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Abstract: It is necessary to optimize the cost and re-consider the management method each economic sphere of world states in the 
period of economic instability, with which the world economics are getting more and more interdependence and information get current with 
velocity of light. It is necessary from valuation of Bulgarian water monitoring in river Danube and Black Sea efficiency is forced from 
invasion of new and new technology in the market and Europe requirements about compatibility of information, as Bulgarian contact in 
collaboration with NATO. This paper answer to a question if the monitoring of Bulgarian water objects with navigational meaning is the 
most effective. 
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1. Въведение 
Преходът от индустриално към информационно 

общество в бившите социалистически страни налага много 
промени в управлението и използването на водните ресурси в 
националните водни басейни с навигационно значение 
(НВБНЗ). Влизането на Р. България в ЕС и НАТО 
допълнително усложнява този процес, поради липсата на 
собствен опит. От друга страна в резултат на тясна 
взаимозависимост между отделните държави, необходимостта 
от първоначално инвестиране в нова техника, обучение и 
преквалификация на кадри, възниква и необходимост от 
коренна промяна на мисленето и подхода към вземане на 
управленски решения. 

Р. България е морска държава и голяма част от 
икономиката и зависи от оптималното управление на 
националните водни пространства с навигационно значение 
(НВПНЗ). В преиод на криза се изисква правилно управление 
на средствата и ресурсите във всяка една сфера. Например, 
наличните ресурси в ИАМА – Варна, ИАРА – Варна и корабът 
„Академик” на ИО към БАН, при необходимост може да се 
използват и от БДЧР – Варна. 

През 70-години на ХХ век започва по-сериозно да се 
обръща внимание на въпросите за околната среда, които в 
днешно време са приоритет за болшинството от държавите по 
света. 

При анализ на различните понятия за мониторинг 
цитирани в научната литература като [1, 3, 4, 16, 25 и др.] 
давани през годините се установява, че понятието „мониторинг 
на водни басейни с навигационно значение” не е дефинирано. 
Чрез използване на метода емпатия спрямо съществуващите 
определения на сходни понятия, може да дефинираме 
мониторинг на водни басейни с навигационно значение като 
система за наблюдение, анализ, контрол, оценка и 
прогнозиране на състоянието на националните водни 
пространства, подвижните и стационарни обекти на 
морската/речната транспортни системи, и обслужващия ги 
персонал, с цел да се откроят измененията в естествения фон 
на водната среда, като и да се разработи система за 
оптимизиране отношенията между хората и водните обекти 
с навигационно значение. 

Цел на изследването: да се направи оценка на 
мониторинга на НВБНЗ в Р. България. 

Предмет на изследването: ефективността на 
съществуващия мониторинг на НВБНЗ в Р. България. 

Задачи на изследването: 
- Анализ на съществуващия мониторинг на НВБНЗ в Р. 

България; 
- Оценка на ефективността от извършвания мониторинг 

на НВБНЗ в Р. България; 
- Предложение за изход от така създадената ситуация. 

Методи на изследване: системен анализ, анализ в 
съчетание с архитектурния и синергетичния подход. 

Граници на изследването: мониторинга на водните 
пространства от Черно море и р. Дунав под юрисдикцията на 
българската държава. 

 
2. Анализ на мониторинга на НВБНЗ 
При направени проучвания и анализ на публикациите за 

мониторинг на НВБНЗ в Р. България и изведеното определение 
се вижда, че в същността на мониторинга на водните обекти са 
визирани следните етапи: наблюдение – анализ – оценка – 
прогнозиране – оптимизиране. 

Първият етап от мониторинга на НВБНЗ 
(наблюдението) се извършва чрез: 

- визуални методи (за Черно море - от корабните 
екипажи, ИАМА, ХС-ВМС, ИАППД-Русе, Областна дирекция 
„Гражданска Защита”, съответните РИОСВ и БДДР, БДЧР, 
както и от граждани, които чрез тел. 112 могат да информират 
отговорните институции – РИС центъра за р. Дунав);  

- дистанционни методи – при евентуално извършване на 
самолетни и сателитни снимки.  

- традиционни методи – системата с радиолокационни 
съоръжения за откриване на нефтопродукти в открито море от 
трафик контрола на корабоплаването към ИАМА-Варна – за 
Черно море, а за р. Дунав – автоматизирани пунктове за 
пробовземане, мобилни станции, системата BULRIS. 

Вторият етап от мониторинга на НВПНЗ – 
физикохимичен, хидрометричен, биологичен анализ за 
установяване на вероятните източници на замърсяване, взети 
от БДЧР, РИОСВ-Варна и Бургас за Черно море и от РИОСВ-
Русе и Враца, БДДР- Русе – за р. Дунав и обработени от 
съответните, от РЛ подчинени на МОСВ. Във всеки отделен 
случай виновниците се санкционират по ред установен в 
българското законодателство. 

Третият етап от мониторинга на НВПНЗ – о ц е н к и  
з а  к а ч е с т в о т о  н а  в о д и т е ,  направени на базата на 
анализа на събрани данни. За установяване на изменение се 
правят системни оценки за състоянието на морската и речната 
среда. 

Четвъртият етап от мониторинга на НВПНЗ е 
изготвяне на п р о г н о з и  з а  н а м а л я в а н е  н а  в р е д н о т о  
в ъ з д е й с т в и е  върху водната среда въз основа на 
натрупаните данни. Прогнозирането на състоянието на водите 
според [1] включва ретроспективен анализ, оценка на 
състоянието към даден момент и съставяне на 
научнообоснована прогноза. Широко приложение в това 
отношение намират компютърните програми, особено при 
изготвяне на имитационни модели. 

Петият етап от мониторинга на НВПНЗ е 
оптимизирането, т.е. оптимално използване на различните 
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видове мониторинг, с цел изготвяне на планове и програми за 
намаляване и борба със замърсяванията и устойчивото 
развитие на Черно море и на р. Дунав.  

Такива планове според българското законодателство се 
изготвят от ИАОС, които са съобразени с категоризацията на 
водите направена от МОСВ. Според [19], повърхностните води 
в РБ, в зависимост от ползването им се разделят на три 
категории. В направения от ИАОС анализ [23] се казва, че: „се 
установява трайна тенденция на подобряване качеството на 
водите на р. Дунав. Сравнението на данните за 1998 – 2000 г. 
показва, че в 90% от случаите стойностите на водещи 
показатели за р. Дунав, отговарят на тези за І и ІІ категория. 
Известни колебания в границата на допустимите равнища се 
наблюдават през 2000 г”. В [14] се констатира, че „до 1999 г. не 
се извършва хидробиологичен мониторинг на р. Дунав (с 
изключение на двата мониторингови пункта по 
международната програма). През 2000 г. [15] в комплексно 
експедиционно обследване е извършена хидробиолгична 
оценка на 31 пункта по протежение на целия български участък 
на р. Дунав. Според [7] са „регистрирани два критично 
замърсени участъка в нашите териториални води – след 
р.Тимок (при km 845,5 – km 847 от р. Дунав) и след Никопол – 
Турну Магуреле (о-в Средняк, при km 594 – km 592 от р. 
Дунав) – замърсяването е трансгранично. Р. Тимок е замърсена 
с тежки метали (мед, олово, кадмий, арсен, никел, хром) и 
неразтворени вещества от югославските мини в гр. Бор, а 
румънският завод за изкуствени торове замърсява сериозно р. 
Дунав с амоний и нитрити при гр. Турну Магуреле. 

По данни на [5, 6, 7, 8] е установено, че „Превишени 
концентрации на арсен над III категория са измерени 
еднократно в р. Дунав при Силистра – 3.17 mg/l през 2001 г. 
Над ПДК за III категория олово са измерени концентрации 
еднократно в р. Дунав след Свищов за периода 2002 – 2003 г”. 

В резултат на предприетите мерки от съответните 
институции според изложените данни се наблюдава тенденция 
към намаляване на замърсяването с тежки метали, но все още 
остава неразрешен проблема със замърсяването с НиНпр. 

Изследванията показват, че в Р. България съществуват 
следните структури на мониторинга в българската част от 
Черно море и р. Дунав, които са показани сътветно на (Схеми 1 
и 2 в ПРИЛОЖЕНИЕ 2). За състасвянето на тези схеми е 
използван Националния каталог [22]. 

 

 
Схема 1. Структура на съществуващия морски мониторинг 

 

 
Схема 2. Структура на съществуващият мониторинг на р. Дунав 

 
Анализът на схема 1 и схема 2 показва, че 

мониторинговите изследвания на НВПНЗ може да се разгледат 
като: 

- мониторинг на водната среда 
= хидрoлогичен, хидрографски и навигационен 

(мониторинг на средствата за навигационно осигуряване, който 
е част и от мониторинга на МТС И РТС). Мониторингът на 
българското черноморско крайбрежие се осъществява от 
Хидрографска служба към ВМС, а на р. Дунав – от ИАППД – 
Русе. 

= физикохимичен, хидрометричен и биологичен 
мониторинг на басейново ниво се извършва от БДЧР-Варна и 
БДДР-Плевен, а на регионално ниво – съответно от РИОСВ-
Варна, РИОСВ-Бургас за Черно море и от РИОСВ-Русе, 
РИОСВ-Враца за р. Дунав. 

- мониторинг на морската/речната транспортно-
преносна система. 

- мониторинг за контрол на корабоплаването се 
извършва от съответните ИАМА и Национална компания 
„Пристанища”.  

- собствен мониторинг при обновяване на морската и 
речна инфраструктура (например при изпълнението на проект 
за разширение на пристанище Бургас в съответствие с [17, 18] – 
нов източен вълнолом и Терминал за насипни товари 2а е 
изготвен план за собствен мониторинг на площадката на 
пристанище Бургас и крайбрежните морски води [24]). 

В подобни случаи информацията от мониторинговите 
изследвания на Института по океанология към БАН е много 
полезна. Там се извършва самостоятелно изследване на 
физиката, химията, хидрологията, метеорологията и 
климатологията на морето, геоморфологията на морското дъно, 
хидродинамиката, литодинамиката, геоморфологията на 
крайбрежната морска зона и морския бряг. 

- мониторинг за контрол на повърхностните води и 
водите за къпане – МЗ 

- мониторинг на въздушното пространство над 
националните водни басейни – метеорологичен (от 
институциите към НИХМ, някои поделения от ВМС, БАН). 

Необходимо ли е преструктуриране не институциите, 
особено на фона на Световната икономическа криза? За да 
отговорим на този въпрос е направен анализ на състоянието на 
мониторинга и качеството на водите в българския участък от 
Черно море и р. Дунав. 

След влизането в ЕС Р. България хармонизира своето 
законодателство с европейското, където Рамковата директива 
за водите е основен документ в политиката за управление на 
водите. Тя е насочена към опазване, съхранение и подобряване 
на качеството им. В България мониторинга на водите се 
извършва съгласно Наредба №5 от 23.04.2007 г. за мониторинг 
на водите. В нея се определя целта, обхвата, вида на 
програмите за мониторинг на повърхностните и подземните 
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води, реда и начина за създаване на мрежите за мониторинг на 
водите, реда за изпълнение на дейностите по експлоатация, 
поддръжка, осигуряване и управление на мониторинга на 
водите. 

 
3. Анализ на извършения мониторинг за 

замърсяване на Черно море, по химични 
показатели, за периода 2007 – 2010 г. по данни 
получени по Закона за обществена информация 
от ИАОС (Табл.1) 

В черноморските води се наблюдава отклонение от 
допустимите стойности според Наредба № 8/2001 за качеството 
на крайбрежните морски води [21] в 19 пункта за пробовземане 
през 2007г. Данните за замърсяване в станциите по Южното 
черноморие са от еднократно отчетени отклонения от нормите 
на 20.03. и 28.08.2007г, а в Северното – 26.02. и 29 – 30. 
05.2007г. През 2008г. има данни за замърсяване в 4 пункта, 
само в Южното черноморие отчетени на 23 и 24.04.2008г.  

В Северното черноморие са предоставени данни за 
отклонения от нормите, отчетени на 26.02. 2007г., както и на 29 
и 30. 05.2007г., по показатели N амониев, нитеритен N и 
нитратен N, ортофосфати PO4, общ P и БПК5 – няма 
отклонения от нормите по Наредба № 8/2001 за качеството на 
крайбрежните морски води. 

Тези резултати будят съмнение, че не са направени 
достатъчно изследвания. Всяка година по медиите оповестяват 
за замърсяване с фекални води в района на кк „Златни пясъци”. 
Липсват данни за замърсяването по Северното Черноморие 
през месец май 2008г., в резултат на разлив на 200 тона мазут 
при бункероване на кораб в района на Варненското 
пристанище, който въпреки почистването достигна (в малки 
количества) Варненския залив, точно преди започване на 
туристическия сезон. На Фиг. 1, Фиг.2 и Фиг. 3 са показани 
снимки от това замърсяване около варненския мол т.нар. 
„вълнолом”, Варненския залив и яхтеното пристанище в района 
на Пристанище Варна. 

 

 
Фиг. 1 Снимка на тетраподите на Варненския мол 

„вълнолом” часове замърсяването с нефт през месец май 2008г. 
 

 
Фиг. 2 Снимка на нефтосъбирач в действие в деня на 

замърсяването с нефт в района на Пристанище Варна през месец май 
2008г. 

 

 
Фиг. 3 Снимка на яхти акустирали в яхтеното пристанище в 

района на Пристанище Варна при замърсяването с нефт през месец 
май 2008г. 

 
За разлика от Северното Черноморие, в Южното 

Черноморие има данни и за 2008г. Отклонения от нормите по 
Наредба № 8 се наблюдават при следните параметри: 

- разтворен кислород – в границите от 7.84mg/dm3 
(Несебър – повърхностен слой) до 8.45mg/dm3 (срещу кк 
„Слънчев бряг”). При ПДК 6.2mg/dm3. 

- наситеност с кислород при ПДК >80% превишения от 
порядъка на 1-3% са отчетени на вълноломна стена – 
Приморско. За другите станиции, където са определени 
стойносттите на наситеност с кислород се доближава горната 
граница на ПДК. 

От останалите параметри: 
- данни за неразтворени вещества, общ P, ХПК 

(бихромна) не са предоставени; 
Превишения на ПДК амониев азот (0.1mg/l) са 

отчетени на 23.04.2008г. в пунктовете срещу вливането в р. 
Двойница и срещу кк „Слънчев бряг” – 0.117mg/l. 

Не се набюдават превишения на ПДК за нитритен N, 
нитратен N, БПК5, металите Олово и съединенията му (без 
тетраетилолово), Мед и Никел. 

Данни за замърсяване през 2009 и 2010г по цялото 
Черноморско крайбрежие също липсват. На какво се дължи 
липсата на данни за замърсяване на българския участък на 
Черно море – на чисто море или на непроведени изследвания? 

Един от основните проблеми на институциите при 
управлението на крайбрежните води от една страна е липсата 
на собствени средства за извършване на изисквания от тях 
мониторинг на Черноморските води. От друга - липсата на 
договорености с институциите, които имат необходимите 
средства за тяхното ползване. Според [2] напр. БДЧР няма 
уредени взаимоотношения с ИАРА за ползване на нейн кораб. 

 
4. Анализ на извършения физикохимичен 

мониторинг за замърсяване на р. Дунав, по 
химични показатели, за периода 2007 – 2010г. по 
данни получени по Закона за обществена 
информация от ИАОС (Табл.2) и Наредба № 
7/1986 за показатели и норми за определяне 
качеството на течащите повърхностни води 
[20] 

През периода 2007 – 2010г. за българския участък от р. 
Дунав по данни за физикохимичните изследвания е направен 
анализ за 16 пункта на пробовземане. 

От посочените данни се вижда, че: най-топла е водата 
през юли и август, когато през последните години са 
регистрирани и температурните рекорди на въздуха.  

По параметри за активна реакция, разтворен О2, 
наситеност с О2 водите и БПК5, р. Дунав отговарят на 
изискванията за ІІІ категория. Анализа направен по пунктове за 
пробовземане за 4 - годишния период като цяло показва, че: в 
района след гр. Свищов се наблюдава влошаване на качеството 
на водите; в районите при Ново село – 833.6км, 833.6 км – M, 
833.6 км – L, както и преди вливането на р. Искър при с. Байкал 
– няма промяна в качеството на водите по тези показатели; 

50

SCIENTIFIC PROCEEDINGS XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE "trans & MOTAUTO ’11" ISSN 1310-3946

YEAR XIX, VOLUME 3, P.P. 48-51 (2011)



подобрение качеството на водите по тези показатели и даващи 
възможност за причисляване на водите към І категория след 
2008г. се наблюдава в районите преди гр. Русе, гр. Силистра – 
пристанището, гр. Силистра – пристанището – M и гр. 
Силистра – пристанището – L. 

През 2007г. превишение на нормите за ІІІ категория 
води по параметри за неразтворени вещества са отчетени в 
районите след гр. Свищов и на пристанището при гр. Силистра. 
Тези норми са превишени и през 2009 и 2010 г. в трите пункта 
за пробовземане при Ново село, както и в района преди 
вливането на р. Искър до с. Байкал, предимно през месец март. 

По отношение на параметрите N (амониев), N 
(нитритен), N (нитратен), PO4, общ P и ХПК (бихромна) за 
водите на р. Дунав влизат в нормите за ІІ категория. 
Превишение на съдържанието на метали Pb, Cu, Ni, Cr – не се 
наблюдава. 

В района на р. Дунав също няма пълен набор от данни 
за периода 2007 – 2010 г. за пунктове на пробовземане. 

Анализът на [9, 10, 11, 12, 13] показва, че поради 
неуредени въпроси между институциите и липсата на 
технически сили и средства, както и на променящите се 
климатични условия, се е наложило да не се извършат някои от 
необходимите проби и да отпаднат някои от пунктовете за 
пробовземане. 

Всички тези проблеми, свързани с водния мониторинг 
на НВБНЗ, правят въпроса за структурна промяна на 
съществуващите институции, извършващи този мониторинг 
особено актуален. 

 
5. Резултати и дискусии 

- Липсата на цялостна картина за състоянието на 
НВБНЗ води до невъзможност да се направи точна и реална 
оценка на състоянието на водната среда в тях, в резултат, на 
което е затруднен и контрола върху използването и 
потреблението на водните ресурси; 

- Анализът на мониторингa на НВБНЗ показва липса 
на уредени отношения и неоптимално използване на наличните 
средства и ресурси от различните институции, които 
извършват този мониторинг; 

- Липсата на център за координация, превенция и 
контрол води до занижена икономическа ефективност и 
невъзможност за бързо реагиране при възникване на критични 
ситуации в НВБНЗ. 

 
6. Заключение 

Изграждането на Единен информационен център за 
НВПНЗ с Автоматизирана система за база данни, може да 
доведе до по-пълноценно опазване и използване на НВБНЗ. 
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