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Карта на басейна

Избор на индексни комплексни оценки на качеството
(замърсяването) на речните води

 В практиката се прилагат два подхода при оценяването на качеството
на водите по физикохимични показатели – диференциран и
комплексен.
 Диференциран подход - информация за състоянието на изследвания
обект само по отделни показатели. Полученият резултат не може да
бъде възприет като представителен за цялостното качествено
състояние на водния обект.
 Комплексен подход - получаване на цялостна оценка за качественото
състояние на даден воден обект , основан на множество показатели
посредством единен резултат под формата на балова оценка, ранг,
клас

Особености на комплексните методи за оценка
 Конструирането на комплексен метод за оценка на качеството на
водата зависи от редица условия:
 количество и качество на изходната информация
 прилагане на принципа на равнотегловност или ранжиране по
определен критерий на използваните показатели на първостепенни,
второстепенни и т.н;
 състояние на съществуващата правно-нормативна база;
 прост алгоритъм и несложен математически апарат за изчисляване;
 подробна и с ясни формулировки оценъчна скала, която да
ориентира ползвателите на метода;
 предназначение на метода – ориентировъчен, сравнителен, за
категоризация, решаване на конкретна научна или приложна задача
и т.н.
 Отчитане на физикогеографските особености на водосборния
басейн.

Видове индекси за комплексна оценка на
качеството на водите
 ОТВОРЕНИ– индекси, при които конструирането на
оценката се извършва от ползвателя
Избор на физико-химични показатели –брой, референтни
стойности, на годишна база или разпределяне на фази на
оттока
• Частично ОТВОРЕНИ – индекси, при които част от
условията се регламентират от създателите на
алгоритъма (референтни стойности, набор от физикохимични показатели, изисквания към вида на данните)
• ЗАТВОРЕНИ – всички условия са предварително
зададени, включително набора от показатели,
референтни стойности, тежест на отделните
показатели и др.

Прилагане на индекси за оценка качеството
(замърсяването) на повърхностните води

 Water Quality Index – WQI (Канада, препоръчва се
от ЮНЕП)
 Индекс на замърсяването на водите – ИЗВ (Русия)
 Химически индекс за качеството на речните води
(СJ), разработен от Баварската служба за
използване на водите (Германия)

Water Quality Index











Разработен от Министерството на околната среда
на Канада и се препоръчва от програмата ЮНЕП на
ООН за масова употреба
Включва три компонента, характеризиращи
антропогенното въздействие върху качеството на
водите:
диапазон на въздействие (F1), изразяващ обхвата
на качествените показатели, неотговарящи на
нормативно определените пределно допустими
концентрации (ПДК);
честота (F2), която показва съотношението между
броя на т. нар. „лоши проби” (проби, при които е
установено съдържание на потенциално
замърсяващо вещество с концентрация над
допустимите норми) и общия брой проби;
амплитуда (F3), която показва степента или
кратността на отклонение на стойностите на
„лошата проба” спрямо съответните референтни
стойности на ПДК.
След получаването на стойностите на отделните
компоненти на интегрираната формула се
пристъпва към изчисляването на самия индекс на
качеството на водите (ИКВ), посредством
следната формула:

Категория

Интервал на
ИКВ

Оценка на състоянието

Отлично

95 - 100

Водите се намират в своето
естествено състояние. Няма
антропогенно натоварване.

80 - 94

Водите се намират в
естествено състояние, като се
регистрират единични
изолирани случаи на
антропогенно натоварване и
замърсяване.

65 – 79

Водите като цяло се
определят като чисти, но се
регистрират редица случаи на
антропогенно натоварване.
Слабо замърсени води.

45 - 64

Водите в значителна степен са
подложени на антропогенно
натоварване. Замърсени води.

0 – 44

Водите са подложени
непрекъснато на
антропогенно натоварване.
Силно замърсени води.

Много
добро

Добро

Критично

Лошо



където получената стойност е в интервала от 0 до
100, като 0 означава „най-лошо качество”, 100 –
„най-добро качество”.

Индекс на замърсеност на водите (ИЗВ)
 Представлява експресен метод за оценка качеството на
водите по строго ограничен набор от показатели – за речни
води 6 бр.
 Задължителни са разтворен кислород и БПК5 (показатели за
органично замърсяване)
 Разчетите се извършват по формулата:

 Прилагат се специфични коефициенти за задължителните
показатели, като по този начин се увеличава тежестта им в
крайния резултат
 Оценката за степента на замърсеност е във 7 „класа“ от
„много чисти“ до „изключително мръсни“

Физикохимични показатели за качеството на речните води,
използвани при изчисляване на ИЗВ (за „Полупланински типове
реки” по Наредба Н-4/2012 г.).

Показатели за качеството на
водите

Референтни
стойности за
състояние „добро”

Група показатели за тип замърсяване

Водороден показател рН*

6,5 – 8,5

Общофизични и химични показатели, замърсяване
от стопански сектор

Електропроводимост

<750 S/cm

Общофизични и химични показатели, замърсяване
от стопански сектор

Разтворен кислород*

>6 mg/dm3

Кислороден режим, органично замърсяване

Биохимично потребление на
кислород (БПК5)*

<5 mg/dm3

Органично замърсяване

Азот, амониев

<0,4 mg/dm3

Специфични показатели. Замърсяване от стопански
и комунално-битов сектор

Азот, нитритен

<0,03 mg/dm3

Специфични показатели. Замърсяване от стопански
и комунално-битов сектор

Азот, нитратен

<1,5 mg/dm3

Специфични показатели. Замърсяване от стопански
и комунално-битов сектор

Ортофосфати

<0,04 mg/dm3

Специфични показатели. Замърсяване от стопански
и комунално-битов сектор

*за тези показатели се въвеждат специални „норми” при
изчисляване на ИЗВ

Специални норми за изчисляване на показателите
Съдържание на разтворен
кислород, mg/dm3
(БПК5),
mg О2/dm3
до 3 включително

Норма

3

Норма

над 6

6

Между 6 и 5

12

между 5 и 4

20

между 4 и 3

30

Между 3 и 15

2

между 3 и 2

40

над 15

1

между 2 и 1

50

между 1 до 0

60

Значения на рН под
диапазона на ПДК (< 6.5)

Значения на рН над
ПДК (> 8.5)

Норма

Ci / ПДКi
От 6.5 до 6
От 6 до 5
Под 5

Над 8.5 до 9
Над 9 до 9.5
Над 9.5

2
5
20

Класове на качеството на водите в зависимост от
стойностите на Индекса за замърсеност на водите
(ИЗВ)

Оценка

Стойности на ИЗВ

Клас на качеството на водите

Много чисти

ИЗВ<= 0,2

I

Чисти

0,2< ИЗВ<=1,0

II

Слабо замърсени

1,0<ИЗВ<=2,0

III

Замърсени

2<ИЗВ<=4,0

IV

Мръсни

4,0<ИЗВ<=6,0

V

Много мръсни

6,0<ИЗВ<=10,0

VI

Изключително мръсни

ИЗВ>10,0

VII

Химически индекс за качеството на
речните води (СJ)
 Индексът се изчислява по следната формула:

 където СJ – е химическият индекс като безразмерна
величина от 0 до 100 (0 – «лошо» и 100 – «отлично»
качество на водата);
 n – броя показатели;
 qi – подиндекс за i-тия показател (безразмерна
величина между 0 и 100, представляваща функция от от
i-тия показател);
 Wi - тежестта на i-тия показател ( число между 0 и 1,
сумата е равна на 1).

Скали и графики за оценка
Показател
Наситеност с кислород O2,
% нас.
БПК5, mg/l

0,2

Температура, оС

0,08

Амониев азот NH4+, mg/l
Нитрати NO3-, mg/l
Ортофосфати PO43-,mg/l
pH
Електропроводимост,
µS/cm

0,15
0,1
0,1
0,1

Клас на качеството на водите
1
1 -2
2
2-3
3
3-4
4

Wi

0,2

0,07

Ниво на замърсяване

Стойнос
т на CJ

Отсъства до леко
Леко
Средно
Значително
Силно
Много силно
Прекомерно

83-100
73-83
56-73
44-56
27-44
17-27
0-17

Резултати и обсъждане

Резултати и обсъждане

Резултати и обсъждане

Общи изводи
 Ползите от прилагането на комплексни (индексни) методи за
оценка на качеството на речните води по физико-химични
показатели са очевидни.
 Те осигуряват по-пълна и задълбочена характеристика на
антропогенното въздействие, видовете и формите на
замърсяване на водните обекти.
 Полученият еднозначен резултатвъв вид на бал, ранг, клас и
др., позволява да се определи качествения статус на цялото
речно течение или в различни негови участъци.
 Оценките дават възможност да се прави сравнителна
характеристика между различни речни басейни и територии.
 Индексите могат да се използват при определяне на
качественото състояние на реките за различни нужди – за
управление на водните ресурси, за научни изследвания, за
информиране на населението и местните органи за
управление.

Благодаря за вниманието!

