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НАЦИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО МОНИТОРИНГ И 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА



Мониторинг на опасните вещества

А. Основни регулаторни изисквания за мониторинг на водните тела

и резултати от анализа на националните законодателни рамки

Б. Основни регулаторни изисквания за мониторинг на опасни

вещества в точковите емитери и резултати от анализа на

националните законодателни рамки

В. Аналитични методи за измерване

Г. Идентифицирани области където има нужда от подобрения

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕМА 2



Цел на мониторинга е да създаде последователен и изчерпателен

преглед на водния статус във всеки район на речния басейн и който

трябва да позволи класификацията на всички повърхностни водни

тела:

• Екологичен статус или екологичен потенциал: пет скали –

висок/максимален, добър, умерен, нисък, лош

• Химичен статус: 2 скали – добър или лош

А-1: ИЗИСКВАНИЯ НА РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА 
ЗА ВОДИТЕ ОТНОСНО МОНИТОРИНГА



❖ Контролен мониторинг

▪ Допълване и валидиране на оценката на въздействието (подробно в Анекс II на
РДВ)

▪ Ефективно изготвяне на бъдещи програми за мониторинг

▪ Оценка на дългосрочните промени в природните условия

▪ Оценка на дългосрочните промени в резултат на широкоразпространена
човешка дейност

❖ Оперативен мониторинг

▪ Определяне статуса на онези басейни, определени като изложени на риск от
неизпълнение на екологичните си цели

▪ Оценка на всички промени в статуса на такива басейни, произтичащи от
програмите от мерки

❖ Проучвателен мониторинг

▪ Когато причините за дадено превишение (на екологичните цели) са неизвестни

▪ Когато контролния мониторинг показва, че поставените цели не е
реалистично да бъдат изпълнени и оперативният мониторинг все още не е
изготвен

▪ Да се установи големината и въздействието от инцидентно замърсяване

А-2: ИЗИСКВАНИЯ НА РДВ ОТНОСНО 
МОНИТОРИНГА НА ВОДНИТЕ ТЕЛА



❖ Качествени елементи:

• Биологични качествени елементи;

• Хидро-морфологични качествени елементи;

• Основни физико-химични качествени елементи

• Специфични замърсители (напр. специфични за дадения речен

басейн)

– Приоритетни вещества (зауствани в речни басейни или
подбасейни),

– Други специфични вещества, за които е установено заустване
в значителни количества във водния басейн

А-3: ДИЗАЙН НА КОНТРОЛНИЯ МОНИТОРИНГ



❖ Оперативният мониторинг се характеризира с пространствена и

времева мрежа, проблемно ориентиран избор на параметри и

взимане на проби.

❖ Може да бъде променян в периода на планиране.

❖ Може да бъде спрян при постигане на добър статус и няма риск

екологичните цели да не бъдат покрити.

❖ Параметри на мониторинга

▪ Физико-химични параметри, подходящи за надеждна
интерпретация на получените резултати.

▪ Всеки приоритетен замърсител и

▪ други специфични замърсители, зауствани във водния обект в
значително количество;

А-4: ДИЗАЙН НА ОПЕРАТИВНИЯ МОНИТОРИНГ



• Липсват общи насоки, избира се подход за всеки случай

поотделно, изисква се експертно знание и преценка.

• Мониторингови точки, матрици, параметри, честота на

пробовземанията и продължителност на мониторинга трябва да

се адаптират към конкретния случай.

• Може да бъде спрян при идентифициране причината за

несъответствието.

А-5: ДИЗАЙН НА ПРОУЧВАТЕЛНИЯ МОНИТОРИНГ



▪ 24 приоритетни вещества (от 45) са включени в 

националните програми за мониторинг във 

всички страни: алахлор, антрацен, атразин, 

бензен,), хлорпирифос, 1-2 дихлоретан, дихлорометан, 

ендосулфан, флуорантен, хексахлорбензен, 

хексахлорбутадиен, Хексахлорциклохексан, кадмий, 

олово, живак, никел и техните съединения, нафтален, 

нонилфеноли, пентахлорбензен, симазин, 

трихлорбензен, трихлорметан, трифлуралин, и 

хептахлор и хептахлорепоксид.

▪ 21 други специфични опасни вещества (СОВ) се

наблюдават в повече от половината от

изследваните страни:

- 9 неприоритетно в-ва от Прил 1 на СКОС

Директивата,

- 4 тежки метали и металоиди (арсен, хром,

мед и цинк);

- органични вещества (o, m, p-ксилол, феноли,

AOX, Bisphenol A; PCBs; цианиди) и

- един хербицид – тербутилазин;

А-6: МОНИТОРИНГ НА ПРИОРИТЕТНИ И ДРУГИ 
СПЕЦИФИЧНИ ОПАСНИ В-ВА В 
ПОЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ
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А-7: СКОС ЗА НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ ОПАСНИ 
ВЕЩЕСТВА В ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ

СОВ име AT BG HR HU ME MD RO SK SI SR***

AA AA MAC AA

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

AOX 50 50 от 10 to > 250

АРСЕН 24 10 7.5
спец. за 

в. тяло
21 10 49 7.5 25

от 5 (или ест. ниво) 

до > 100

БИСФЕНОЛ A 1.6 1 16 10

ХРОМ (ОБЩ) 8,5 9.0
спец. за 

в. тяло
160 8.8 9 3.4

25 (или ест. Ниво) 

до > 250

МЕД*

0.5 + 

1.1 (1-2)

4.8 (3)

8.8 (4-5)

1

5 (вътр.води)

други води

≤1.1 (1-2)

4.8 (3)

8.8 (4)

спец. за 

в. тяло
74

<5 (1)

10 (2)

15 (3)

30 (4)

>30 (5)

1.22 (1)

5 (2)

10 (3)

1.1 (1-2)

4.8 (3)

8.8 (4-5)

5 (1-3)

30 (4-5)

от 5 до >1000 в 

зависимост от 

твърдостта и 

категорията на в. 

тяло

ЦИНК*

1.0+

7.8 (1-2)

35.1 (3)

52 (4-5)

8

40 (вътр. води)

други води

≤7.8 (1-2)

35 (3)

52 (4)

спец. за 

в. тяло

82.4 (1-2)

355.2 (3)

524.2 (4-5)

<20 – (1)

30- (2)

50– (3)

120 – (4)

>120 – (5)

11.8 (1)

50.2 (2)

73 (3)

7.8 Cl 1-2 

35.1 Cl 3

52 Cl 4-5

8 (1) 

50 (2-3)

100 (4-5) 

от 30 до >5000 

1000 в зависимост 

от твърдостта и 

категорията на в. 

тяло

1: < 40 mg СаСОз/l; 2:  40 - 50 mg СаСОз/l;    3: 50 - < 100 mgСаСОз/l;    4: 100 < 200 mg СаСОз/l;    5: > 200 mg СаСО3/l.



СОВ име AT BG HR HU ME MD RO SK SI SR***

AA AA MAC AA 

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

ЦИАНИДИ 5 1 17 50 5 10

O, M, P-XYLENE 10 15 1850 33 10 10

ФЕНОЛИ 77 11 от <1 до >50

PCB**
0.0005 0.01

0,05 (1)

0,1 (2)

0,5 (3)

1 (4)

>1 (5)

0.013 0.01
Не се 

разрешава

ТЕРБУТХИЛАЗИН 0.2 5.3 n.a.

Няма 

установен 

СКОС

** PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 105, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 180

А-8: СКОС ЗА НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ ОПАСНИ 
ВЕЩЕСТВА В ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ



➢ 11 опасни вещества са обект на 
монитоирнг в над 50 % от страните

➢ Прагови концентрации за арсен, 
кадмий, олово, живак, трихлоретилен
и тетрахлоретилен (Директива 
2006/118) са определени в повечето
страни.

• * Приоритетни вещества, ** Приоритетни опасни вещества

Тип Име на опасно вещество

Метали Арсен, Кадмий**,  Олово*, Живак**, Никел*

Продукти за растителна защита Алдрин, Алахлор*, Атразин*, Дилдрин, Симазин*

Индустриален произход Трихлоретилен

А-9: МОНИТОРИНГ НА ОПАСНИ В-ВА В 
ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

20

39

5

62

50

5

29

62

46

0

10

20

30

40

50

60

70

AT BG HR HU ME MD RO SK SR

О
б
щ

 б
р
о
й
 С

О
В



А-10: ПРАГОВИ СТОЙНОСТИ НА НЯКОИ ОПАСНИ 
В-ВА В ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

HSH names AT BG HR HU ME MD RO SK SR**

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

АЛДРИН 0.03 няма пр.ст. - 0.1 0.030 - 0.1 - 0.01***

АЛАХЛОР - - - 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.3

АРСЕН 9 10 10 Спец. за в. тяло - - 10; 50; 80 - няма пр.ст.

АТРАЗИН n.a няма пр.ст. - 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.6

САДМИЙ 4.5 10 5 Спец. за в. тяло - Спец. за в. тяло 5 - 0.07

ДИЕЛДРИН 0.03 няма пр.ст. - 0.1 0.030 - 0.1 - 0.01***

ОЛОВО 9 10 10 Спец. за в. тяло - Спец. за в. тяло 10 - няма пр.ст.

ЖИВАК 0.9 1 1 Спец. за в. тяло - - 1 - няма пр.ст.

НИКЕЛ 18 20 - Спец. за в. тяло - Спец. за в. тяло 20 - няма пр.ст.

СИМАЗИН - няма пр.ст. - 0.1 0.1 - 0.1 0.1 1

ТРИХЛОРЕТИЛЕН 9 * 10 10 10 2 - 0.1 -

TЕТРАХЛОРЕТИЛЕН 9* 10 10 2 - 0.1

* Обща стойност за трихлоретилен и тетрахлоретилен

***0.1 е прагова стойност за сумата от алдрин, диелдрин, ендрин и изодрин



❖Директива 2010/75/ЕС относно промишлените емисии (ИЕД)
• Установява правила за предотвратяване или, когато това не е осъществимо, за

намаляване на промишлените емисии във въздуха, водата и почвите и за

предотвратяване на генерирането на отпадъци.

❖Директива 91/271 (Директива за градските отпадъчни води)
• Има за цел опазването на околната среда в ЕС от неблагоприятните ефекти като

еутрофикация на повърхностните води, причинени от заустванията на градски

отпадъчни води.

• Определя правила за целия ЕС за събиране, пречистване и заустване на

отпадъчни води. Законът обхваща и отпадъчните води, генерирани от

индустрии като хранително-вкусовата промишленост

❖Регламент No 166/2006 за ЕРИПЗ
• Регламентът установява ЕРИПЗ European Pollutant Release and Transfer Register (E-

PRTR).

• Публично достъпна електронна база данни с ключови данни за специфични

замърсители, испускани от промишлени съоръжения в Европа и от някои други

обекти (напр. ГПСОВ над 100000 е.ж.).

Б-1: ОСНОВНИ РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 
МОНИТОРИНГ НА ОПАСНИ В-ВА В 
ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕМИТЕРИ

http://prtr.eea.europa.eu/#/home
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В над 80% от изследваните страни в индустриалните зауствания са обект на мониторинг:

▪ 4 приоритетни вещества – кадмий, олово, никел и живак

▪ 6 други специфични опасни вещества – алуминий, арсен, хром (6+), общ хром, мед,
кобалт и цинк

ДИРЕКТНИ ЗАУСТВАНИЯ

Б-3: МОНИТОРИНГ НА ОПАСНИ В-ВА В 
ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕМИТЕРИ
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ИНДИРЕКТНИ ЗАУСТВАНИЯ



КМ/ПВТ КМ ПВТ КМ ПВТ КМ ПВТ КМ ПВТ

кадмий олово живак никел

Държава mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

Австрия 0.05 - 0.10 0.008 - 0.1 0.05 - 0.50 0.03 - 0.5 0.005-0.02 0.001-0.02 0.10-0.5 0.1-0.5

България 0.50 0.1 - 0.4 2.0 0.1 - 0.3 0.05 0.01-0.2 2.00 0.5

Хърватска 0.10 - 0.20 0.05 - 0.2 0.5 0.1 - 0.5 0.01-0.05 0.01-0.05 0.30-0.50 0.05-0.5

Унгария 0.01 - 0.40 0.005 - 0.3 0.20 - 1.0 0.05 - 0.4 0.01 - 2 0.001-0.08 0.2-1.0 0.1 - 2

Молдова 0.20 0.1 0.2 0.1 0.10 0.05 0.80 0.5

Черна гора 0.10 0.05-0.2 0.5 0.1 - 0.5 0.01 0.01-0.05 0.50 0.05-0.5

Румъния 0.30 0.2 0.5 0.2 n.a. 0.05 1.0 0.5

Словения 0.025 0.025 0.5 0.5 0.005 0.005 0.5 0.5

Словакия 0.10 0.05-0.4 0.3 0.2 - 1.5 0.05 0.03 - 2 0.20 0.5-0.8

✓ Емисионните стандарти понякога се различават в порядък

✓ Във всички страни отговорните административни органи могат да налагат
индивидуално направени, по-строги изисквания въз основа на резултатите
от комбинирания подход емисии-емисии.

Б-5: ЕМИСИОННИ СТАНДАРТИ ЗА НЯКОИ ТЕЖКИ 
МЕТАЛИ



Б-6: ЧЕСТОТА НА МОНИТОРИНГА НА 
ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЗАУСТВАНИЯ

❖ Прилагане на принципа 4 от 5 (Австрия)
▪ Самостоятелен мониторинг – 5 последователни измервания с едно надвишаващо не повече 

от 50%. Този принцип се определя като стандартна оценка за няколко параметъра в 
различни индустрии.

▪ Външен мониторинг: 4 измервания годишно и ако има едно надвишаване с 50% има нужда 
от ревизия на честотата. При повече от 5 измервания годишно същия принцип както при 
самостоятелния мониторинг

❖ Честотата зависи от заустваното водно количество (Хърватия, Сърбия, 
Словения, Черна Гора) 
▪ Категориите зауствани водни количества варират от мин 2 проби на година (до 10 м3/ден) 

до 12/24 проби при зауствания над 1000 м3/д. 
▪ Единиците в които се измерва заустваното водно количество са различни – от l/sec до 

м3/година

❖ Честотата се определя конкретно за всеки индустриален замърсител 
(България, Унгария, Румъния, Словакия, Молдова) 

❖ Вид на пробата
▪ Еднократна (присъства като опция в почти всички държави)
▪ 24 часова пропорционална или 24 часова композитна с паралелно измерване на водното 

количество (Сърбия, Словения, Словакиа)
▪ 2 часова усреднена проба (Унгария)



Б-7: ГПСОВ – МОНИТОРИНГ НА ОПАСНИ В-ВА
ДЪРЖАВА ПОДХОДИ ЗА МОНИТОРИНГ

Австрия Операторите нямат общо задължение да наблюдават опасните вещества. Административният орган обаче може да определи по-високи

стандарти.

В ГПСОВ се следят никел, нонилфенол и живак. Годишният товар за ГПСОВ > 2000 е.ж. трябва да се определя и отчита на всеки 6

години.

Бълтгария Контролираните вещества са посочени в разрешителното за заустване. 

По презумпция операторите на ПСОВ трябва да контролират индустриалните предприятия, които заустват в градската канализация и да 

не допускат в ПСОВ да попадат промишлени отпадъчни води, съдържащи тежки метали, приоритетни или специфични замърсители. 

Обикновено се контролират тежките метали (арсен, живак, кадмий, мед, никел, олово, хром и цинк и техните съединения) и други 

специфични химични вещества (цианиди, феноли) особено в ГПСОВ > 100000 е.ж.

Унгария Няма задължителен списък на веществата, контролираните вещества са посочени в разрешителното за заустване.

Обикновено се контролират тежките метали, но за някои ПСОВ няма изискване за мониторинг на опасни вещества.

Черна гора Следните в-ва са обект на мониторинг:

▪ органохалогенни съединения (тетрахлорометан, трихлорометан, 1,2 – дихлороетан, 1,1 – дихлороетен, трихлоретен,

тетрахлоретилен, хексахлоро-1,3 бутадиен, дихлорометан, хексахлоробензен (HCB), линдан, ендодрин, пендоринсулфан, ендодрин,

ендоринсулфан , общ DDT, p-p DDT), органофосфорни съединения (хлорфенвинфос, хлорпирифос), органокалаени съединения

(трибутилкалай, дибутилов калай, монобутилов калай, тетрабутилов калай),

▪ вещества, за които е доказано, че имат канцерогенни свойства или придобиват такива във водна среда, (Полицикличен ароматен

въглеводород (антрацен, нафталин, флуорантени, бензо(a)пирен, бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен, бензо(g) , h,

i)перилен, Индено(1,2,3-cd)пирен), Hg, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Se, As, Sb, Mo, Ti, Sn, Ba, Be, B, U, V, Co, Tl, Te, Ag и техните

съединения, стабилни общи въглеводороди

Молдова Екстрагируеми вещества с органични разтворители (мазнини), общи цианиди (CN), водно изпаряеми феноли (C6H5OH), петролни

продукти, биоразградими активни анионни синтетични детергенти, олово, кадмий, общ хром, хром (6+), мед, никел, цинк,

флуориди, киселини, запалими, токсични смеси.

Румъния Кадмий, олово, живак, никел, алуминий, арсен, хром (шест-валентен), общ хром, кобалт, мед, цианиди (общо), детергенти

анионни и нейонни, флуорид, желязо (общо), манган, молибден, екстракт от органичен разтворител (масла, мазнини) общо,

петролни продукти, фенол, селен, сребро, цинк.

Сърбия ПСОВ, подлежащи на отчитане на PRTR, също наблюдават As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn и техните съединения, атразин 1,2-

дихлороетан (EDC), дихлорометан (DCM), диурон, липа, AOX, хексахлоробензен (HCB ), пентахлорфенол (PCP), PCBs, симазин.



▪ Всички страни са склонни да следват стандартизирани методи (например ISO
EN или EPA). Прилагането на вътрешни, лабораторно валидирани методи
обаче също се практикува.

▪ Не винаги границата на определяне е „равна или под стойността от 30 %
от съответните стандарти за качество на околната среда“, както се
изисква в чл. 4 от Директива 2009/90/ЕО относно минималните критерии за
ефективност на методите за анализ.

В-1: АНАЛИТИЧНИ МЕТОДИ ЗА ПРОБОВЗЕМАНЕ 
И АНАЛИЗ

Приоритетни и други вещества CAS no

Аналитични методи AA-EQS MAC-EQS

30% EQS 

базиран на 

AA-EQS

граница на 

определяне

Общ брой 

използвани 

методи

Налични EN 

ISO методи
mg/l mg/l mg/l

мин. 

стойност

mg/l

Трибутилкалаени съединения

(трибутилкалаен катион)
36643-28-4 4 EN ISO 17353 0.0002 0.0015 0.00006 0.000244

Циперметрин 52315-07-8 5 EN ISO 6468 0.00008 0.006 0.000024 0.0002

Хептахлор и 

Хептахлорепоксид

76-44-8/

1024-57-3
7 EN ISO 6468 0.0000002 0.003 0.00000006 0.00001



1) Подобрения на ниво ЕС или басейн на р. Дунав.:

− Въвеждане на подход на жизнения цикъл за оценка на риска - от източника до

околната среда

− По-добра хармонизация и интеграция между нормативните документи за

отделните елементи на околната среда (вода, почва и въздух)

− По-добро разглеждане на кумулативния ефект на различните замърсители

− Регулиране на опасните вещества в заустванията от ПСОВ (ревизия на Директива

91/271).

− Подходи за оценка на приноса на дъждопреливниците на смесената

канализационна мрежа

2) Необходимост от по-високо ниво на хармонизация между страните от дунавския

басейн по отношение на управлението на опасни вещества в природните води и

заустванията на промишлени отпадъчни води, напр.

− По-добро хармонизиране относно броя на веществата обект на мониторинг и

съответните СКОС и/или емисии за подобни промишлени процеси.

− По-повсеместно прилагане на подхода за контрол на товарите на замърсителя

(напр. kg/месец или kg/година), вместо контрол на концентрацията на

замърсителите;

Г-1: ОБЛАСТИ, КОИТО ИМАТ НУЖДА ОТ 
ПОДОБРЯВАНЕ



3) По-добра мотивация на замърсителите за ограничаване на изхвърлянето на

опасни вещества чрез таксите за замърсяване, напр. чрез прилагане на специфични

такси за конкретни опасни вещества въз основа на степента на екологичния риск,

който те могат да причинят;

4) Необходимост от по-високо ниво на хармонизация по отношение на

аналитичните методи, напр. поне за общите параметри на мониторинг,

наличните стандарти на ISO трябва да се прилагат с предпочитание, отколкото

напр. вътрешно валидирани лабораторни методи.

5) Усъвършенстван свободен достъп до базите данни от мониторинг

6) Създаване на база данни за наличието на опасни вещества, позволяваща лесно

проследяване на наличността или честотата на поява на определено приоритетно

вещество

Г-2: ОБЛАСТИ, КОИТО ИМАТ НУЖДА ОТ 
ПОДОБРЯВАНЕ



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

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

