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Пътища на емисиите

Fuchs et al. (2017) Modeling of Regionalized Emissions (MoRE) into Water

Bodies: An Open-Source River Basin Management System. Water, 9(4), 239 



Инвентаризация: 
законови изисквания

Според чл. 5 на Директива 2008/105/EО (Стандарти за качеството на 
околната среда СКОС), държавите-членки следва да изготвят 
инвентаризация, включваща карти, ако са налични, на емисиите, 
заустванията и загубите на всички приоритетни вещества за всеки район 
на речен басейн или част от район на речен басейн в рамките на своята 
територия, включително техните концентрации в седименти или биота, 
според случая.

Основни цели на инвентаризацията:

➢ Да информира за наличността и значимостта на приоритетните 
вещества в пространствено отношение в басейна на река Дунав

➢ Да позволи проверката за съответствие с Рамковата директива за 
водите по отношение на намаляването на заустванията, емисиите и 
загубите



Инвентаризация: 
процес в две стъпки

Technical Report - 2012 – 058 Common Implementation Strategy for the
Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance Document No. 28
Technical Guidance on the Preparation of an Inventory of Emissions, 
Discharges and Losses of Priority and Priority Hazardous Substances

Стъпка 1

Стъпка 2

Нива на подходите

в Стъпка 2



Нива 1-4
Technical Report - 2012 – 058 Common Implementation Strategy for the
Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance Document No. 28
Technical Guidance on the Preparation of an Inventory of Emissions, 
Discharges and Losses of Priority and Priority Hazardous Substances

Ниво 1

Ниво 2Ниво 3Ниво 4



Стъпка 2: Информация 
за точкови източници

• Това ниво се фокусира върху точковото заустване. То използва лесно 

достъпни статистически данни относно заустванията от ПСОВ и 

промишлеността;

• Въз основа на тази информация може да се направи заключение за 

наличието или отсъствието на познати точкови източници. Заключението за 

отсъствие трябва да бъде подкрепено с анализ на информацията за 

производство и употреба. Ако той потвърди, че точковите емисии за дадено 

вещество са незначителни, се предоставя окончателно потвърждение, въз 

основа на резултатите от мониторинга на емисиите, извършен посредством 

подходящи методи. 

• Това ниво е задължително, т.к. формира основата за оценка на точкови и 

дифузни източници. 



Стъпка 2: Подход на речния товар

• Базира се на концентрацията (на течната и суспендираната фаза) и данните за 

заустване в реките, взимайки предвид основните процеси на транспортиране, 

съхранение или временно съхранение, и разграждане на веществата. 

• Полученият речен товар дава информация за непосредствения статус на 

замърсяване, а ако е на разположение дългосрочна информация – за времевите 

тенденции. 

• В комбинация с информацията, получена на ниво 1 (инвентаризация на емисиите 

от точков източник), позволява да се оцени кой дял товари произтича от дифузни 

емисии. 

• Резултатите от подхода на речния товар, които показват високи нива на 

замърсяване, нарастващи тенденции или високо съответствие с дифузни емисии, 

са сигнал за нуждата от по-подробен анализ, използвайки подходите в ниво 3 

(ориентиран към пътищата) и 4 (ориентиран към източниците).



Стъпка 2: Подход, 
ориентиран към пътищата

• Използва по-специфична информация относно земеползването, 

хидрологията и пътя на веществата в околната среда. Изискванията към 

данните са по-големи, отколкото в предходните нива. 

• Това ниво позволява идентификация на основните емисионни пътища и 

регионални „горещи точки“ на емисии, и осигурява количествено 

определяне на отделните емисии (напр. специфични за района товари, 

товар от дъждовен отток).

• Следователно, това осигурява добра основа за точна инвентаризация.

• За вещества, които следват повсеместен емисионен модел или такива, за 

които не са налични смекчаващи мерки, може да е подходящо 

преминаването в следващото ниво (подход, ориентиран към източника).

Например с модела MoRE,
използван в проекта.



Стъпка 2: Подход, 
ориентиран към източника

• Основава се на специфична за веществото информация относно 

производството, продажбите и потреблението, които до някаква степен са 

достъпни, напр. чрез REACH.

• Позволява да се очертае цялостна картина на жизнения цикъл на 

веществото.

• Ползата от този подход е, че събраната информация е достатъчно прецизна, 

за да приложи не само решения „за края на тръбата“, но и контрол върху 

източника и мерки за превенция.

Интегриран в DHSM модела (базиран на 
SOLUTIONS модела), използван в проекта



Инвентаризация в 
басейна на река Дунав

Основни резултати от прегледа на политиките, 

изготвен в рамките на проекта Danube Hazard m3c



Стъпка 1 в басейна на река Дунав

Използвани са еднакви подходи за оценка на приложимост в басейна 

на река Дунав

Примери за критерии, използвани в повечето страни в БРД: 

❖ Фокус върху най-често срещаните устойчиви биоакумулиращи и токсични в-ва 
(uPBTs)

❖ Непостигане на добро състояние в поне едно водно тяло

❖ Концентрацията превишава половината от СКОС в повече от едно водно тяло

❖ Определяне на нарастващи тенденции (повишена концентрация във водните 
тела)

❖ Идентификация на източници и дейности, които могат да доведат до проблем в 
последващите цикли на ПУРБ



Стъпка 2 в басейна на река Дунав

Основни различия и етапи на приложение в басейна на река Дунав. 

Примери за различни стратегии в различните държави

❖ Приложение на всички три подхода, в зависимост от наличните данни и 
пригодността на всеки метод към конкретния случай (напри. Унгария)

❖ Използване само на подхода на речния товар, без задълбочен анализ на 
източника и дифузните пътища (например Словения и Словакия)

❖ Фокус върху подхода, ориентиран към пътищата (напр. Австрия)

❖ Частично следване на подходите (напр. България, Румъния, Хърватска)

❖ Все още няма изготвена инвентаризация (напр. Черна гора, Молдова и Сърбия)

Проблем: в повечето случаи дифузните емисии се определят като 
„черна кутия“ чрез изваждане на точковите емисии от речните 
товари

➢ По-слаба проверка на достоверността на изчислените товари 
и масовия баланс.

➢ Невъзможност да се идентифицират и приложат ефективни 
мерки срещу дифузни емисии. 



Инвентаризация на басейна 
на река Дунав: пространствен мащаб

Основни различия в избран пространствен мащаб в БРД:

❖ На ниво държава (Словакия)

❖ На ниво басейнова дирекция (Словения, Унгария, България)

❖ На ниво подбасейн (Румъния)

❖ На ниво водосбор, с възможно най-равностойни по размер области от водосбора
(напр. в Австрия ~ 100 km2)

Проблем: в повечето случаи пространствената 
резолюция не е достатъчно висока, за да позволи 
моделиране, анализ на сценариите, ефективно 
приложение на мерките.



Инвентаризация в БРД:
естествена фонова концентрация

Приета е естествена фонова концентрация с метали, въпреки някои 

различия:

❖ Частично се разглеждат различни метали (напр. Hg, Se и U само в някои страни)

❖ Различни подходи



Инвентаризация в БРД:
неспецифични за веществото данни

❖ От съществено значение за оценката на емисионния товар и речния товар, 

в комбинация с данни, специфични за веществото (концентрации)

❖ Донякъде вече е на разположение за БРД, благодарение на 

инвентаризациите, изготвени за моделите с MONERIS и за проекта 

SOLUTIONS

❖ Все още има работа по: частично непълни, непоследователни или 

остарели, скъпи и зависещи от външни доставчици (напр. хидрология).

Ерозия, пренос на 
почва и седименти

Зауствания от 
промишлеността и ПСОВ

Зауствания от 
мини

Воден баланс, хидроложки 
модел, нива на валежите



Инвентаризация в басейна 
на река Дунав

База данни, разработена в проекта Danube Hazard m3c 

Фокус върху данни, които са специфичните за 

веществата 



Инвентаризация в БРД: база данни

DH m3c 
база 

данни

Подземни 
води

Повърхностни 
води
РЕКИ

ПСОВ Преливници

Атмосфера

Почва

❖ 1а цел: да обедини, хармонизира и анализира наличната информация в БРД 

❖ 2а цел: да представи развитието на интегрирана инвентаризация, обхващаща 

специфични за веществата данни (концентрации) и основни данни в 

повърхностните водни тела, но и в частите на околната среда, с които са 

свързани основните емисионни пътища.



Инвентаризация в БРД: метаданни

Без адекватни метаданни, следва:

1. ограничена или невъзможна проверка на достоверността и качеството на 

данните

2. невъзможна екстраполация, определяне на модели и връзки за 

използването на инвентаризацията, като входни данни за моделиране на 

емисии на ниво водосбор, и като цяло за разбиране и свързване на емисиите 

от различни области на околната среда до нивата на замърсяване в реките

3. вследствие на 1. и 2. много ограничени възможности за взимане на 

информирано решение и идентификация на ефективни стратегии за 

управление

Използването на данни за 
инвентаризацията се 
простира далеч над 

простата проверка за 
съответствие с гранични 

стойности и прагове 

Без подходящи, точни и 
изчерпателни метаданни, 

получените от инвентаризацията 
данни имат много малка 

информативна стойност и почти 
никаква полза



Инвентаризация в БРД: метаданни

Без значение за кой компонент на околната среда, стойностите на 

концентрациите на опасните вещества трябва да се допълнят със следните 

метаданни:

❖ Дата, местоположение (координати)

❖ Аналитичен метод, Граница на количественото определяне (LOQ), Граница на 

определяне (LOD)

❖ Единица за мярка

❖ Представителност (еднократна или смесена проба, пространствено или времево 

обобщена стойност на неколкократни проби)

❖ Източник на данни



Инвентаризация в БРД: реки

Фракция (обща или 
филтрираната проба, 
суспендирани в-ва)

Характеристики на реката (среден 
отток, суспендирани вещества, 

категория на водния обект, 
водосборна площ

Отток и мътност /съдържание на 
суспендирани в-ва/ по време на 

вземане на проби

Важна информация за 
оценка на товарите и 

за връзката с различни
процеси на 

транспортиране



Инвентаризация в БРД: реки

▪ Пример за използване на данни от реката за изчисление на товара. 

▪ За общия фосфор (както и за много от опасните вещества) преминаването от течна 
към свързана фаза (неразтворени вещества) е преобладаващо, поради което 
стойностите на концентрация при пълноводие са ключови за коректното изчисление 
на товара

Изчисление с данни от месечния 
мониторинг (ляво и център –
съвпадението на вземането на 
проби при пълноводие би било 
случайно)

Това води до значително занижени 
товари в сравнение с използването 
на данни с висока времева 
разделителна способност, които 
позволяват обхващане и на 
пълноводието (дясно)



Инвентаризация в БРД: почва

Състав на почвата, генетичен 
тип на почвата, органична 

материя и сухо в-во

Фракция (напр. горен пласт почва 
0-30 cm, горен пласт почва 0-50 

cm)

Земеползване

Важна информация за 
екстраполация върху 

големи площи за оценка 
на товара чрез процеси 

на ерозия в почвата



Инвентаризация в БРД: 
заустване от ПСОВ

Тип на ПСОВ, капацитет, 
е.ж./жители

Тип приемник и точка на 
заустване

Процеси-технологии (етапи на 
обработка, вид отстраняване на P, 

хлориране, озониране, и др.)

Ключово за 
екстраполирането към 

подобни ПСОВ без 
мониторингови данни и за 
оценка на стойностите за 

отстраняване и товар  

Средно количество на 
заустваните пречистени 

отпадъчни води



Инвентаризация в БРД: 
преливници

Тип канализация (смесена, 
разделна)

Площ на водосбора, приемник и 
точка на заустване

Наличие на задържане/третиране

Съществена за 
екстраполиране към 
други зауствания, без 

миниторингови данни и 
за оценка на товарите на 

ниво водосбор

Среден обем зауствани дъждовни 
води 



Инвентаризация в БРД:
атмосфера

Тип място (напр. град, гора, 
селско стопанство)

Среден годишен валеж на 
мястото за вземане на проби

Количество дъжд по време на 
вземане на проби

Съществена за оценка 
на товари и за връзки 
с различни области от 

водосбора



Инвентаризация в БРД: биота

❖ Мониторингът в биота е подходящ за идентифициране на замърсяване, 
което не би било измеримо във вода

❖ Поради това е много важен за оценката на състоянието на водните
обекти

❖ Тези данни са трудни за използване за оценка на емисиите и при 
моделиране, т.к. превеждането им към концентрация във водата е 
свързано с висока несигурност и защото това е оценка на 
замърсяването, включваща натрупан във времето ефект

❖ Поради това не е включена в инвентаризацията в рамките на проекта



Инвентаризация в БРД: резултати

• Наличие на данни за различните области на околната среда в крайдунавските 
държави.

• Вероятно съществуват повече данни за моделиране качеството и управлението 
на водата, но не са леснодостъпни. 



Инвентаризация в БРД: резултати

Идентификация на концентрациите, според типа ПСОВ, капацитета, процесите 

(включително степента на отстраняване) → екстраполиране към станции без мониторинг

LOQ-limit of quantification

LOD-limit of detection



Инвентаризация в БРД: резултати

Идентификация на пътищата за нивата на замърсяване в подземните води, според 

земеползването→ екстраполиране към немониторирани кладенци



Инвентаризация в БРД: резултати

▪ Голямо въздействие на LOQ и споделянето на данни

▪ Добре е да се отстранят редиците данни с твърде много стойности под LOQ



Инвентаризация в БРД:
изводи

Все още големи пропуски в 
информацията относно 

концентрацията на опасни 
вещества

Нужда от целенасочен 
мониторинг

Информация от мониторинга 
съществува, но не е или е 

труднодостъпна за 
инвентаризация

Нужда от засилено 
сътрудничество и споделяне 
на данни сред институциите 

от различни сфери 

Все още има затруднения в 
хармонизирането на 

транснационалната база 
данни

Нужда от баланс между 
хармонизирането и 

интегрирането на присъщи 
и необходими различия

Съществуват други различни 
бази данни и работата не бива 

да се върши двойно

Нужда от интегриране и 
хармонизиране на 

изискванията за формата и 
метаданните със 

съществуващата база данни
(напр. WISE и PRTR)



Инвентаризация в 
Басейна на река Дунав

Проведеният в рамките на Danube Hazard m3c 

мониторинг и връзката му с инвентаризацията



Мониторинг в пилотните области

Специфич
ни входни 

данни

Концентрация 
в реките

Концентрации 
в третирана и 
нетретирана

вода

Концентрация 
в атмосферата

Концентрация 
в почвата

❖ 1а цел: да покрие критичните пропуски в знанията относно нивата на концентрация в 

околната среда 

❖ 2а цел: да демонстрира в 7 пилотни района целенасочената употреба на интегрирания 

мониторингов подход (съставни проби, едновременно в различни компоненти на околната 

среда) като база за развитие на инвентаризация, ориентирана към пътищата

Неспециф
ични 

входни 
данни

Водни и 
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товари в 
реките

Обеми на 
заустените
отпадъчни 
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Товар на 
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ерозия

Резултатите от мониторинга, комбинирани с неспецифични за веществото 
данни (напр. хидроложки, обеми на заустванията от ПСОВ, товар на 
почвената ерозия) позволяват количествено определяне на емисионните 
товари чрез различни пътища в модела MoRE (подход за инвентаризация, 
ориентиран към пътищата)



Мониторинг в пилотните райони

❖ Пример: използване на проби от почвите за оценка на степента на концентрация в 

почвата, според земеползването в пилотния район Вулка

❖ Чрез свързването на тези специфични за веществото данни с очакваната ерозия на 

почвата, трансферът на метали и микрозамърсители от почвите в повърхностните 

води се моделира от MoRE



Мониторинг в пилотните области

❖ Продължително измерване на речния отток и мътност, както и концентрацията на 

веществата при различни оттоци са ключови за изчисляването на товара 

❖ Правилното изчисление на товара е основополагащо за: 1) подхода на речния товар; 2) 

валидиране на общо изчислените емисии в ориентирания към пътищата подход

❖ Пример за валидиране на речните товари, въз основа на мониторинга и като сума от 

емисиите в австрийските пилотни райони чрез модела MoRE



Резултати от MoRE –
подход, ориентиран към пътищата

❖ Пример за резултат от модела MoRE за пилотния район Вулка в Австрия

❖ Различно значение на емисионните пътища за различните в-ва



Резултати от проекта & 
допълнителна информация

Наднационално обучение и моделиране (през октомври, в Букурещ, Будапеща и 

Виена)

Достъп до финалната база данни и доклад въз основа на статистическия анализ 

Технически доклад по прилагането на модела MoRe в пилотните региони (вкл. 

обработка и подготовка на входни данни от инвентаризацията; анализ на 

емисионните пътища; анализ на сценария за оценка на мерките за управление)

Ръководство с технически насоки, с много повече подробности и документация за 

методите, подходите и препоръките от най-добрите практики за инвентаризация

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

Между декември 2022 и март 2023!

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

