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УВОД 

 

Настоящият бюлетин за състоянието на водите в обхвата на Черноморски район за 

басейново управление се изготвя на основание чл. 155, ал. 1, т.17 от ЗВ, както и чл. 11, т. 2.15. от 

Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции. 

 

Мониторингът на водите през разглеждания период е извършван на основание Заповеди 

№ РД – 230/28.03.2019 г. и Заповед № РД – 267/03.04.2020 г. на Министъра на ОСВ, в 

съответствие с програмите за контролен и оперативен мониторинг, разработени съгласно чл. 8 на 

РДВ и включени в ПУРБ 2016-2021 г. Честотата на пробонабиране е определена в зависимост от 

натовареността на пункта и е 2, 4, 6 и 12 пъти годишно. 

 

Системата за мониторинг на водите има за цел оценка на качествените характеристики на 

водите, своевременно установяване на негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, 

предотвратяване и ограничаване на вредните последици и определяне на степента на ефективност 

на осъществяваните мероприятия за използване и опазване на водите. 
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ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 

 

Настоящият бюлетин е изготвен на база получените резултати от проведения физико-

химичен мониторинг на повърхностните води в Черноморския басейнов район през през 2020 г. 

 

 

Наблюдавани са 160 пункта във водни тела от категория реки, езера и язовири за следните 

речни басейни: 

 

 Речен басейн Черноморски Добруджански реки;  

 Речен басейн река Провадийска; 

 Речен басейн река Камчия;  

 Речен басейн Севернобургаски реки; 

 Речен басейн Мандренски реки; 

 Речен басейн Южнобургаски реки; 

 Речен басейн река Велека; 

 Речен басейн река Резовска. 

 

Бюлетинът дава информация за моментното състояние на водните тела на база на 

резултатите от мониторинга на физико-химичните елементи за качество. 

Представеният бюлетин не предоставя информация за обща оценка на състоянието на 

водните тела, за която оценка се изисква общ преглед на всички елементи за качество, 

съгласно изискванията на РДВ. 

Резултатите за приоритетните вещества и специфичните замърсители са сравнявани със 

средногодишните стандарти за качество (СГС-СКОС), установени съответно в: 

 Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои 

други замърсители, приета с ПМС № 256 от 01.11.2010 г. 

 Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води. 

 

След анализ и оценка на съответствието със средногодишните стандарти за качество (СГС-

СКОС) на постъпилите към момента на изготвяне на бюлетина данни за приоритетни вещества и 

специфични замърсители, се установяват следните несъответствия със стандартите за качество: 

 Превишаване на СГС-СКОС за алуминий се констатира в 5 водни тела: BG2KA578R1203 

(пункт р. Г. Камчия - с. Кълново), BG2KA700R016 (пункт р. Стара река – м/у с.Вехтово и 

с.Ветрище), BG2KA578R1003 (пункт р. Врана – при с. Кочово), BG2KA800R1131 (пункт р. 

Врана - след гр.Търговище), BG2KA578R1103 (пункт р. Поройна - с. Р. Димитриево и 

пункт р. Поройна -  с. Дибич); 

 Превишаване на СГС-СКОС за желязо се констатира в 3 водни тела: BG2PR800R018 

(пункт р. Мадара - мост на Е 70), BG2PR600R1012 (пункт р. Крива - с. Енево устие), 

BG2SE600R1123 (пункт р. Хаджйиска - с. Ръжица); 

 Превишаване на СГС-СКОС за манган се констатира в 8 водни тела: BG2PR300L021 

(пункт яз. "Тръстиково"), BG2KA200L006 (пункт яз. Елешница), BG2KA578R1103 (пункт 

р. Поройна - с. Р. Димитриево и пункт р. Поройна -  с. Дибич), BG2KA700R016 (пункт р. 

Стара река  - м/у с.Вехтово и с.Ветрище), BG2MA600R012 (пункт р. Русокастренска - с. 

Желязово), BG2SE600R1123 (пункт р. Хаджйиска - с. Ръжица), BG2SE400R1006 (пункт р. 

Двойница, преди с. Попович), BG2SE900R026 (пункт р. Дермендере); 

  Превишаване на СГС-СКОС за цинк се констатира в едно водно тяло: BG2KA700R016 

(пункт р. Стара река  - м/у с.Вехтово и с.Ветрище); 

 Превишаване на СГС-СКОС за Хлоралкани C10-13 се констатира в 5 водни тела: 

BG2KA800R1131 (пункт р. Врана – след гр. Търговище), BG2SE400R1106 (пункт р. 

Двойница преди вливане в Ч. море), BG2IU200R1105 (пункт р. Ропотамо - с. Веселие), 

BG2RE200R1201 (пункт р. Силистар - преди вливане в Ч. море - устие) и BG2RE200R1101 

(пункт р. Бутамята - устие); 



 4  

 

Данните за бензо(а)пирен, хептахлор и хептахлорепоксид не са оценени т.к. границата на 

количествено определяне не отговаря на изискването на Директива 2009/90/ЕС, специфицираща 

минималните критерии за качеството на данните, транспонирана в Наредба №1/ 2011 г. за 

мониторинг на водите. 

 

Данните за основните физикохимични показатели: БПК5, разтворен кислород, амониев 

азот, нитратен азот и общ фосфор, характеризиращи моментното състояние на повърхностните 

води в Черноморския басейнов район, са представени на графики 1 – 11.  
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                         РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ ДИРЕКТНО В ЧЕРНО МОРЕ 

 

 

 

 
 

Снимка: река Батова – устие  

 

 
 

       Снимка:  река  Двойница - устие  

 

 
 

Снимка: река Ахелой – устие 
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Графика 1. Средни стойности в наблюдаваните пунктове в устията на реките, вливащи се 

директно в Черно море. 

 

През 2020 г. се наблюдават следните тенденции в устията на реките, вливащи се директно в 

Черно море в сравнение с предходната година. 

 

 р. Батова–устие - подобряване по показател нитратен азот; 

 р. Екренска–устие - подобряване по показател нитратен азот; 

 р. Камчия, м. „Пода“ – влошаване по показател общ фосфор; 

 р. Двойница – устие - влошаване по показатели разтворен кислород и общ фосфор; 

 р. Ропотамо-Веселие – влошаване по показател общ фосфор; 

 р. Караагач - устие - подобряване по показатели БПК5 и амониев азот; 

 

Представените графично резултати са съобразно утвърдената класификационна система за 

оценка на екологичното състояние за поддържащите основни физико-химични елементи за 

качество:  
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Легенда  

Цветови обозначения: 

Екологично състояние 

◊  много добро 

◊   добро  

◊   умерено  

 

 

РЕЧЕН БАСЕЙН РЕКА ПРОВАДИЙСКА 

 
Снимка: река Провадийска 
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Графика 2. Средни стойности в наблюдаваните пунктове на р. Провадийска. 

 

 

 

Анализът на данните от проведения мониторинг през 2020 г. в сравнение с предходната 

година показва следното: 

 р. Провадийска, след гр. Каспичан – подобрение на състоянието по показатели 

нитратен и общ фосфор азот и влошаване по показател БПК5; 

 р. Провадийска след „Провадсол“ – подобрение на състоянието по показатели 

амониев азот и общ фосфор; 

 р. Провадийска, с. Синдел – подобрение на състоянието по показател общ фосфор; 

 р. Провадийска - устие – влошаване на кислородното съдържание; 

 

В пункт р. Провадийска, след с. Златина не се констатират отклонения от характерните 

стойности през 2020 г. 

 

 

 

 

               Графично представени резултати за басейна на река Провадийска: 
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Легенда  

Цветови обозначения: 

Екологично състояние 

◊  много добро 

◊   добро  

◊   умерено  
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РЕЧЕН БАСЕЙН РЕКА КАМЧИЯ 

 

 

 
 

Снимка: река Камчия – ХМП Арковна 

 

 

 
 

Снимка: р. Голяма Камчия край с. Гроздьово 

 

 
 

Графика 3. Средни стойности в наблюдаваните пунктове по основното течение на р. Камчия. 
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Анализът на данните по основните физико-химични показатели в пунктовете на река 

Камчия през 2020 г. показва следното: 

•  р. Камчия – след яз. „Тича“ до преди гр. В. Преслав (Омуртагов мост) - влошаване по 

показател общ фосфор; 

•  р. Камчия, с. Миланово – влошаване по показател амониев азот; 

• р. Камчия – мост м/у д. Партизани и гр. Дългопол (ХМП Арковна) - влошаване по 

показател общ фосфор; 

•  р. Камчия – местност „Пода“ – влошаване по показател общ фосфор; 

 

В останалите пунктове не се констатират отклонения от характерните стойности през 

2020г. 

 

                       Графично представени резултати за басейна на р. Камчия: 
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Легенда  

Цветови обозначения: 

Екологично състояние 

◊  много добро 

◊   добро  

◊   умерено  
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ЯЗОВИРИ В ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА КАМЧИЯ 

 

 

 
Снимка: язовир “Тича“ 

 
Снимка: язовир “Камчия“ 

 

 
Снимка: язовир “Съединение“ 
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Снимка: язовир “Фисек“ 

 

 
Снимка: язовир “Скала“ 

 

               

 
 

                    Графика 5. Средни стойности в язовирите в поречието на р. Камчия. 

 

Анализът на данните от проведения мониторинг на язовирите в поречието на р. Камчия 

през 2020 г., в сравнение с предходната година показва следното: 

 

 яз. „Елешница“ – влошаване на кислородното съдържание; 

 яз. „Съединение“ – подобряване по показател нитратен азот; 
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            Графично представени резултати в язовирите в поречието на р. Камчия: 
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Легенда  

Цветови обозначения: 

Екологично състояние 

◊  много добро 

◊   добро  

◊   умерено  

 

 

РЕЧЕН БАСЕЙН СЕВЕРНОБУРГАСКИ РЕКИ 

 

РЕКА АЙТОСКА 

 

                   
Снимка: река Айтоска, устие 

 

 

                        
 

Графика 6. Средни стойности в наблюдаваните пунктове на р. Айтоска. 

 

Анализът на данните от проведения мониторинг през 2020 г. в сравнение с предходната 

година показва следното: 

 

 р. Айтоска, с. Поляново – влошаване на състоянието по показател нитратен азот; 

 р. Айтоска, гр. Камено – подобрение на състоянието по показатели БПК5 и 

разтворен кислород; 
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                      Графично представени резултати за басейна на р. Айтоска: 
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Легенда  

Цветови обозначения: 

Екологично състояние 

◊  много добро 

◊   добро  

◊   умерено  

 

 

 

ЕЗЕРА В БАСЕЙНА НА СЕВЕРНОБУРГАСКИТЕ РЕКИ 

 

                        
                                                               Снимка: Бургаско езеро 

 

 
Снимка: яз. Ахелой 
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Снимка: яз. Порой 

 

 

 

 
 

Графика 7. Средни стойности в езерата, намиращи се басейна на Севернобургаските реки. 
 

 

 

 

                                                                                                                               

Анализът на данните по основните физико-химични показатели в наблюдаваните пунктове 

през 2020 г. показва следното: 

 Поморийско езеро – влошаване на състоянието по показатели разтворен кислород и 

амониев азот; 

 Бургаско езеро – влошаване на състоянието по показатели амониев азот и общ 

фосфор;  

 яз. Ахелой – влошаване на състоянието по показател общ фосфор; 

 яз. Трояново – влошаване на кислородното съдържание; 
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Графично представени резултати за езерата в басейна на Севернобургаските реки: 
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Легенда 

Цветови обозначения: 

Екологично състояние 

◊ много добро 

◊ добро  

◊ умерено  

 

 

РЕЧЕН БАСЕЙН МАНДРЕНСКИ РЕКИ 

 

 

     
Снимка: р. Русокастренска 

 

 
 

Графика 8. Средни стойности в наблюдаваните пунктове на р. Русокастренска. 
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Анализът на данните от проведения мониторинг през 2020 г. за пунктовете на                     

р. Русокастренска, в сравнение с предходната година показва следното: 

 р. Русокастренска - с. Желязово - влошаване по показател общ фосфор; 

 р. Русокастренска - устие -  подобрение по показател нитратен азот и влошаване по 

показател общ фосфор. 

 

 

 

                Графично представени резултати за басейна на р. Русокастренска: 
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Легенда  

Цветови обозначения: 

Екологично състояние 

◊  много добро 

◊   добро  

◊   умерено  

 

ЕЗЕРА В БАСЕЙНА НА ЮЖНОБУРГАСКИ РЕКИ 
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Снимка: езеро Алепу 

 

 
Снимка: езеро Аркутино 

 

 
Графика 9. Средни стойности в езерата, намиращи се в басейна на Южнобургаските  реки. 

 

Анализът на данните от проведения мониторинг на водите в езерата, намиращи се в 

басейна на Южнобургаските реки показва следното: 

 Стамополу – подобряване на кислородното съдържание; 

 Дяволско блато – подобряване на състоянието по показател БПК5; 

 ез. Алепу – влошаване на състоянието по показател общ фосфор; 

 

Графично представени резултати за езерата в басейна на Южнобургаските реки: 
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Легенда  

Цветови обозначения: 

Екологично състояние 

◊  много добро 

◊   добро  

◊   умерено  
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РЕЧЕН БАСЕЙН ВЕЛЕКА 

 

 
Снимка: река Велека 

 

 

 
 

Графика 10. Средни стойности в наблюдаваните пунктове на р. Велека. 

 

През 2020 г. не се констатират отклонения от характерните стойности на наблюдаваните 

показатели в пунктовете на р. Велека, с изключение на подобряване на състоянието по показател 

нитратен азот и влошаване на състоянието по показател общ фосфор при пункт на р. Велека при с. 

Бръшлян. 

 

                         Графично представени резултати за басейна на р. Велека: 
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Легенда  

Цветови обозначения: 

Екологично състояние 

◊  много добро 

◊   добро  

◊   умерено  
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РЕЧЕН БАСЕЙН РЕКА РЕЗОВСКА 

 

              
Снимка: река Резовска – с. Сливарово 

 

          
 

Графика 11. Средни стойности в наблюдаваните пунктове на р. Резовска. 

 

Анализът на данните по основните физико-химични показатели през 2020 г. и в двата 

пункта за мониторинг на река Резовска показва запазване на добро състояние. 

 

                       Графично представени резултати за басейна на р. Резовска: 
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Легенда  

Цветови обозначения: 

Екологично състояние 

◊  много добро 

◊   добро  

◊   умерено  
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1.2. ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

 

        Мониторингът на подземните води за разглеждания период е извършван на основание 

Заповед №РД – 267/03.04.2020 г. на Министъра на ОСВ в съответствие с програмите за 

количествен, контролен и оперативен мониторинг, разработени съгласно чл. 8 на РДВ и 

утвърдената „Методика за планиране на мрежи и програми за мониторинг на подземните 

води“. Полевите и лабораторните изследвания се извършват от Изпълнителна агенция по 

околна среда (ИАОС) и Националния институт по метериология и хидрология (НИМХ) при 

БАН. Данните се публикуват в Геоинформационна система за управление на водите и 

докладване (ГИСУВД). 

Бюлетинът дава информация за моментното състояние на подземните водни тела на 

база получените резултати от проведения за периода мониторинг, представена по водоносни 

хоризонти, водни тела и пунктове. Резултатите са сравнявани с: 

 праговете на замърсяване (ПЗ) определени за подземни водни тела в лошо 

състояние; 

 стандарт за качества на подземните води (СПВ) по Директива за подземните води 

98/83/ЕО на ПВТ, от които се черпи вода за човешка консумация и стандартите за качество 

(СК) от Приложение 1 към Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните 

води на ПВТ, от които се ползва вода за други цели  (напояване, промишлени и др.). 

 Изборът на пунктове за мониторинг, определянето на честотата на пробонабиране и 

цялата методология, прилагана при разработването на програмите за мониторинг на 

подземните води е на база утвърден национален подход. В мрежата са включени следните 

видове пунктове:  

 пунктове за подземни водни тела в самостоятелни карстови басейни, в алувиални 

отложения и извори с голям дебит не по малък от 1,0 л/с; 

 пунктове (съоръжения), които са в експлоатация от “ВиК” Дружествата, от 

“Напоителни системи”, сондажи от мрежите за собствен мониторинг и съоръжения, които са 

изградени за наблюдение на подземните води (мониторингови пунктове). 

Честотата на мониторинга е определена в зависимост от характеристиките на 

подземните водни тела и повтаряемостта на замърсителите. Предвидена е предимно 4 пъти в 

годината, като в някой пунктове е намалена на 2 пъти за контролни показатели, за които 

през 2019 г. не са установени превишения. Честотата е съобрaзена и с оценката на 

тенденциите за наличие на 8 резултата.  

 Количествено състояние на подземните води 

Програмите за мониторинг на количественото състояние на подземните води обхваща 

почти всички подземни водни тела в границите на БДЧР. Наблюдават се: 

 водни нива – на кладенците; 

 дебити – на изворите. 

Подземното водно тяло е определено в добро количествено състояние, когато 

разполагаемите ресурси на водното тяло (средномногогодишното подхранване минус 

необходимите за екосистемите водни количества), не са надвишени от общото годишното 

черпене на подземни води и в пунктовете от националната мрежа за мониторинг на 

количественото състояние не е установена тенденция към понижаване на водните нива.  

Анализът на количественото състояние на пресните подземни води се изготвя на 

годишна база. 

 

Химично състояние на подземните води  

 

Мониторингът на химичното състояние на подземните водни тела е необходим за: 

 осигуряване на информация за характеризирането на ПВТ; 

 общата оценка на химичното състояние на ПВТ; 
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 откриване на наличието на интрузии на солени или замърсени води; 

 откриване на наличието на дълготрайни антропогенни тенденции в концентрациите 

на замърсителите; 

 оценка на съответствието с целите, свързани със зоните за защита на водите; 

 разработване и оценка на ефекта от програмата от мерки. 

През второто шестмесечие на 2020 г. са анализирани общо 128 броя мониторингови 

пункта от контролен и оперативен мониторинг. В програмата за контролен и оперативен 

мониторинг всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и 

анализиране по показатели разделени в следните групи: 

Физико-химични показатели: 

І-ва група  основни физико-химични показатели: разтворен кислород, активна реакция, 

електропроводимост, нитрати, амониеви йони, температура на водата, перманганатна 

окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий, хлориди, натрий и калий, сулфати, 

хидрогенкарбонати, карбонати и сух остатък – анализират се във всички пунктове за 

подземни води - сезонно/четири пъти в годината/или на полугодие /два пъти годишно/. 

II-ра група допълнителни физико-химични показатели: нитрити, фосфати, общо 

желязо, манган – анализират се във всички пунктове за подземни води - сезонно /четири 

пъти в годината/ или на полугодие /два пъти годишно/. 

Специфични замърсители: 

І-ва група метали и металоиди: олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, общ 

хром, хром три и шествалентен, стронций, обща алфа и бета активност – анализират се 

всички или отделни показатели на полугодие /два пъти годишно/ или веднъж годишно. 

II-ра група органични замърсители: трихлоретилен, тетрахлоретилен, алдрин, 

диелдрин, ендрин, атразин, симазин, пропазин, ендосулфан, метоксихлор, хептахлор, 

хлордан, DDT/DDD/DDЕ, НСН – съединения, ацетохлор, пендиметалин, флутриафлор, 

триадименол, манкоцеб, алахлор, циперметрин – анализите се извършват еднократно през 

годината.  

       Резултатите от анализа по водоносни хоризонти, водни тела и мониторингови 

пунктове са представени както следва: 
 

Кватернерен водоносен хоризонт 
 

         В кватернерния водоносен хоризонт са определени 13 подземни водни тела. От тях 7 са 

в лошо химично състояние, съгласно ПУРБ 2016-2021 г. Вертикалната позиция на 

кватернерните ПВТ е първата от повърхността. Водоносният хоризонт е открит и подложен 

на най-силен натиск.  

Резултатите от мониторинга за второто шестмесиечие на 2020 г. са представени както 

следва: 

1. ПВТ с код BG2G000000Q002 - Порови води в кватернера на р. Батова  

По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 3 пункта. 

Установени са превишения над ПС по показатели:  

o електропроводимост в пункт: ШК-1 "Извор", Кранево (граф. 1); 

o калций в пунктове: ШК "Добрич строй", Рогачево;  ШК-1 "Извор", Кранево  и  

ШК "Плам-Павлина Гачева-Рогачево" (граф. 2); 

o магнезий в пунктове: ШК "Добрич строй", Рогачево;  ШК-1 "Извор", Кранево  

и  ШК "Плам-Павлина Гачева-Рогачево" (граф. 3); 

o нитратни йони, еднократно в пункт: ШК-1 "Извор", Кранево; 

o обща твърдост в пунктове: ШК "Добрич строй", Рогачево;  ШК-1 "Извор", 

Кранево  и  ШК "Плам-Павлина Гачева-Рогачево" (граф. 4); 

o ортофосфати в пункт: ШК-1 "Извор", Кранево (граф. 5). 

 

  Графично превишения на показателите са представени по-долу: 
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                         граф. 1                                                                        граф. 2 

 

  
                        граф. 3                                                                        граф. 4 

 

                            
                                                                    граф. 5 

 

 

                 2. ПВТ с код BG2G000000Q003 - Порови води в кватернера на р. Провадийска   
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        Наблюдение е извършено в 7 мониторингови пункта. Установени са превишения над 

ПС по показатели: 

o нитратни йони в пунктове: ШК „Каспичан-консервен завод“; Върбяне, ТК „Фураж“ 

ООД и ТК- ППК „Зора“ Царев брод, представено на приложената графика (граф. 6); 

o обща твърдост – еднократни превишения в пункт: ТК- ППК „Зора“ Царев брод. 

 

                      
                                                                       граф. 6     

 

3. ПВТ с код BG2G000000Q004 - Порови води в кватернера на р. Врана 
По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта. 

Установени са превишения над ПС по показатели: 

o амониеви йони – еднократно превишение в пункт: ТК „Хан Крум“;  

- манган – еднократно превишение в пункт: ТК „Хан Крум“; 

- нитратни йони в пункт: ШК, Новосел, представено на приложената графика (граф. 7). 

  

                                        
                                                                            граф. 7 
 

4. ПВТ с код BG2G000000Q005 - Порови води в кватернера на р. Камчия  

         По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта.         

Установени са превишения над ПС по показатели: 

o калций – еднократно превишение в пункт: ШК „Водно строителство“, Сава; 

o манган в пункт: ТК, ПС Старо Оряхово (граф. 8); 

o нитратни йони в пункт: ШК „Водно строителство“, Сава (граф. 9); 

o ортофосфати – еднократно превишение в пункт: ТК, ПС Старо Оряхово. 

 Графично превишения на показателите са представени по-долу: 
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                              граф. 8                                                                     граф. 9 
           

5. ПВТ с код BG2G000000Q008 - Порови води в кватернера на р. Айтоска  

 По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта. През 

второто шестмесечие на 2020 г. мониторинг е проведен в 3 от тях. 

 Установени са превишения над ПС по показатели: 

o желязо – еднократно превишение в пункт: Айтос, ЕТК "НСКФ Трейд-Айтос"; 

o нитратни йони – еднократно превишение в пункт: Айтос, ЕТК "НСКФ Трейд-

Айтос". 

6. ПВТ с код BG2G000000Q009 - Порови води в кватернера на р. Средецка – Мандра  

                  По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 2 пункта.  

 Установено е превишение над ПС по показател: 

o желязо – еднократно превишение в пункт: Димчево, ПС Димчево. 

7. ПВТ с код BG2G000000Q014 - Порови води в кватернера на р. Двойница  

         На база резултатите от проведен мониторинг количествен и химичен в това ПВТ е 

очертан участък на морска интрузия, която е подробно описана в раздел 4 на ПУРБ 2016-

2021 г. на сайта на БД “Черноморски район”.  

         По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 3 пункта. През 

второто шестмесечие на 2020 г. мониторинг е проведен в 2 пункт. Няма превишение над ПС 

в изследваните показатели. 

                                                                              

           Неогенски водоносен хоризонт 
 

В неогенския водоносен хоризонт са определени 9 ПВТ. От тях 3 са в лошо химично 

състояние, съгласно ПУРБ 2016-2021 г.  

Резултатите от мониторинга за второто шестмесечие на 2020 г. са представени както 

следва: 

1. ПВТ с код BG2G000000N018 - Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-

Варна-Ботево-Батово 
По програма за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 12 пункта. 

Установени са превишения над ПС по показатели:  

o   амониеви йони в пунктове: ТК "Планекс-Тополи" ООД, Тополи и Кранево, ШК-1 - 

КД "Палма-93-СД-Вега" (граф. 10);   

o   електропроводимост в пунктове: ТК "Планекс-Тополи" ООД, Тополи и Кранево, 

ШК-1 - КД "Палма-93-СД-Вега" (граф. 11); 

- желязо в пунктове: ТК "Планекс-Тополи" ООД, Тополи и Кранево, ШК-1 - КД 

"Палма-93-СД-Вега" (граф. 12); 
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- калций в пунктове: Изгрев, дренаж "Михалева чешма" и Кранево, ШК-1 - КД "Палма-

93-СД-Вега" (граф. 13);  

- манган в пунктове: ТК "Планекс-Тополи" ООД, Тополи и Кранево, ШК-1 - КД 

"Палма-93-СД-Вега" (граф. 14); 

- нитратни йони в пунктове: Богдан, каптаж при ПС Алмалии; Драганово, каптаж; 

Кранево, ШК-1 - КД "Палма-93-СД-Вега" и Кранево, ШК-1"ДАСА-Кранево" (граф. 

15); 

- нитритни йони – еднократно превишение в пункт: Кранево, ШК-1 - КД "Палма-93-

СД-Вега"; 

- обща твърдост в пункт: Кранево, ШК-1 - КД "Палма-93-СД-Вега" (граф. 16); 

- ортофосфати в пунктове: Кранево, ШК-1 - КД "Палма-93-СД-Вега" и Кранево, ШК-2 

"Атмаджови-Кранево" (граф. 17);  

o  хлорни йони в пунктове: ТК "Планекс-Тополи" ООД, Тополи и Кранево, ШК-1 - КД 

"Палма-93-СД-Вега" (граф. 18). 

 

        Графично превишения на показателите са представени по-долу.  
 

  
                              граф. 10                                                                       граф. 11 

          
                               граф. 12                                                                       граф. 13 
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                                 граф. 14                                                                         граф. 15 

  
                               граф. 16                                                                          граф. 17 
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                                                                          граф. 18 

                                         

2. ПВТ с код BG2G000000N019 - Порови води в неоген - миоцен Галата- Долен чифлик 

По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 3 пункта. 

Установени са превишения над ПС по показатели: 

o манган – еднократно превишение в пункт: Равна гора, ТК ,,Парка - Воден свят- 

Равна гора"; 

o нитратни йони – еднократно превишение в пункт: Венелин, Сондажен кладенец 2; 

3. ПВТ с код BG2G000000N024 - Порови води в неоген - сармат Приморско 

Тялото е определено в добро количественно и добро химично състояние в ПУРБ 2016-

2021 г. По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 2 пункта. 

Установено превишение над СК по показател: 

- натрий – еднократно превишение в пункт: Приморско, ВТ5 "Бургасцвет-90Танев" 

ЕООД. 

4. ПВТ с код BG2G000000N025 - Порови води в неоген - Бургас  

По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 5 пункта. 

Установени са превишения над ПС по показатели: 

- магнезий в пункт: Бургас, ТК1 "Денито-Бургас" (граф. 19); 

- манган – еднократно превишение в пункт: Бургас, Пристанище Бургас ЕОД, ТК 6;  

- натрий в пунктове: Бургас, ТК "БСУ-Бургас"; ТК-1 "Топлофикация Бургас-Бургас"; 

Бургас, ТК-1 "Парушеви-Бургас" (граф. 20); 

- нитратни йони в пунктове: Бургас, ТК "БСУ-Бургас"; Бургас, ТК-1 "Топлофикация 

Бургас-Бургас" и ТК1 "Денито-Бургас" (граф. 21); 

- обща алфа-активност – еднократно, минимално установено превишение в 

контролното ниво на показатела в пункт: ТК-1 "Парушеви-Бургас"; 

- ортофосфати в пункт: Бургас, Пристанище Бургас ЕОД,ТК 6 (граф. 22). 

 Графично превишения на показателите са представени по-долу.  
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                                граф. 19                                                                   граф. 20 

 

  
                                 граф. 21                                                                     граф. 22 

 

5. ПВТ с код BG2G000000N044 - Карстово-порови води в неоген-сармат Североизточна 

Добруджа 
 На база резултатите от проведения мониторинг – количествен и химичен за периода 

2010-2014 г. е очертан участък на морска интрузия Крапец-Шабла-Тюленово. Установено е, 

че при водочерпене с максимален дебит през активния сезон, надморската височина на 

динамичните водни нива са под морското равнище и се извършва привличане на солени 

води от Черно море. Доказателство за това са и химичните анализи, които доказват 

превишения, предимно на хлориди. 

         През 2017 г. е изпълнена поръчка на тема „Провеждане на проучвателен мониторинг за 

установяване източниците на натиск при установено влошаване на състоянието на водното 

тяло в участъка Крапец-Шабла-Тюленово на морска интрузия". Въз основа на получените 

актуални резултати и по архивни данни са разработени хидрохимични критерии за бърза 

оценка на степента на интрузия. Преочертани са границите на района на потенциална 

интрузия на морски води. Определена е площта на разпространение на интрузията и нейната 

значимост.  

По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 15 пункта. 

Установени са превишения над ПС по показатели:  

          - атразин – еднократно, минимално превишение в пункт: Дуранкулак, сондажен 

кладенец 2; 
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- електропроводимост в пунктове: Тюленово,С-1х "ЗК Приморец"; Крапец, ТК-Крапец; 

Шабла, ТК- Шабла-Стефанов (граф. 23); 

 - желязо в пунктове: Било, СК; Смин, ТК; Тюленово, С-1х "ЗК Приморец" (граф. 24); 

 - натрий в пунктове: Крапец, ПС-ПБВ; Дуранкулак, СК 2; Тюленово,С-1х "ЗК 

Приморец"; Крапец, ТК-Крапец; Шабла, ТК- Шабла-Стефанов (граф. 25); 

- нитратни йони в пунктове: Каварна, 143 а "Римска чешма"; Било, СК; Крупен, СК; 

Каварна, ПС (граф. 26); 

- хлорни йони в пунктове: Тюленово, С-1х "ЗК Приморец"; Крапец, ТК; Шабла, ТК- 

Шабла-Стефанов (граф. 27). 

 

        Графично превишения на показателите са представени по-долу.  

 

 
                                                                               граф. 23 
 

 
                                                                              граф. 24 
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                                                                         граф. 25 
 

                                                               

                                                                          граф. 26  

 
                                                                              граф. 27  
 

          Палеогенски водоносен хоризонт 
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В палеогенския водоносен хоризонт са определени 4 ПВТ. От тях 3 са в лошо химично 

състояние, съгласно ПУРБ 2016-2021 г. Вертикалната позиция на палеогенските ПВТ е 50% 

от повърхността за ПВТ BG2G0000РG027 - Порови води в палеоген-еоцен, олигоцен 

Провадия. На останалите 3 ПВТ на повърхността се разкрива около 32% от площа им и 

близо такава част е подложена на натиск.  

1. ПВТ с код BG2G00000PG026 - Порови води в палеоген-еоцен Варна-Шабла  

По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 6 пункта. През 

второто шестмесечие на 2020 г. мониторинг е извършван в 5 пункта. Установени са 

превишения над ПС и СК по показатели:  

- електропроводимост в пунктове: Игнатиево, ТК "Вин-груп-Игнатиево" и Юнак, КИ 

Надин-Желязков; (граф. 28);  

- желязо в пунктове: Юнак, КИ; Константиново, ТК3 "Флотски Арсенал,"ТЕРЕМ-КРЗ"; 

Игнатиево, ТК "Вин-груп-Игнатиево" (граф. 29); 

- калций в пункт: Аврен, Каптаж "Кишешлика", като този показател не е измерван в 

останалите пунктове; 

- манган в пунктове: Игнатиево, ТК "Вин-груп-Игнатиево"; Юнак, КИ; Константиново, 

ТК3 "Флотски Арсенал, "ТЕРЕМ-КРЗ" (граф. 30); 

- нитратни йони в пункт: Аврен, Каптаж "Кишешлика" (граф. 31); 

- ортофосфати в пункт: Игнатиево, ТК "Вин-груп-Игнатиево" (граф. 32).  

 

 Графично превишения на показателите са представени по-долу. 

                        
                                                                      граф. 28 

   
                              граф. 29                                                                   граф. 30 
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                               граф. 31                                                                    граф. 32 

 

2. ПВТ с код BG2G00000PG027 - Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Провадия 

 По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 5 пункта. 

Установени са превишения над ПС по показатели: 

          - калций – еднократно превишение в пункт: Дългопол, каптиран карстов извор 

"Пещера"; 

           - нитратни йони  – еднократно превишение в пункт: Овчага, извор "Булканите".                                                                   

3. ПВТ с код BG2G00000PG028 - Порови води в палеоген, палеоцeн, еоцен Руен- Бяла 

 По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта. 

Установено е превишение над СК по показател: 

          - калций – еднократно превишение в пункт: Зетьово, Б175 – наблюдателен. 

4. ПВТ с код BG2G00000PG029 - Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас 

         По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта. През 

отчетния период е извършено пробонабиране от 3 пункта.  

 Установено е превишение над ПС по показател: 

          - магнезий – еднократно превишение в пункт: Бургас, С-1 "Теком"; 

          - манган – еднократно превишение в пункт: Бургас, С-1 "Теком". 

 

            Горнокреден водоносен хоризонт 
 

 В горнокредния водоносен хоризонт са определени 6 ПВТ. От тях 2 са в лошо химично 

състояние, съгласно ПУРБ 2016-2021 г. Вертикалната позиция на горнокредните ПВТ е 

първата от повърхността за ПВТ BG2G0000К2030 - Карстови води в горна креда-мастрихт 

Шуменско плато. На останалите 5 ПВТ на повърхността се разкрива от 30 до 50% от площа 

им и близо такава част е подложена на натиск.  

1. ПВТ с код BG2G00000K2032 - Карстови води в Горна креда турон-мастрихт 

Провадийска синклинала 

   По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 5 пункта. 

Установени са превишения над ПС на показатели:  

    - амониеви йони в пункт: сондаж С-1х, Градинарово (граф. 33); 

    - желязо в пункт: сондаж С-1х, Градинарово (граф. 34); 

    - нитратни йони в пункт: дренаж “Синякус“, Невша (граф. 35). 

 

 Графично превишенията на показателите са представени по-долу: 
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                        граф. 33                                                                            граф. 34 
 

                                    
                                                                     граф. 35 

 

2. ПВТ с код BG2G00000K2034 - Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична 

северно и западно от Бургас  

 По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 8 пункта. През 

отчетния период е извършено пробонабиране от 7 пункта.  

 Установени са превишения над ПС по следните показатели в пунктове: 

 - калций в пунктове: Карнобат, ТК-КГ-1"Свинекомплекс-Крумово Градище" и Поляна, 

тръбен кладенец "Зелена Странджа" (граф. 36); 

- нитратни йони в пунктове: Екзарх Антимово, ПС-3 бр. дренаж; Карнобат, ТК-КГ- 

"Свинекомплекс-Крумово Градище" Поляна; Бистрец, ТК БПС "Бистрец"; тръбен 

кладенец "Зелена Странджа" и Богорово, каптаж "Богорово 1" (граф. 37); 

- обща твърдост – еднократно превишение в пункт: Карнобат, ТК-КГ-1 

"Свинекомплекс-Крумово Градище". 

 

Графично превишения на показателите са представени по-долу: 
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                             граф. 36                                                                        граф. 37 
 

           Долнокреден водоносен хоризонт (хотрив-барем) 
 

 В долнокредния (хотрив-барем) водоносен хоризонт са определени 4 ПВТ. От тях 2 са 

в лошо химично състояние, съгласно ПУРБ 2016-2021 г. На повърхността се разкрива от 30 

до 50% от площа на долнокредните-хотрив-барем ПВТ и близо такава част е подложена на 

натиск.  

1. ПВТ с код BG2G000K1HB036 - Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Предбалкан 

Риш 

         По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 6 пункта. От проведения 

мониторинг са установени превишения над ПС по показатели: 

o калций – еднократно превишение в пункт: Дренци, извор; 

o нитратни йони в пунктове: Панайот Волово, Каптаж; Църквица, КИ "Бойдана";  

Лозница, ШК3-Лозница; Избул, КИ-1 "Избул" и Единаковци, КИ"Добри Войников", 

представено на приложената графика (граф. 38); 

o обща твърдост – еднократно превишение в пункт: Лозница, ШК3-Лозница. 

                                        
                                                                         граф. 38 
                                                                              

2. ПВТ с код BG2G000K1HB037 - Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Шумен 

Търговище 

 По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 6 пункта. През 

отчетния период е извършено пробонабиране от 5 пункта.  

 Установено е превишение над ПС по показатели: 

          - калций в пункт: Буховци, Каптаж Батаклък (граф. 39); 

          - манган – еднократно превишение в пункт: Буховци, Каптаж Батаклък; 

          - нитратни йони в пунктове: Осен, ШК1; Буховци, Каптаж Батаклък и Подгорица, 

Шахтов кладенец 1(2) (граф. 40);  
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          - обща твърдост в пункт: Буховци, Каптаж Батаклък (граф. 41). 

 

Графично превишения на показателите са представени по-долу: 
  

  
                                   граф. 39                                                                    граф. 40 

 

                                      
                                                                             граф. 41 
 

3. ПВТ с код BG2G000K1HB038 - Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Предбалкан 

Конево 

 Тялото е определено в добро количественно и добро химично състояние в ПУРБ 2016-

2021 г. По програма за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта. През 

второто шестмесечие на 2020 г. мониторинг е проведен в 3 пункта.  

 Установено е превишение над ПС по показатели: 

          - калций – еднократно установено в пункт: Жeлъд, извор Кузлука 2; 

          - обща твърдост – еднократно установено в пункт: Драгоево, ШК "Геленик". 

 

Малмоваланжиски водоносен хоризонт 

 

Вертикалната позиция на малм-валанжа е почти изцяло в по-долните хоризонти. В 

зависимост от морфологията и пространственото си положение, част от ресурсите му се 

причисляват към минералните води с температура над 20°С. В малмоваланжиски водоносен 

хоризонт са определени 2 ПВТ, определени в добро количественно и добро химично 

състояние в ПУРБ 2016-2021 г. За отчетния период няма констатирани превишения над СК. 

 

Юрско-триаски и палеозойско-протерозойски комплекси 
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В юрско-триаски и палеозойско-протерозойски комплекси са определени 2 ПВТ. 

Определени в добро количественно и добро химично състояние в ПУРБ 2016-2021 г. През 

отчетния период, мониторинг е провеждан само от ПВТ „Пукнатинни води в палеозой – 

протерозой – пукнатинна зона“ с код BG2G000PTPZ043. Няма констатирани превишения 

над СК. 

 

 

Заключения 

 

Резултатите от проведения химичен мониторинг през второто шестмесечие на 2020 

г. показват, че при 20 подземни водни тела се наблюдават превишения над ПС или СК в 

някои от измерваните показатели.  

         Повишеното съдържание на замърсители в подземните води се дължи предимно на:   

 дифузни източници: инфраструктура без канализации, земеделски земи, 

обработваеми, смесени земеделски  площи, животновъдни ферми.  

 точкови източници: зауствания на отпадъчни води (ГПСОВ, инсталации и 

съоръжения за категориите промишлени дейности попадащи в Приложение №4 към 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС) с комплексно пазрешително, ферми, 

складове и др. селскостопански обекти, ББ кубове. 

         Информция за отклоненията в качеството на подземните водите се публикува 

ежемесечно  в сайта на БДЧР – https://www.bsbd.org/bg/index_bg_8298048.html.  

 


