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ЦЕЛИ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС

✓ Да подобри знанията на експертите, работещи в сферата на

управлението на речни басейни относно:

▪ установените и иновативните стратегии за мониторинг за

ефективна оценка на химичното състояние на водните обекти,

както и на концентрациите и товарите по различните емисионни

пътища;

▪ концепциите, подходите и методологиите за разработване на

хармонизирани инвентаризации за емисии от опасни вещества, в

съответствие с изискванията на РДВ и на моделите, които се

използват за оценка на товарите на опасни вещества;



ДНЕВЕН РЕД НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС

Тема 1. Аспекти относно приоритетните вещества при мониторинга 

на качеството на водата и инвентаризацията на 

източниците и пътищата на замърсяване

Тема 2. Мониторинг на опасните вещества 

Тема 3. Технически аспекти на пробовземането и измерването на 

опасни вещества

Тема 4. Принос на резултатите от мониторинга на DHm3c за 

инвентаризацията на замърсяването с опасни вещества 

Тема 5. Моделиране на опасни вещества



Аспекти свързани с приоритетните вещества при мониторинга на 

качеството на водата и инвентаризацията на източниците и 

пътищата на замърсяване

А. Danube Hazard m3c - цели и обхват на проекта

Б. Обща законодателна рамка в ЕС по отношение на опасни вещества

В. Хармонизация на националните политики в дунавския регион

Г. Управление на опасните вещества – ключови въпроси

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕМА 1



Дългосрочно компетентно УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И НАМАЛЯВАНЕ

на замърсяването на водите в Дунавски район с опасни 
вещества (на различни нива) чрез повишена институционална 

експертиза, умения и инструменти

ПОДОБРЯВАНЕ НА БАЗОВИТЕ ПОЗНАНИЯ 

относно текущия статус на замърсените с 
опасни в-ва води и връзката им с различните 

емисионни пътища

ЕФЕКТИВНО И ХАРМОНИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ 

на замърсените с опасни в-ва води в Дунавски 
район, чрез приоритетни мерки на 

транснационално ниво, но и отчитане на 
специфичните териториални нужди 

Траен и ефективен транснационален контрол и намаляване на 
замърсяването на водите с опасни вещества в Дунавския район

Очаквани основни резултати от проекта: 
Подобряване на знанията за замърсяването с опасни в-ва на водните обекти в 

Дунавски район и координирано приоритизиране на транснационалните мерки за 
управление на опасни в-ва

А-1. DANUBE HAZARD m3c - ЦЕЛИ И ОБХВАТ 



РП T1 Инвентаризация на 
опасните вещества във 

водите

РП T2 Моделиране и 
оценка на сценарии в 

пилотни региони

РП T3 Транснационална 
оценка и препоръки за 

замърсяването с ОВ

РП T4 Изграждане на
капацитет

Основни дейности по проекта

УПРАВЛЕНИЕ КОМУНИКАЦИЯ

А-2. DANUBE HAZARD m3c - ЦЕЛИ И ОБХВАТ 



РП T1: Инвентаризация на опасни 
вещества

РП.T3 Транснационална оценка и 
препоръки за замърсяването с опасни в-

ва

РП.Т4 Международни работни среща за 
управление на замърсяването с опасни 
в-ва

▪ Инвентаризация на концентрацията на опасни вещества
в Дунавски район

▪ Концепция за измерване за мониторинг на замърсяване
на реките с опасни в-ва

▪ Хармонизиран MORE модел, адаптиран за специфични
териториални характеристики в Дунавски район

▪ Доклад за по-добро разбиране на системата като основа
за адаптирано транснационално моделиране на
емисиите на ниво Дунавски район

▪ Процес на разработване на план за управление на
замърсяването с опасни в-ва на ниво воден басейн, въз
основа на моделиране на емисиите в 7 пилотни региона

▪ Ръководство за технически насоки за управление на
опасни в-ва за заинтересованите страни

▪ Актуализирана версия на Модела за решение, адаптиран
към териториалните нужди за транснационално
моделиране на емисиите опасни в-ва в Дунавски район

▪ Насоки за политики

РП T2: Моделиране и оценка на 
сценарии в пилотни региони

▪ Национални/регионални обучения за мониторинг и
инвентаризация на замърсяване с опасни в-ва;

▪ Образователни документи (EN и националните езици)

▪ Транснационални обучения за моделиране и оценка на
сценариите

▪ Образователни документи (EN)

▪ Техническо ръководство за управление на опасни в-ва

▪ Международен уъркшоп

А-3. DANUBE HAZARD m3c - ЦЕЛИ И ОБХВАТ 



Осигуряване на солидна база 
данни за нивата на 
концентрация на опасни в-ва в 
повърхностните води и за 
пътищата на емисиите в 
повърхностните води в ДР

Демонстриране на 
иновативна концепция за 
измерване на пилотно ниво

Осигуряване на входни данни 
като източник за въвеждане на 
променливи в моделирането на 
емисиите и за валидирането на 
речни модели

Събиране на 
съществуващи 

данни и създаване 
на база данни

Целенасочено 
измерване на 

целеви опасни в-ва
в 7 избрани 

пилотни региона

Статистически 
анализ на 

инвентаризацията 
на целеви опасни 

в-ва

А-4. DANUBE HAZARD m3c 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ОПАСНИ В-ВА



Суровини

Производство

Битови и не битови нужди

Емисии в
Отпадъци/Отпадъчни води/Въздух

Точково или неточково 
заустване/изхвърляне в околната среда 

(вода, въздух, почва)
Или повторно използване

ПОЛИТИКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА

❖ Д 2019/904/ЕС – относно намаляването на
въздействието на определени пластмасови
продукти върху околната среда;

❖ Регламент (ЕО) 2006 (REACH) – правила за
регистрация и контрол на производството и вноса
на вещества;

❖ Регламент (ЕО) 1272/2008 относно
класифицирането, етикетирането и опаковането на
вещества и смеси;

❖ Регламент (ЕС) 2020/741 относно минималните
изисквания за повторното използване на водата;

❖ Регламент (ЕС) 2019/1021 и Стокхолмската
конвенция относно устойчивите органични
замърсители

❖ Общи политики относно водните обекти:
• Директива 2000/60/EО Рамкова директива за водите
• Директива 2006/118/EО за опазване на подземните води

от замърсяване и влошаване на състоянието им
• Директива 2008/105/EО, изменена от Д2013/39/ЕС

относно приоритетните вещества
• Директива 2009/90/EО - технически спецификации за

химически анализ и мониторинг на състоянието на
водите;

• Регламент (E0) No 166/2006 за създаване на Европейски
регистър за изпускането и преноса на замърсители
(ЕРИПЗ)

❖ Директива 2010/75/EС относно емисиите от промишлеността
❖ Директива 91/271/ЕИО - пречистване на градски отпадъчни

води
❖ Директива 2009/128/ЕО за устойчива употреба на пестициди и
❖ Регламент (EС) No 1185/2009 относно статистиката за

пестициди

ПОЛИТИКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА (СВЪРЗАНИ С ВОДИТЕ)

Б-1. ОБЩА ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА НА ЕС



Политики за управление на 
опасни вещества

Емисионн
и 

политики

Точкови 
замърсител

и

Промишленост 
(отпадъчни 

води)

Общинска 
канализация 

и ПСОВ

Неточкови 
замърсите

ли

Промишленост 
(въздух, 
почва)

Селско 
стопанство

Имисионни 
политики

Водни 
тела

Повърхностни 
водни тела

Подпочвени 
водни тела

Директно или непряко заустване във водни обекти

Б-2. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА НА ЕС - ВОДИ
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Регистрираните химични субстанции се увеличават експоненциално

Source: CAS

➢ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 ͠  4 500 

вещества идентифицирани като “опасни”

➢ REACH Регистър – 219 в-ва, 

идентифицирани като вещества, 

пораждащи много опасения

Б-3. ДЕФИНИЦИИ ЗА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

➢ Рамкова Директива за Водите– 45
приоритетни в-ва, 21 от които 
приоритетно опасни

➢ ЕРИПЗ Регистър - 68 в-ва са обект на 
прагови товари при изпускане във водите



❖ Опасни вещества (ОВ) – групи от вещества, които са токсични,
устойчиви и в състояние да се акумулират биологично, както и други
вещества или групи от вещества, за които се счита, че могат да бъдат
приравнени към горните.

❖ Приоритетни вещества (ПВ) - веществата, определени в
съответствие с член 16 (2) и изброени в приложение X. Сред тези
вещества има „приоритетни опасни вещества", което означава
веществата, определени в съответствие с член 16 (3) и (6), (РДВ,

❖ Замърсител – всяко вещество, което може да причини замърсяване;

❖ Замърсяване означава директно или индиректно вкарване на вещества
във въздуха, водата или почвите в резултат на човешка дейност, което
може да бъде опасно за човешкото здраве или качеството на водните
екосистеми или на земните екосистеми, пряко зависещи от водните, и
което се изразява в увреждане или нарушаване на материална
собственост, устройства и други позволени начини за използване на
околната среда.

Б-4. ДЕФИНИЦИИ – РДВ, чл. 5



❖ Стандарти за качество на околната среда – означава концентрацията
на определени замърсители или група замърсители във водите,
седимента или живата част на екосистемата, която не трябва да бъде
превишавана, за да не се застрашат човешкото здраве и околната среда.

Б-5. ДЕФИНИЦИИ – РДВ, чл. 5

ДИРЕКТИВА 2008/105/Е0 (СКОС), чл. 5

„…държавите-членки изготвят инвентаризация, включително карти, 

ако са на разположение, на емисиите, заустванията и загубите на 

всички приоритетни вещества и замърсители, изброени в част А от 

приложение I към настоящата директива, за всеки район на речен 

басейн или участък от речен басейн, намиращ се в рамките на тяхна 

територия, включително, ако е уместно, техните концентрации в 

седиментите и във флората и фауната”



❖ Източници – всички процеси и дейности, които могат да допринесат за
внасянето на замърсители в околната среда

❖ Точков източник – единична, локализирана точка на заустване на
отпадъчни води, съдържащи един или повече замърсители (в т.ч. ПСОВ,
ферми и др.)

❖ Дифузен източник – множество по-малки или разпръснати източници,
от които замърсителите могат да проникнат в земята, въздуха или
водата (в т.ч. от градски райони, селско стопанство, промишленост –
минна и др.)

❖ Заустване, емисии и загуби – отнася се до всички входящи данни, идващи
от точкови или дифузни източници, наземни или морски или въздушен
транспорт

❖ Пътища са онези средства или трасета, по които специфични вещества
могат да мигрират или да се транспортират от различните им източници
до водната среда (атмосферни отлагания, повърхностни води, дъждовни
води, пречистени отпадъчни води, почви).

Б-6. ДРУГИ ЕФИНИЦИИ



✓ Националната законодателна рамка на партньорски държави от и извън ЕС са
напълно хармонизирани с основните директиви на ЕС, с изключение на
Директива 2010/75/EС, която все още е в процес на транспониране от Украйна.

✓ Всяка държава има правила за мониторинг на имисии от химически вещества
(включително опасни вещества) в повърхностните и подземните води.

✓ Създадена регулаторна рамка за емисионни стандарти по отношение на
заустванията на отпадъчни води.

✓ Заустванията на отпадъчни води подлежат на индивидуално разрешително,
издадено от отговорните национални органи. Инсталациите, изброени в
приложение I на Директива 2010/75/ЕС, са предмет на специфични разпоредби в
съответствие с изискванията на IED;

✓ Има такси за заустване в канализационните мрежи и се определят от
канализационните оператори. Във всички страни, с изключение на Австрия, има
такси за заустване на отпадъчни води в речните тела.

✓ Резултатите от наблюдението и контрола върху излъчвателите обикновено се
организират в електронни регистри и бази данни, които обаче не винаги са
онлайн или публично достъпни.

В-1. ХАРМОНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ 

ПОЛИТИКИ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН С ТЕЗИ НА ЕС



Общи правила за заустване на 

промишлени отпадъчни води в 

канализационни мрежи

България, Молдова, Черна гора, 

Румъния, Сърбия, Словакия и Украйна

Общи правила, допълнени от 

допълнителни изисквания за 

определени видове промишлени 

отрасли/технологичен процес

Австрия, Хърватия, Унгария, Словения

В-2. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН –

ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ

Общинска 

канализация и ПСОВ водоприемник

Промишлено 

предприятие

Национални разпоредби

за качеството на заустваните 

отпадъчни води

(специфични за страните 

стандарти за HSs)

Промишлени 

отпадъчни 

води

Отпадъчни 

води от ПСОВ



Друго
▪ Молдова - Общи правила за

заустване
▪ Черна гора - значителен брой

параметри се измерват при
получаване на разрешение за
заустване; задължителните
програми за мониторинг
включват по-кратък списък на
съответните параметри.

Стандартите за допустими 
стойности са насочени към 
специфични промишлени 

отрасли

България, Сърбия и 
Словакия

Общи правила, допълнени от 
допълнителни изисквания за 

определени видове промишлени 
отрасли/технологичен процес

Австрия, Хърватия, Унгария, 
Словения и Румъния

В-3 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН –

ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ ТОЧКОВИ ИЗТОЧНИЦИ

Общинска 

канализация и ПСОВ

водоприемник
Промишлено 

предприятие

Национални разпоредби

за качеството на заустваните 

отпадъчни води

(стандартите за заустване са 

добре определени за HSs)

Отпадъчни води от ПСОВ

Промишлени отпадъчни води



✓ Всички държави имат добре изградена регулаторна база за
превенция, от селскостопанска дейност (някои разрешителни и
сертификати за продукти за растителна защита), следвайки
изискванията в Директива 2009/128/EО за устойчива употреба на
пестицидите.

✓ Контролът на място при прилагане на продуктите за растителна
защита е предимно пасивно, напр. разчита на добри земеделски
практики, водене на прецизни записи за прилагане на пестициди. Само
Австрия и Словакия докладват за програми за контрол на продуктите за
растителна защита чрез почвен анализ.

✓ Във всички Национални планове за действие за устойчиво

използване на пестицидите са предвидени мерки за опазване на

водите и питейната вода от замърсяване с опасни вещества. Освен

някои конвенционални мерки (като създаване на защитени зони, забрана

за някои PPPs в определени зони и др.), някои държави (Унгария,

Румъния и Словакия) предлагат развитие/подобрение/усъвършенстване

на информационната система относно прилагането на PPPs.

В-4. НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН –

ДИФУЗНО ЗАМЪРСЯВАНЕ



➢ Държавите-членки трябва да осигурят създаването на програми за

мониторинг на статуса на водните обекти, за да се установи водният

статус във всеки район на речния басейн (РДВ, чл.8)

➢ Изискванията за мониторинг зависят до голяма степен от натиска и

въздействието, което е установено за конкретния воден обект;

➢ Изискванията могат да се променят с текущи оценки и промени в

антропогенното въздействие и натиск;

➢ Мониторингът на опасни вещества осигурява основата за ранно

идентифициране на нов стрес (статус) и за оценка на риска от химикали

в повърхностните води;

➢ Ако е необходимо, резултатите от мониторинга могат да се използват за

изходни данни и оценка на подходяща Програма от мерки.

Г-1 УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА - МОНИТОРИНГ



https://circabc.europa.eu/sd/a/6a3fb5a0-4dec-4fde-a69d-5ac93dfbbadd/Guidance%20document%20n28.pdf

Г-2. УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА - ПЪТИЩА

P1: Атмосферно замърсяване

P2: Ерозия

P3: Oттичане от неуплътнени зони

P4: Междинен отток, дренажни и  

подземни води

P5: Директни зауствания

P6: Отток от непропускливи зони

P7: Зауствания на дъждовни води, 

преливници за смесена 

канализация, несвързана 

канализация;

P8: Пречистени битови отпадъчни 

води;

P9: Индивидуални - пречистени и 

непречистени зауствания от 

домакинства

P10: Промишлени пречистени 

отпадъчни води;

P11: Директни зауствания от 

райони с мини

P12: Директни зауствания от 

корабоплаване;

P13: Естествено (фоново) 

замърсяване

https://circabc.europa.eu/sd/a/6a3fb5a0-4dec-4fde-a69d-5ac93dfbbadd/Guidance%20document%20n28.pdf


➢ Референтното място е на ниво „район на речния басейн“ или негова част;

➢ Докладваните товари, зауствани във водната среда трябва да бъдат

прозрачни по отношение на замърсяването и необходимостта от мерки;

➢ Записаните критерии покриват:

▪ Оценка на целите за екологично и химично състояние;

▪ Значително замърсяване от точкови източници (градски, промишлени,
селскостопански)

▪ Значително замърсяване от дифузен източник (градски, промишлени,
селскостопански и др. инсталации)

Г-3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА -

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ



➢ Стъпка 1: Оценка на релевантността на даден замърсител

➢ Стъпка 2: Подходи за оценка на опасните вещества, които се считат

релевантни за инвентаризация (Ръководтсво No 28)

▪ Оценка за точковите източници

▪ Подход базиран на речния товар

▪ Подход базиран на пътищата на замърсителите

▪ Подход базиран на източниците на замърсяване

Г-3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА –

ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Всички държави следват подходите,  описан в Ръководство No 28, като 
най-вече се използва подхода базиран на речен товар с оценка на 

точковите източници. 
Липсата на прилагане на подход, базиран на пътищата на замърсителите 
(с изключение на Австрия и Унгария) предполага, че дифузните емисии 

се оценяват като черна кутия и специфични пътища не са 
идентифицирани.



➢ За да се избегнат високите разходи и пространствените ограничения на

мониторинга, моделирането се предлага като подходящ инструмент за:

▪ запълване пропуските в информацията;

▪ предоставяне на регионални системни анализи с количествено
определяне на пътища и източници;

▪ осигуряване на по-добра представа за ролята на дифузното замърсяване
и за специфичните пътища;

▪ изчисляване ефекта от рзлични сценария (напр.: при смекчаващи
въздействието мерки).

➢ Моделите се различават широко по своята сложност, пространствени и

времеви решения;

➢ В DHm3c се използва емисионният модел MoRE и модел SOLUTIONs, който
използва емисионен комбиниран подход базиран на пътища & източници;

➢ Входните данни се различават значително от общите данни за мониторинг,
напр.: оценка, основаваща се на емисиите (точкови източници) или на имисиите
във доните тела.

Г-3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА –

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОДЕЛИРАНЕ



➢ Подходите в проекта DanubeHazards DHm3c с използване на моделиране
целят получаване на интегрална оценка на избрани опасни вещества на
ниво под-водосбор;

➢ За да може да адресира различни пътища и/или източници на
замърсяване, качеството на модела силно зависи от специфичната
информация за веществата в повърхностните води и от други елементи
на околната среда и/или инженерни съоръжения.

➢ Данните за подпомагане на моделирането са често фрагментарни и
показват значителни пространствени и времеви несъответствия
(ако въобще съществуват такива данни)

➢ Освен това данните трябва да бъдат адаптирани по пространствената
(10 до 100 на км2) и времевата (годишна) скала

➢ Аналитичните стандартни процедури често са недостатъчни и показват
ограничения, като напр. граници на определяне, по-големи, отколкото е
необходимо.

Г-3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА –

МОДЕЛИРАНЕ § МОНИТОРИНГ



➢ В 7 пилотни района стратегията за мониторинг на DHm3c се съсредоточава
върху хармонизирано изследване на определени опасни вещества за
обогатяване на данните относно концентрацията им в:

▪ Повърхностни води (нисък/среден и висок дебит)

▪ Отлагане  в речните седименти (не при всички пилотни водосбори)

▪ Почви

▪ Градски и промишлени ПСОВ

➢ Това се прави с цел:

▪ По-точно изчисление на годишните товари в реките, особено за вещества
с тенденция да се абсорбират в суспендирани вещества (оценка при висок
дебит)

▪ Да се формира основа за изготвянето на регионализирана база данни
(напр. използвайки статистически или гео-статистически методи) и да се
оптимизират параметрите на най-важните пътища;

▪ Да се осигури солидна база данни обединяваща собствени измервания
със съществуващи данни

▪ Да се подобри точността и валидирането на модела.

Г-3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА –

МОДЕЛИРАНЕ § МОНИТОРИНГ



http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-hazard-m3c

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-hazard-m3c
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