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ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПСОВ ВЪРХУ ВОДНИ ОБЕКТИ 

 Изследванията за качеството на повърхностните води в 
РБългария показват значителна промяна на стойностите на 
основните качествени показатели. 
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Затварянето на 
индустриални 

мощности  

Развитието на 
туризма  

Различен качествен „профил“ 
на повърхностните води 



 

Изследването е в съответствие с главните цели на Националната 
стратегия за научни изследвания и попада в приоритетна област 
“Индустрия за здравословен живот и биотехнологии”. 

 

 Предлага за първи път в България комплексен мониторинг: 

   химичен  

 екотоксикологичен  
 

за оценка на качеството на повърхностните води. 
 

 

 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПСОВ ВЪРХУ ВОДНИ ОБЕКТИ 
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Физикохимични и 
химични показатели 

Екотоксикологични 
тестове 

Изясняването на връзките между двата 
вида индикатори би спомогнало за 

оценка на антропогенното въздействие 
и идентифициране на факторите, от 

които зависи. 

Зависимости между: 



ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПСОВ ВЪРХУ ВОДНИ ОБЕКТИ 

 Подобно изследване ще 
допринесе за решаването на 
важни проблеми : 
 

  свързани с екологията на 
човека, 
 

развитието на индустриите 
за здравословен живот и 
биотехнологии, 
 

  разширяване на 
екотоксикологичните 
изследвания и анализ на 
“нови” нерегулирани 
замърсители в 
повърхностните води. 
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КАЧЕСТВО НА ВОДИТЕ 

 “Традиционен” мониторинг : 

 определяне на неорганични и органични замърсители, 

 параметрите – ООВ, ХПК, БПК5, НВ и др. 

„Традиционният“ мониторинг  на изход ПСОВ не може 
да предостави информация за негативното влияние на 
неорганични и органични замърсители върху водните 
обекти, поради невъзможност да се отчетат следните 
фактори :  

 да се определят всички замърсители в изследвания 
воден обект, както и бионаличността на различните 
форми;  

 да се определи „нови“ или нерегламентирани 
замърсители.  
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ХИМИЧНИ И БИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

• Мониторинга на отпадъчните води е насочен към определяне 
на количествените показатели на отпадъчните води на изход 
ПСОВ или на снижение по конкретен показател при работата 
на ПСОВ. 

• Сравнително ограничени са изследванията, в които данните 
от двата вида мониторинг „традиционен“ и 
„екотоксикологичен“ се подлагат на съвместна статистическа 
обработка, като само се отнася за оценка на отпадъчни води. 

• Всички тези факти, както и отсъствието на мониторинг на 
качеството на повърхностните води в РБългария чрез 
екотоксикологични тестове обосновават значимостта на 
предложените изследвания за управлението на водните 
ресурси в страната. 
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Цели на проекта 

 



ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

• Оценка на въздействието ПСОВ върху приемащите водни 
обекти чрез: 

 

 мониторингова мрежа за оценка на въздействието на 
ПСОВ върху приемащите водни обекти (качествени 
показатели и брой ПСОВ) на база: 

 

 хемометричен анализ на данните от контролния 
мониторинг на ПСОВ 

 

 експертна оценка, базирана на екологичния статус на 
приемащите водни обекти; 
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ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

 провеждане на йономни изследвания върху растителните 
видове, използвани в Phytotoxkit тест; 

 

 екометрична оценка на въздействието на ПСОВ върху 
приемащите водни обекти и йонома на изследваните 
растения; 

 

провеждане на мониторинг за оценка на въздействието на 
ПСОВ върху приемащите водни обекти, който включва 
физикохимични, химични и екотоксикологични показатели 
(Microtox, Daphtoxkit F magna и Phytotoxkit) за качеството на 
повърхностните води. 
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ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

• Използване на подходящи многовариационни статистически 
методи от следните групи:  

 

 методи за „създаване на образци“ – кластърен анализ, анализ 
на главни компоненти, метод на частично най-малките 
квадрати, самоорганизиращи се мрежи и диаграми на Хасе; 

 

 методи за „разпознаване на образци“ – дискриминатен 
анализ и метод на частично най-малките квадрати с 
дискриминантен анализ. 
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МЕТОДИ 

Определянето на различните качествени показатели 

ще бъде извършенo както следва:  

 

 основни химични и физикохимични показатели - 
Лабораторията за Анализ на води – ХТФ-УАСГ; 

 

 екотоксикологични тестове - Учебно-научна лаборатория 
по хемометрия и екометрия – ФХФ-СУ;  

 

 определяне на токсични елементи - Учебно-научна 
лаборатория по следови анализ – ФХФ-СУ. 
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Работна програма 

 



 

 

РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОЕКТА  

 • Основната цел на РП е да определи мониторинговата схема за 
оценка на въздействието на ПСОВ върху приемащите водни 

обекти.  

 
• Това включва подбор както на показателите за качеството на 

повърхностните води, така и на ПСОВ, които ще бъдат обект 
на мониторинга.  

 

• Определянето на мониторинговата схема ще се осъществи на 
базата на резултатите от хемометричния анализ и експертна 
информация за ПСОВ и приемащите водни обекти.  
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РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОЕКТА 

• Ще се изберат 25-30 ПСОВ 

 

• Изборът на показателите за качеството на повърхностните 
води ще бъде съобразен с:  

 наредба 12 за качествени изсквания към повърхностните 
води ;  

 

 литературния обзор и хемометричния анализ на данните 
от мониторинга на ПСОВ; 

 

както и специфичните замърсители (токсични елементи) 
в районите на избраните за мониторинг ПСОВ.  
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РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОЕКТА 

17 

ПСОВ   1 
2 
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РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОЕКТА 

Екометричният анализ ще изясни следните въпроси, които 
имат пряка връзка с оценката на въздействието на ПСОВ 
върху водните обекти и йонома на изследваните растения:  

 

 установяване на връзките между физикохимичните и 
химични качествени показатели, използвани в 
„традиционния“ мониторинг и екотоксикологичните тестове; 

 

 приоритизиране на замърсителите на приемащите водни 
обекти;  
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РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОЕКТА 

 

 установяване на приликите и разликите между 
екотоксикологичните тестове; 

  

 идентифициране на „скритите“ фактори, които определят 
екологичния статус на водните тела; 

 

 определяне на елементите със значим принос за промяна на 
йонома на изследваните растителни видове. 
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Очаквани резултати 



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

• приоритизиране на показателите за качеството на 
природните води в РБългария; 

  

• оценка за въздействие на ПСОВ върху растителните видове; 

 

•  многовариационни модели за оценка на въздействието на 
ПСОВ върху приемащите водни обекти и йонома на 
изследваните растителни видове.  
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Благодаря за вниманието! 


