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I. МОНИТОРИНГ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ 
 

1. Типология на повърхностните води 
1.1 Типология на категория “РЕКИ” 

За определяне на типовете повърхностни води и свързаните с тях екосистеми се 
използва Типология Система „Б”. 

Използвани са следните показатели: 
- вертикални фактори – екорегион, надморска височина, субстрат на речното дъно. При 
определяне на височинното разделяне е взета предвид и смяната на растителността. 
- хоризонтални – размер, геология, разстояние до извора, енергия на потока/наклон и 
форма на речната долина. 

Критериите за разделяне на типовете повърхностни води са дадени в 
Приложение № 1 Показатели за определяне по типове в категория „реки” и „езера”. 

На база на тези показатели са идентифицирани 5 типа води категория „реки”. Те 
са изброени в Таблица 1. 

 

Таблица № 1 Типология категория “РЕКИ” според начина им на оценка в ИБР 

 

№ Тип Тип 
BG Име на типа МАРИЦА ТУНДЖА АРДА БЯЛА ИБР 

1 TP 002110 ТР20 Големи равнинни реки 4 4 0 0 8 

2 TP 011011 ТР24 Пресъхващи реки 7 11 17 2 37 

3 TP 011111 ТР27 Чакълест полупланнски тип 46 4 4 0 54 

4 TP 012111 ТР29 Малки и средни реки с фин 
субстрат 

30 5 0 0 35 

5 TP 020111 ТР30 Планински каменен тип 78 26 9 0 113 

Общ брой водни тела 165 50 30 2 247 
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Фигура № 1 Типове води категория РЕКИ според начина им на оценка в ИБР 

 
За всеки тип повърхностни води категория „река” е изготвен паспорт, в който са 

представени характеристиките на съответния тип, а именно: 
· Общо описание и географско разпространение на типа; 
· Хидро-морфологични характеристики; 
· Геология и хидрогеология; 
· Физико-химични условия на водата; 
· Типово-специфични биологични условия; 
· Примерни речни участъци и референтни пунктове. 

 
Таблица № 2 Типология категория “РЕКА” в ИБР 

 
 

№ 
Тип 
BG 

 
Име на типа 

 
Водосбор 

1 R3 
 

Планински реки -     Река Марица от извори до с.Долна баня и  притоци 
       Река Тополница от извори до яз.Душанци 
-  Река Медетска 
- Река Пирдопска,р.Златишка, р.Воздол от извори до 

първите населени места 
- Равногорска река 
- Стара река и притоци до град Пещера 
- Река Стрелчанска Луда Яна от извори до град 

Стрелча 
- Река Панагюрска Луда Яна от извори до град 

Панагюрище 
- Река Чепинска и притоци от извори до кантон 

Долене 
- р. Въча преди гр.Кричим,  

Средно големи реки
3% Пресъхващи реки

15%

Чакълест 
полупланински тип

22%

Малки и средни 
реки с фин субстрат

14%

Планински каменен 
тип
46%

ТИПОВЕ РЕКИ В ИБР
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- р.Първенецка до с.Първенец,  
 - р. Чепеларска преди гр.Асеновград,   
- р.Стряма - до гр.Клисура; 
-         р. Арда и притоци от извора до гр.Рудозем – ПБВ, 
-         р. Арда от гр. Рудозем до вливане на р. Черна, 
-         р. Арда между вливане на Черна река до 
яз.Кърджали и р. Ардинска, 
-         р.Маданска, 
-         Извор на Черна река до гр.Смолян, 
-         Черна река от гр.Смолян до устие, 
-         Бяла река и нейните притоци – ПБВ, 
-         р. Арда между вливане на Черна река до 
яз.Кърджали и р. Ардинска, 
-       Малка Арда – ПБВ, 
-     Давидковска река, 
- р. Въча  и притоци от извори до вл. на 

Широколъшка, 
- Река Чепеларска от град Чепеларе до вливане на 

река Забърдовска, 
- Река Чепеларска от извори до град Чепеларе 

заедно с ляв приток Ситковс, 
- Река Широколъшка с всички нейни притоци, 
- Река Белишка*, 
- Река Сушица*, 
- р. Тъмръшка  до село Храбрино и притоци- р. 

Дормушевска и Пепелаша*, 
- Река Въча от язовир Кричим до гр.Кричим*, 
- Река Въча и притоци от река Широколъшка до 

яз.Въча, 
- Река Девинска от язовир Тошков чарк до устие и 

притоци: ляв- Бабинска, 
- Река Манастирска и река Джурковска  до Белишка, 
- р. Чепеларска от р. Забърдовска до вливане на р. 

Юговска и р.Орешица, 
Река Чукуркьойска и Забърдовска; 
- р. Тунджа след град Калофер до вливане на р. 

Саплама 
- Притоци на р.Тунджа от Стара планина и Средна 

гора (р. Саплама, р.Тъжа от извори до ВЕЦ 
"Тъжа", р. Габровница, р. Голямата река 
/Шипченска/,р. Турийска,р. Елнишка,р. Гюрля,р. 
Калнишка,р. Енинска горно течение до с. Енина, р. 
Поповска (р. Ветренска) и приток р. Сливитовска, 
р. Лазова, р. Лява (р. Радова),р. Твърдишка,р. 
Лешница, р. Мъглижка от извори до гр.Мъглиж, р. 
Беленска от извори до вливане на Боровдолска 
река и Голямата река, р. Асеновска до гр.Сливен) 

Притоци на р.Марица (р. Овчарица от извори до с. 
Сотиря, р.Кумруджа до яз. Раднево, р. Беленска от 
вливане на Боровдолска до устие, р.Боровдолска, 
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р.Блягорница, Река Бедечка от извори до гр.Стара 
Загора). 
р.Арда преди яз.Кърджали, 
р.Харманлийска до яз.Тракиец 
 

2 R5 Полупланински  
реки 

- Река Марица след гр.Костенец 
- Река Тополница от хвостохранилище  Медет до 

яз.Тополница 
- Река Мътивир и притоци 
- Река Пирдопска от гр.Пирдоп до устие 
- Река Златишка от гр.Златица до устие  
- Река Воздол от с.Челопеч до устие 
- Река Каменишка 
- Река Смолска и р.Буновщица 
- Стара река от град Пещера до устие 
- Река Луда Яна от Панагюрище до устие 
- Река Селска и притоци 
- р. Марица от гр.Белово до  р.Тополница 
- Река Тополница от язовир Тополница до устие и 

р.Елшишка 
- Река Чепинска от начало на корекция до устие и 

р.Грохоча 
- р. Въча след гр.Кричим,  
- р.Първенецка след с.Първенец,  
- р. Чепеларска след гр.Асеновград,   
- р.Стряма - след гр.Клисура до с.Маноле;  
- р.Черкезица,  
- р.Рахманлийска 
- Река Тунджа  от вливане на р. Саплама до вливане 

на р.Асеновска 
- Притоци на р.Тунджа (р.Крънска-долно течение, р. 

Асеновска от гр.Сливен до устие) 
Притоци на р.Марица (Река Бедечка от гр. Стара Згора 
до устие, Река Каялийка от яз. Езерово до вливането в 
река Марица, Горно течение на Сазлийка до с. 
Ракитница, Река Омуровска горно течение, 
Новоселска река, Кашладере и Съединение, Река 
Рахманлийска и десен приток Карадере). 
р.Арда – след яз.Кърджали, 
р.Банска,  
р.Харманлийска след яз.Тракиец 

3 R12 Големи равнинни 
реки 

- р. Марица 
- р.Марица от р.Тополница до вливане на р.Въча 
- Река Тунджа от вливане на р. Асеновска до 

граница. 
4 R13 Малки и средни 

равнинни реки  
- р.Потока,  
- р.Пясъчник след с.Старосел,  
- р.Калаващица, р.Аврамица,   
- р.Стряма долно течение,  
- р.Сребра; 
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- Притоци на р.Марица (р. Омуровска средно и 
долно течение,р.Мартинка, р.Меричлерска, 
Старата река, р.Соколица, р. Мусачка, Арпа дере 
(Златополска река), р. Сазлийка  от р.Азмака до 
устие и притоци, р.Текирска, Река Овчарица от 
язовир Овчарица до вливането й в река Сазлийка, 
река Блатница) 

Притоци на р.Тунджа (р. Овчарица от с. Сотиря до 
вливане в р. Тунджа, р. Дряновска, Ляв приток на р. 
Тунджа минаващ през с. Блатец, р. Мочурица и 
притоци, р. Калница). 
р.Меричлерска, 
р.Мартинка, 
р.Златополска 
р.Мочурица 

5 R14 Пресъхващи реки - Извор на р. Върбица до гр.Златоград, 
- р. Върбица и притоците от гр. Златоград до устие, 
- р. Неделинска (Узундере) - ляв приток на р. 

Върбица. 
р. Ерма река 

- Притоци на р.Марица (р.Левченска, р.Голямата 
(Пъстрогорска), р.Бакър дере (Йерусалимовска) 
Притоци на р.Тунджа (р. Боадере, р. Симеоновска, 
р. Дереорман, р.Мелнишка, р.Поповска и притоци, 
р. Манастирска, р. Мелнишка, р. Дряновска, р. 
Фишера, р. Синаповска). 

Всички притоци: 
- на р.Марица, след р.Харманлийска 
- на р.Арда след яз.Кърджали 
- р.Бяла 
- р.Атеринска 
- р.Фишера 
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Карта № 1 Типология категория „реки” в ИБР 
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1.2. Типология на категория „ЕЗЕРА” 
Типологията на категория „езера” е извършена по система „Б” на основата на 

следните показатели: екорегион; надморска височина; максимална дълбочина; средна 
дълбочина; площ на водната повърхност; геология; време на престой и смесване. 

Въз основа на тях в ИБР са определени 7 типа езера, показани в Таблица № 3. 
Необходимо е да се отбележи, че направената типология на „езера” обхваща всички ВТ, 
които са стоящи води (т.е. включително язовирите) – 61 на брой. 
 

Таблица № 3 Типове категория “ЕЗЕРА” според начина им на оценка в ИБР по 
основни басейни 

 
№ ТИПОВЕ Име на типа Тип BG Марица Тунджа Арда Бяла ИБР 

1 ТЕ031020 Алпийски глациални езера TE 33 (L1) 1    1 

2 ТЕ031010 Планински тип в екорегион 7 TE 32 (L3б) 6  1  7 

3 TE030020 Малки торфени и свлачищни езера TE 31 (L3а)   1  1 

4 ТЕ011010 Средни и млаки полупланински язовири TE 26 (L13) 9 2 2  13 

5 ТЕ011000 Големи дълбоки язовири TE 25 (L11) 1 2 3  6 

6 ТЕ010020 Малки и средни равнинни язовири TE 24 (L17) 23 5   28 

7 ТЕ001010 Големи равнинни средно дълбоки 
язовири 

TE 22 (L15) 4 1   5 

Общ брой водни тела 44 10 7  61 

 
 
 

Фигура № 2 Типове от категория ЕЗЕРА в ИБР 
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Карта № 2 Типология на категория „езера” в ИБР 
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Таблица № 4 Типове  категория “ЕЗЕРА” в ИБР 
 

№ ТИПОВЕ Язовири 
1 L1 Алпийски глациални езера Маришки езера 

2 L3a Малки торфени и свлачищни езера Смолянски езера, яз. "Горубсо" ("Златоград", 
"Аламовци") – ПБВ 

3 L3б Планински тип в екорегион 7 яз. Тошков чарк, яз. Голям Беглик, яз. 
Беглика, яз. Батак, яз. Чаира и яз. Белмекен 

4 L11 Големи дълбоки язовири яз. Жребчево, яз. Копринка, яз.Кърджали, 
яз.Студен кладенец, яз.Ивайловград 

5 L13 Средни и малки полупланински 
язовири 

яз. Бакър дере, яз.Душанци, яз. Тополница, яз. 
Малка Мътница, яз.Кричим, яз.Въча, яз. 
Свежен, яз.Домлян, яз. Въча , яз. Бенковски, яз. 
Асеновец – ПБВ, яз.Боровица, Скаленско езеро 

6 L15 Големи равнинни средно дълбоки 
язовири яз.Пясъчник и ХВ изравнител, яз.Тракиец 

7 L17 Малки и средни равнинни язовири 

яз.40-те извора, яз.Езерово, яз.Генерал Николаево 
1, яз.Мечка, яз.Ново железаре, яз.Кавака 
(Паничери), изравнител Чернозем, яз.Синята 
река, яз.Сушица, яз.Дългъна (Тюркмен), 
яз.Царимир (Гичита), яз.Церетелево (Барата), 
яз.Леново (Леново 4),  яз.Брягово 1, яз.Герена 2 
(яз.Калояново), яз. Даскал Атанасово, яз.Раднево, 
яз. Бяло поле 1, яз.Пъстрен, яз.Чирпан, Рибарници 
с. Николаево, яз.Овчи кладенец 3, яз. Малазмак, 
яз. Кирилово, яз. Роза 3, яз.Иваново, 
яз.Гарваново, яз.Троян, Яз.Цанко Церковски 

 

2.Мониторингови програми за повърхностни води – контролен, оперативен 
мониторинг и проучвателен мониторинг.  Карти на мрежите за мониторинг на 
повърхностните води (съгласно Раздел VІ, чл. 157, т.4) 
 
2.1. Контролен мониторинг 

  При проектиране на мрежата за контролен мониторинг на повърхностни води на 

територията на ИБР са избрани представителни мониторингови пунктове за съответните 

речни басейни и типовете водни тела. Като основа при техния подбор се използва 

мрежата за контролен мониторинг, докладвана по чл.8 на РДВ през 2007 г. Броят на 

пунктовете е редуциран значително: на течащи води те са 27 и се разполагат на значими 

за съответния водосбор места. При стоящи води броят на пунктовете за контролен 

мониторинг е 8 – в избрани представителни водни тела, които максимално отразяват 

природните характеристики на типовете от категория „езера”. 

 Планира се програмата за контролен мониторинг по чл. 8 на РДВ в периода на  

ПУРБ да се изпълнява с честота 1 път на 3 години (2 пъти за целия ПУРБ – през 2012 и 

2015 г.). По този начин ще се получат подробни резултати в края на двете фази на ПУРБ 
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– крайния срок за прилагане на планираните мерки (2012 г.) и през последната година 

на ПУРБ (2015 г.), когато трябва да се проследи постигнатият ефект върху състоянието 

на водните тела. През годините на ПУРБ се предвижда и стартиране на вътрешна 

програма за контролен мониторинг (Контролен мониторинг 2), която включва мрежата 

за хидробиологичен мониторинг на реки (около 700 пункта на територията на ИБР) и 

всички водни тела от категория „езеро”. В тях ще се провежда мониторинг на един 

биологичен елемент (макрозообентос за реки и фитопланктон - хлорофил А за езера) и 

група индикативни физико-химични показатели. Така ще се осигури информация за 

верифициране на екологичното състояние на водните тела. 

 Подборът на показателите и честота на анализ в пунктовeте за контролен 

мониторинг е съобразена с изискванията на Приложение V на РДВ). 

 Програмата за  Контролен  мониторинг за ИБР е утвърдена със Заповед 

№715/02.08.2010г. на Министъра на околната среда и водите и е представена в 

Приложение2.
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 2.2. Оперативен мониторинг 

 При подготовката на програмата за оперативен мониторинг на повърхностните 

води в ИБР е използвана обработената и анализирана информация от изпълнението на 

програмите за мониторинг по чл. 8 на РДВ. При подбора на пунктовете за оперативен 

мониторинг се прилагат критериите, посочени в т.1.3.2. на Анекс V на РДВ. 

 При избора на пунктове за оперативен мониторинг като основа е използвана 

мрежата за оперативен мониторинг, докладвана по чл. 8 на РДВ през 2007 г. Тя е 

ревизирана в съответствие с данните от оперативния и контролен мониторинг, 

послужили за актуализиране на оценката за състоянието на водните тела. 

 При подбора на показатели за оперативен мониторинг се използват биологичните 

елементи, индикативни за степента на антропогенно въздействие върху качеството на 

водите - макроозообентос в реки и фитопланктон в течащи води. С оглед оперативното 

установяване на промените във фитопланктонните съобщества се използва показателят 

Хлорофил А в съчетание с други индикативни физико-химични показатели – 

прозрачност (SD), разтворен кислород, температура и електропроводимост. 

 Предвижда се моиторинг на всички физико-химични показатели, превишаващи 

стандартите за качество (за приоритетни вещества) или приетите норми за добро 

екологично състояние на химичните елементи. Предвижда се и мониторинг на други 

физико-химични показатели, които са свързани с тези, по които се наблюдават 

отклонения.  

 Честотата на оперативния мониторинг е съобразена с минималната честота, която 

се препоръчва в Приложение V на РДВ за отделните показатели. 

 Мрежата за оперативен мониторниг на повърхностни води включва 80 пункта във 

водни тела от категория „река” и 8 пункта във водни тела от категория „езеро”. 

 Програмата за оперативен мониторинг е проектирана на база на получени 

резултати от мониторинга на води до септември, 2010 г. 

 Програмата за Оперативен мониторинг за ИБР е утвърдена със Заповед 

№715/02.08.2010г. на Министъра на околната среда и водите и е представена в 

Приложение2. 
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2.3. Проучвателен мониторинг 

 При докладването по чл. 8 на РДВ през 2007 г. на национално ниво бе прието 

решение да не се разработва програма за Проучвателен мониторинг, поради липсата на 

достатъчно информация и изграден капацитет за нейното изпълнение. Събраната 

информация след изпълнението на програмите за Контролен и Оперативен мониторинг 

по чл. 8 на РДВ позволява по времето на ПУРБ да се стартира и програма за 

Проучвателен мониторинг. Нейната основна цел е да изясни причините за 

констатираното лошо състояние на водните тела, когато те не са изяснени окончателно. 

Тук се включва анализ на състоянието по определени показатели, по които водните 

тела са в риск, но чийто източник не е идентифициран. За тези случаи програмата за 

проучвателен мониторинг предвижда детайлно изследване на вероятните източници на 

замърсяване по конкретните показатели, пътя на тяхното разпространение, както и 

начина на въздействие върху екологичното състояние на водните тела.  

 Програмата за Проучвателен мониторинг предвижда анализ на седименти в 

пунктовете със значимо комплексно замърсяване. Тези пунктове се разполагат след 

големи населени места с развита промишленост, в които антропогенното въздействие е 

съществено и има комплексен характер и затова е необходима по-задълбочена оценка 

на замърсяването с физикохимични елементи в исторически план.  

 Проучвателен мониторинг се предвижда и в случаите на инцидентно 

замърсяване на водните тела и при възникване на природни бедствия. Броят на 

пунктовете, показателите и честотата зависят от конкретния инцидент. Важна 

особеност при този вид мониторинг е изследването на последствията в дъгосрочен 

аспект – акумулация в седименти и биоакумулация на токсични елементи, натрупване в 

почви вследствие водоползване за напояване и др. 

 Като допълнително направление на програмата за Проучвателен мониторинг в 

периода на ПУРБ ще се развие и мониторингът на инвазивни биологични видове, които 

съществено променят екологичното равновесие и състоянието на водните тела. Такава 

програма за мониторинг се предвижда във връзка с разпространението на мидата-зебра 

(Dreissena polymorpha) във водните тела от категория „езеро”. Тя ще обхване всички 

водни тела от категория „езеро” и ще включва степента на разпространение, анализ на 

развитието на този инвазивен вид и степента на въздействие върху местните водни 

биоценози. 
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 Програмата за Проучвателен мониторинг ще се актуализира непрекъснато по 

време на ПУРБ във връзка с постъпващата информация от останалите програми за 

мониторинг на водите. 

 Програмата за Проучвателен мониторинг за ИБР е утвърдена със Заповед 

№715/02.08.2010г. на Министъра на околната среда и водите и е представена в 

Приложение2.
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2.4. Система за прогнозиране на наводненията и ранно предупреждение  

 По програма ФАР трансгранично сътрудничество бе разработен проект за 

„Подобряване на капацитета за прогнозиране на наводнения в Българо-турския 

граничен район” с два компонента: „Техническа помощ за изграждане на система за 

прогнозиране на наводненията и ранно предупреждение по р. Марица и Тунджа” и 

Доставка на оборудване с автоматични метеорологични и хидрометрични станции, 

компютри, сървъри и софтуер за моделиране, предсказване и ранно предупреждение за 

наводнения. Създаден беше и интернет сайт, показващ нагледно състоянието на 

водните нива (нормално, повишено внимание и тревога) за 21 контролни точки по 

Марица и Тунджа.  

По проекта бяха доставени, инсталирани и включени в системата 17 нови 

автоматични дъждомерни станции и 12 нови хидрометрични станции. За избраните 

контролни точки ежедневно се издава бюлетин за следене  на ниво и степен на 

опасност.
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Карта № 6 Контролни точки и хидрометрични станции 
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 2.5. Мрежа за количествен мониторинг на повърхностни води в ИБР 

Опорна хидрометрична мрежа 

Опорната хидрометрична мрежа в ИБР се управлява и поддържа от НИМХ и се 

състои от 73 хидрометрични станции (ХМС), от които 10 в басейна на р.Арда, 16 в 

басейна на р.Тунджа и 47 в басейна на р.Марица. Измерванията на водните количества 

се правят нормално всеки месец един до два пъти, което е необходимо за правилното 

построяване на ключовите криви Q=f(H). Повечето станции са съоръжени с леки 

измерителни мостове. Общо в района на ИБР има и 89 дъждомерни станции. 

 Гъстотата и разположението на опорната мрежа от ХМ станции не са достатъчни 

за изследване на естествения режим на оттока, което налага използването на различни 

хидроложки методи и техники за получаване на редици за оттока анализи и оценки на 

ресурса. 

Ведомствена хидрометрична мрежа 

 Ведомствена хидрометрична мрежа на предприятие “Язовири и каскади” при 

НЕК ЕАД (11 бр.) и ЕАД “Напоителни системи”(42 бр.). Тя се състои от пунктовете на 

част от построените в поречието язовири, където чрез периодични наблюдения на 

водните нива и баланс на водните обеми се изчислява постъпилия приток в тях. 

Предприятието “Язовири и каскади” води наблюдения и върху оттока на някои реки от 

водосбора на язовирите, както и по главните деривационни канали. 

 Данните от водените наблюдения при ведомствената хидрометрична мрежа са на 

разположение за използване съответно в ЕАД “Напоителни системи” и в предприятие 

“Язовири и каскади”. 

 Качеството на наблюденията при хидрометричните пунктове на предприятие 

“Язовири и каскади” се преценява като много добро, а набраната информация за оттока 

- надеждна и използваема. Карти за количествения мониторинг е приложена към Раздел 

4 «Мониторинг на водите». 
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Карта № 7Дъждомерни, климатични и синоптични станции в ИБР 
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Карта № 8 Хидрометрични станции в ИБР 

 



Доклад за състоянието на водите на територията на ИБР през 2010-2011г. 
Програми за мониторинг в проекта на ПУРБ 

 

 

3. Карти с резултатите от мониторинга за екологично и химично състояние на 

повърхностните води (съгласно Раздел VІ, чл. 157, т.5 „а”) 

3.1.Химично състояние 

3.1.1. Подход за определяне на химичното състояние 

 

При оценката на химичното състояние на повърхностните водни 

тела са разглеждани т.нар. приоритетни вещества като са 

съпоставяни с определените стойности на стандартите за 

качество, въведени от Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 декември 2008 година за определяне на стандарти за качество на 

околната среда в областта на политиката за водите, транспонирана в Наредба за 

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

замърсители. 

          Химичното състояние  на повърхностните водни тела се оценява в два класа – 

добро и лошо, които се изобразяват на картите съответно със син и червен цвят.  Тези 

водни тела, които отговарят на химичните стандарти за качество са в добро състояние, 

а водните тела, които са над съответните определени стойности са в лошо състояние.  

За водните тела, в които не са идентифицирани източници на замърсяване с 

приоритетни вещества по експертна преценка е определено добро състояние. 

           При определяне на химичното състояние на водните тела са приложени 

изискванията на Директива 2008/105/ЕО, при които се изчисляват средногодишни 

стойности за съдържанието на разтворените в повърхностни води приоритетни 

вещества.  

 

            3.1.2. Резултати от  определяне на химичното състояние 

 

Таблица № 5 Брой повърхностни ВТ  по химично  състояни през 2010-2011г. 

 
ВТ 

Арда 
2010г. 

Арда 
2011г. 

Тунджа 
2010г. 

Тунджа 
2011г. 

Марица 
2010г. 

Марица 
2011г. 

Химично  
състояние 

Добро 33 32 60 60 208 204 
Лошо 4 5 0 0 3 7 

 общо ВТ 37 37 60 60 211 211 
 

 

 

Химично състояние 

добро лошо 
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Фигура № 3 Химично състояние на повърхностните ВТ в ИБР 

Добро
96%

Лошо
4%

Химичен статус на повърхностните ВТ в ИБР

 
Таблица № 6Брой водни тела   по химично  състояние в категория „РЕКИ” през 2010-

2011г. 

 
ВТ 

Арда 
2010г. 

Арда 
2011г. 

Тунджа 
2010г. 

Тунджа 
2011г. 

Марица 
2010г. 

Марица 
2011г. 

Химично  
състояние 

Добро 27 27 50 50 165 161 
Лошо 4 4 0 0 3 7 

 общо ВТ 31 31 50 50 168 168 
 

Фигура № 4 Химично състояние на повърхностните ВТ  за категория „РЕКИ” 

 

Добро
95%

Лошо
5%

Химично състояние на ВТ в категория "РЕКИ" в ИБР

 



Доклад за състоянието на водите на територията на ИБР през 2010-2011г. 
Програми за мониторинг в проекта на ПУРБ 

 

 

Таблица № 7 Брой водни тела   по химично  състояние в категория „ЕЗЕРА” през 2010-

2011г. 

 
ВТ 

Арда 
2010г. 

Арда 
2011г. 

Тунджа 
2010г. 

Тунджа 
2011г. 

Марица 
2010г. 

Марица 
2011г. 

Химично  
състояние 

Добро 6 5 10 10 43 43 
Лошо 0 1 0 0 0 0 

 общо ВТ 6 6 10 10 43 43 
 

Фигура № 5 Химично състояние на повърхностните ВТ  за категория „ЕЗЕРА” 

Добро
98%

Лошо
2%

Химично състояние на повърхностните ВТ в категория 
"ЕЗЕРА"
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Карта № 9 Химичен статус на повърхностни водни тела в ИБР 
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 3.2. Екологично състояние 

3.2.1. Подход за определяне на  екологичното състояние 

 

Екологичното състояние  на 

повърхностните водни тела се оценява в 

пет класа: много добро, добро, умерено, 

лошо и много лошо, които се изобразяват с показаните в таблицата цветове.   

 

За оценка на екологичното 

състояние се разглеждат следните 

групи елементи: биологични,  

хидроморфологични и физико-

химични елементи. Водещи за 

определяне на състоянието са биологичните елементи.  

Таблица № 8 Показатели за определяне на екологичното състояние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Таблица № 8  за отделните групи елементи са посочени показателите, които се 

използват при определяне на екологичното състояние.  

При оценката на екологичното състояние на водните тела е използвана 

разработената през 2010 г. класификационна система, включваща биологични и 

физико-химични елементи за качество. 

От провеждания мониторинг на биологичните елементи са налични само данни 

за дънни безгръбначни (за реки), които се оценяват по т.нар. Ирландски биотичен 

индекс (БИ). Резултатите от биологичния мониторинг съгласно разработената 

класификационна система се оценят по следния начин: 

Екологично състояние 
много 
добро добро умерено лошо много 

лошо 

ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ  

хидроморфологични 

показатели 

биологични 

показатели 

химични 

показатели 

хидроморфологични показатели 
хидроложки режим 
морфологични  условия 
непрекъснатост на реката 

биологични показатели 

фитопланктон 
фитобентос 
макрофити 
дънни безгръбначни 
риби 

химични показатели 
общи показатели 
биогенни вещества 
специфични вещества 
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R3, R5, R12, R13  EQR БИ 

 Нормална скала за БИ 0,8 ÷ 1.0 4 ÷ 5 

1 ÷ 5 0,7 3.5 

R10 скала:1 ÷ 4  0,5 ÷ 0,6 2.5 ÷ 3 

R12, R13 скала:1 ÷ 4.5 0,4 2 

 0,3 ÷ 0,2 1 ÷ 2 

 
 

 
  

R14 Пресъхващи и изворни EQR БИ 

Силно скъсена скала за БИ 1.0 3.5 (4) 

1 ÷ 3,5 0,857 3 

 0,571 ÷ 0,714 2 ÷ 2.5 

 0,429 1.5 

 0,286 1 

 

За оценка на физико-химичните елементи в класификационната система са 

използвани 10 показатели, стойностите за които се различават в зависимост от речния 

тип: 
Планински типове реки (R1, R2, R3) 

Разтворен 
кислород, 

mg/l 
рН 

Ел.пр. 
µS/c

m 

N-NH4, 
 mg/l 

N-NO3, 
mg/l 

N-NO2, 
mg/l 

Общ 
азот, 
mg/l 

P-ortho - 
PO4, mg/l 

P- Общ 
фосфор, 

mg/l 
БПК5 

10,5÷8,00 ÷ 650 <0,04 <0,2 <0,01 <0,2 0,007÷0,012 <0,0125 <1 
8,00÷6,00 6,5÷8,5 750 0,04÷0,4 0,2÷0,5 0,01÷0,025 0,2÷0,8 0.012÷0.02 0,0125÷0,02 1÷2,5 
6,00÷5,00 ÷ 1000 0,4÷0,6 0,5÷1 0,025÷0,05 0,8÷2 0.02÷0.03 0,02÷0,03 2,5÷5 
5,00÷4,00 ÷ 1200 0,6÷0,8 1÷2,5 0,05 2÷6 0.03÷0.08 0,03÷0,08 5÷10 

<4 ÷ >1200 >0.8 >2.5 >0.05 >8 > 0.08 >0,08 >10 
 
 
Полупланински типове реки (R4, R5) + условно изворен тип (R15) без електропроводимост и разтв. кислород 
(изисква допълнителни проучвания) 
 

Разтворен 
кислород, 

mg/l 
рН Ел.пр. 

µS/cm 
N-NH4, 
 mg/l 

N-NO3, 
mg/l 

N-NO2, 
mg/l 

Общ 
азот, 
mg/l 

P-ortho - 
PO4, mg/l 

P- Общ 
фосфор, 

mg/l 
БПК5 

10,5÷8,00 ÷ 700 <0,04 <0,5 <0,01 <0,5 <0,02 <0,025 <1,2 
8,00÷6,00 6,5÷8,5 750 0,04÷0,4 0,5÷1,5 0,01÷0,03 0,5÷1,5 0.02÷0.04 0,025÷0,075 1,2÷3 
6,00÷5,00 ÷ 1000 0,4÷0,6 1,5÷3 0,03÷0,06 1,5÷3 0.04÷0.06 0,05÷0,1 3÷6 
5,00÷4,00 ÷ 1200 0,6÷0,8 3÷5 0,06÷0,09 3÷6 0.06÷0.08 0,1÷0,2 6÷12 

<4 ÷ >1200 >0.8 >5 >0.09 >8 > 0.08 <0,2 >12 
 
Равнинни типове реки (R12, R13) 
 

Разтворен 
кислород, 

mg/l 
рН Ел.пр. 

µS/cm 
N-NH4, 
mg/l 

N-NO3, 
mg/l 

N-NO2, 
mg/l 

Общ 
азот, 
mg/l 

P-ortho - 
PO4, mg/l 

P- Общ 
фосфор, 

mg/l 
БПК5 

9,00÷7,00 ÷ 700 0,10 <0,7 <0,03 <0,7 0,01÷0,025 <0,025 <2 
7,00÷6,00 6,5÷8,5 750 0,1÷0,3 0,7÷2 0,03÷0,06 0,7÷2,5 0,025÷0,06 0,025÷0,075 2÷4 
6,00÷5,00 ÷ 1000 0,3÷0,6 2÷4 0,06÷0,09 2,5÷4 0,06÷0,08 0,075÷0,1 4÷8 
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5,00÷4,00 ÷ 1200 0,6÷1,5 4÷10 0,09 4÷10 0,08÷0,1 0,1÷0,2 8÷20 
<4 ÷ >1200 >1.5 >10 >0.09 >10 >0,1 >0,2 >20 

 
Пресъхващи реки (R14) 
 

Разтворен 
кислород, 
mg/l 

рН Ел.пр. 
µS/cm 

N-NH4, 
mg/l**** 

N-NO3, 
mg/l 

N-NO2, 
mg/l** 

Общ 
азот, 
mg/l**** 

P-ortho - 
PO4, mg/l*** 

P-Общ 
фосфор, 
mg/l* 

БПК5 

8,50÷6,00 ÷ 850 <0,30 <1,00 <0,03 <1,0 <0,05 <0,025 <2 
6,00÷5,00 6,5÷8,5 900 0,30÷0,65 1,00÷2,50 0,03-0,06 1,0÷2,5 0,05-0,06 0,025÷0,075 2÷5 
5,00÷4,00 ÷ 1100 0,65÷1,30 2,50÷5,00 0,06-0,09 2,5÷5 0,06-0,08 0,075÷0,1 5÷10 
4,00÷3,00 ÷ 1300 1,30÷3,00 5,0÷12,00 0,09 4÷12 0,08-0,15 0,1÷0,2 10÷20 
<3 ÷ >1300 >3,00 >12 >0.09 >12 >0,15 >0,2 >20 
 

Система за екологична оценка на типовете „езера” по физико-химични елементи 

Олиготрофни типове "езера" (L1, L2, L3, L11, L12, L13) 
 

Разтворен 
кислород, 

mg/l 
рН Ел.пр. 

µS/cm 
N-NH4, 

mg/l**** 
N-NO3, 

mg/l 
N-NO2, 
mg/l** 

Общ 
азот, 

mg/l**** 

P-ortho - 
PO4, mg/l*** 

P-Общ 
фосфор, 

mg/l* 
БПК5 

Прозра
чност 

по 
Секки, 

m 
10,5÷8,00 ÷ 650 <0,03 <0,2 <0,01 <0,2 0,007÷0,02 <0,0125 <1 >4 
8,00÷6,00 6,5÷8,7 750 0,03÷0,08 0,50 0,01÷0,025 0,2÷0,8 0.0125÷0.04 0,0125÷0,04 1÷2,5 4÷2 
6,00÷5,00 ÷ 1000 0,08÷0,16 1,00 0,025÷0,05 0,8÷2 0.04÷0.06 0,04÷0,06 2,5÷5 2÷1,5 
5,00÷4,00 ÷ 1200 0,16÷0,4 2,50 0,05 2÷6 0.06÷0.08 0,06÷0,1 5÷10 1,5÷1 

<4 ÷ >1200 >0.4 >2.5 >0.05 >8 > 0.08 >0,1 >10 <1 
  
 
Мезотрофни типове "езера" (L4, L5, L6, L7, L8, L14, L17)  
       

Разтворен 
кислород, 

mg/l 
рН Ел.пр. 

µS/cm 
N-NH4, 

mg/l**** 
N-NO3, 

mg/l 
N-NO2, 
mg/l** 

Общ 
азот, 

mg/l**** 

P-ortho - 
PO4, mg/l*** 

P- Общ 
фосфор, 

mg/l* 
БПК5 

Прозра
чност 

по 
Секки, 

m 
9,00÷7,00 ÷ 650 <0,1 <0,8 <0,03 <0,7 0,01÷0,025 <0,025 <2 >4 
7,00÷6,00 6,5÷8,7 750 0,1÷0,3 0,8÷2 0,03÷0,06 0,7÷2,5 0,025÷0,06 0,025÷0,075 2÷4 4÷2 
6,00÷5,00 ÷ 1000 0,3÷0,6 2÷4 0,06÷0,09 2,5÷4 0,06÷0,08 0,075÷0,1 4÷8 2÷1 
5,00÷4,00 ÷ 1200 0,6÷1,5 4÷10 0,09 4÷10 0,08÷0,1 0,1÷0,2 8÷20 1÷0,6 

<4 ÷ >1200 >1.5 >10 >0.09 >10 >0,1 >0,2 >20 <0,6 
 
  
 
При оценка на екологично състояние за специфични замърсители през 2011г. са 
използвани стандарти за качество на околната среда (СКОС) за химични елементи, 
предложени в разработената през 2009-2010г. Тема 3 Определяне на стандарти за 
качество за химичното състояние на повърхностните води. 
 Оценката на екологичното състояние за специфични замърсители (тежки 
метали и металоиди) е направена по следните показатели: цинк, мед, арсен, хром- 
тривалентен и хром – шествалентен като стойностите са съпоставяни с предложените 
стандартите за качество на околната среда за химични елементи. За специфичните 
замърсители – феноли и нефтопродукти, за които няма предложени СКОС са 
използвани нормите за втора категория повърхностни течащи води по Наредба 
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№7/8.08.1986г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите 
повърхностни води. 
 
 

Таблица № 10  Предлагани стандарти за качество на околната среда за 
химични елементи 

 

Химичен 
елемент 

Стандарти за качество на околната среда (СКОС) 
Вътрешни повърхностни води Други повърхностни води 
СГС1,  [μg/L] МДК2, [μg/L] СГС, [μg/L] МДК, [μg/L] 

Cr(III) 4.7 32 4.7 32 
Cr(VI) 3.4 8 0.6 32 
Cu 1 (CaCO3 0-50 mg/L) 

6 (CaCO3 50-100 mg/L) 
10 (CaCO3 100-250 mg/L) 
22 (CaCO3 >250 mg/L) 

Не се 
прилага3 

5.2 Не се прилага 

Zn 8 (CaCO3 0-50 mg/L) 
40 (CaCO3 50-100 mg/L) 
75 (CaCO3 100-250 mg/L) 
100 (CaCO3 >250 mg/L) 

Не се прилага 40 Не се прилага 

As 10 25 10 25 
 
 
(1)СГС – средна годишна стойност 
(2)МДК – максимално допустима концентрация 
(3) Не се прилага стандарт за качество на околната среда (СКОС) 
 

 

 3.2.2. Резултати  за  екологичното състояние 

 В Таблица № 11 са дадени резултатите от оценката на екологичното състояние 
на повърхностните водни тела за Източнобеломорски район и по басейни. 
 

 

Таблица № 11 Брой водни тела  разпределени по екологично състояние за ИБР 

 

 

 

  Общо ВТ Марица 
2010г. 

Марица 
2011г. 

Тунджа 
2010г. 

Тунджа 
2011г. 

Арда 
2010г. 

Арда 
2011г. 

ИБР 
2010г. 

ИБР 
2011г. 

Ек
ол

ог
ин

о 
 

съ
ст

оя
ни

е  мн.добро 25 19 8 8 5 4 38 31 
добро  58 58 15 15 13 17 86 90 
умерено  61 67 17 19 10 7 88 93 
лошо  23 24 7 8 5 3 35 35 
мн.лошо  44 43 13 10 4 6 61 59 

 ВТ  211 211 60 60 37 37 308 308 



Доклад за състоянието на водите на територията на ИБР през 2010-2011г. 
Програми за мониторинг в проекта на ПУРБ 

 

 

 

Фигура № 6 Разпределение на повърхностните водни тела по екологично състояние 

през 2011г. 

мн. добро
10%

добро
30%

умерено
29%

лошо
12%

мн. лошо
19%

Екологично състояние на повърхностните ВТ в ИБР

 
 

Таблица № 12 Брой водни тела  разпределени по екологично  състояние за категория 

„РЕКИ” 

РЕКИ Марица 
2010г. 

Марица 
2011г. 

Тунджа 
2010г.  

Тунджа 
2011г. 

Арда 
2010г. 

Арда 
2011г. 

ИБР 
2010г. 

ИБР 
2011г. 

мн.добро 23 17 8 8 5 4 36 29 

добро 50 51 13 14 11 14 74 79 

умерено 51 58 16 16 7 5 74 79 

лошо 13 13 3 5 4 2 20 20 

мн.лошо 31 29 10 7 4 6 45 42 

ВТ 168 168 50 50 31 31 249 249 
Фигура № 7 Екологично състояние/потенциал на  повърхностните ВТ  за категория 

„РЕКИ” през 2011г. 
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мн. добро
12%

добро
32%

умерено
31%

лошо
8%

мн. лошо
17%

Екологично състояние на ВТ категория "РЕКИ" в ИБР

 
 

 

 
Таблица № 13 Брой ВТ,  разпределени по екологично състояние/потенциал за 

категория „ЕЗЕРА” 
 

ЕЗЕРА Марица 
2010г. 

Марица 
2011г. 

Тунджа 
2010г.  

Тунджа 
2011г. 

Арда 
2010г.  

Арда 
2011г. 

ИБР 
2010г. 

ИБР 
2011г. 

мн.добро 2 2 0 0 0 0 2 2 
добро 8 7 2 1 2 3 12 11 
умерено 10 9 1 3 3 2 14 14 
лошо 10 11 4 3 1 1 15 15 
мн.лошо 13 14 3 3 0 0 16 17 
ВТ 43 43 10 10 6 6 59 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура № 8 Екологично състояние/потенциал  на  повърхностните водни тела за 

категория „ЕЗЕРА” 



Доклад за състоянието на водите на територията на ИБР през 2010-2011г. 
Програми за мониторинг в проекта на ПУРБ 

 

 

 

мн. добро
3%

добро
19%

умерено
24%

лошо
25%

мн. лошо
29%

Екологично състояние на ВТ в категория "ЕЗЕРА" в ИБР
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Карта № 10 Екологичен статус на повърхностни водни тела в ИБР



 

Доклад за състоянието на водите на територията на ИБР през 2010-2011г. 
Програми за мониторинг в проекта на ПУРБ 

Екологичното и химично състояние на  водните тела на територията  на ИБР е 
предствено в Приложение 3. 
 
3.2.3. Речни участъци с лошо състояние на водите 
 
А. Басейн на р.Марица: 

1.  Река Марица от гр. Долна баня до гр. Белово- причина за лошото екологично 
състояние на водното тяло е вливане на непречистени  битови и промишлени 
отпадъчни води от населени места и производствена дейност на „Костенец-
ХХИ”АД, гр.Костенец. При сравняване на резултатите от проведеният 
биологичен и физико-химичен мониторинг през 2011г. с данните от 2010г. не се 
наблюдава подобряване на състоянието на водното тяло. Стойност на БИ – 3, 
което показва умерено състояние. 

2. Река Тополница и притоци от хвостохранилище Медет до яз.Тополница– 
лошото екологично и химично състояние се дължи на заустване на промишлени 
и битови отпадъчни води на гр.Златица, гр.Пирдоп и други населени места. 
Стойност на БИ – 1; 2 (много лошо-лошо сътояние). При извършваните анализи 
за химично състояние (приоритетни вещества) се констатират отклонения от 
стандартите за качество на околната среда по показател никел, което определя и 
лошото химично състояние на водното тяло. Основни замърсители на водното 
тяло са: „Кумерио мед//Аурубис България”АД (комбинат за добив на анодна и 
катодна мед и техническа сярна киселина), „Елаците Мед”АД (обогатителна 
фабрика за производство на меден концентрат), „Челопеч Майнинг”ЕАД (добив 
на медно-златно пиритни руди и преработка на добитите количества руда до 
концентрат) и непречистени руднични води от закрития рудник Медет. 

3. Река Медетска- това водно тяло е в много лошо екологично състояние по 
биологични и физико-химични показатели. Изместващи физико-химични 
показатели са: активна реакция /рН/, електропроводимост, обща твърдост, 
сулфати, манган, мед и желязо. Проведения мониторинг през 2011г. показва 
превишаване на стандартите за качество на околната среда по показател никел, 
което определя и лошото химично състояние на водното тяло. 

4.   Река Мътивир и притоци–  това водно тяло е много лошо екологично сътояние 
по основните физико-химични показатели (БПК5, азот амониев, азот нитритен, 
ортофосфати, азот общ и фосфор общ), което се дължи на заустване  на 
отпадъчните води на гр.Ихтиман и други населени места. При сравняване на 
резултатите от проведения биологичен и физико-химичен мониторинг през 
2011г. с данните от 2010г. не се наблюдава подобряване на състоянието на 
водното тяло. 

5. Река Тополница от с.Драгор до устие и р.Елшишка – лошото екологично   
състояние се дължи на заустване на непречистени битови и промишлени 
отпадъчни води. Стойност на БИ – 2;3. Постоянна тенденция на силно 
замърсяване. 

6.  Панагюрска Луда Яна от Панагюрище до вливането на Стрелчанска Луда 
Яна -  причина за лошото екологично състояние по биологични и физико-
химични показатели е вливане на непречистени битови отпадъчни води от 
населените места. Изместващи физико-химични показатели са: БПК5, азот 
амониев, азот нитритен, ортофосфати, азот общ, фосфор общ  и манган. 
Стойност на БИ-2. Наблюдава се постоянна тенденция на силно замърсяване. 

7. Стара река от гр.Пещера до устие –  това водно тяло е в много лошо екологично 
сътояние по основните физико-химични показатели (БПК5, азот амониев, азот 
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нитритен, ортофосфати, азот общ и фосфор общ), което се дължи на заустване  
на отпадъчните води на гр.Пещера и други населени места в Стара река. При 
сравняване на резултатите от проведения биологичен и физико-химичен 
мониторинг през 2011г. с данните от 2010г. не се наблюдава подобряване на 
състоянието на водното тяло. 

8.  Река Чепеларска от гр.Асеновград до устие– лошото екологично и химично 
състояние се дължи на заустване на промишлени и битови отпадъчни води от гр. 
Асеновград и други населени места. При извършваните анализи за химично 
състояние (приоритетни вещества) се констатират периодични отклонения от 
стандартите за качество на околната среда по показателите олово и кадмий, 
което определя и лошото химично състояние на водното тяло. 

9.  Река Юговска от река Белишка до устие, хвостохранилище на Горубсо-Лъки 
– извършваните анализи показват превишаване на стандартите за качество на 
околната среда по показателите кадмий и олово. 

10. Река Марица от река Чепеларска до река Сазлийка – този участък е в лошо 
екологично и химично състояние, което се дължи на заустване на промишлени и 
битови отпадъчни води от населени места. Проведения мониторинг през 2011г. 
показва превишаване на стандартите за качество на околната среда по показател 
кадмий в пунктовете р.Марица - след бент на с.Маноле и р.Марица гр. 
Първомай. 

11. Река Чинардере от язовир Леново до вливане в р.Мечка – причина за много 
лошото екологично състояние на водното тяло е вливане на непречистени  
битови и промишлени отпадъчни води от населени места и производствена 
дейност на мандри в река Чинардере. При сравняване на резултатите от 
проведеният биологичен и физико-химичен мониторинг през 2011г. с данните от 
2010г. не се наблюдава подобряване на състоянието на водното тяло. Стойност 
на БИ-2. Постоянна тенденция на силно замърсяване. 

12. Река Текирска средно и долно течение –  много лошото екологично състояние 
се дължи на заустване на  непречистени  битови отпадъчни води от гр.Чирпан и 
други  населени места в р.Текирска. При сравняване на резултатите от 
проведеният биологичен и физикохимичен мониторинг през 2011г. с данните от 
2010г. не се наблюдава подобряване на състоянието на водното тяло. Стойност 
на БИ-1. Постоянна тенденция на силно замърсяване. Причина за  това 
състояние е неизградена  ГПСОВ.   

13. Река Стара след гр.Карлово – лошото екологично състояние на водното тяло  
се дължи на заустване на непречистени битови отпадъчни води от гр.Карлово. 
Стойност на БИ-2. Пречиствателната станция на града е в процес на строеж. 
Очаква се след изграждане,  пускане в екслоатация и достигане на ИЕО на 
ПСОВ състоянието на водното тяло значително да се подобри. 

14. Река Бедечка от гр.Стара Загора до устие - това водно тяло е в лошо  
екологично състояние по биологични и физико-химични показатели, което се 
дължи на заустване на  непречистени промишлени и битови отпадъчни води от 
гр.Стара Загора и други населени места и производствена дейност на „Панхим” 
ООД-с.Хрищени. Стойност на БИ-1. Постоянна тенденция на силно 
замърсяване. Въведената през 2011г. в експлоатация  ГПСОВ Стара Загора 
пречиства около 90% от отпадъчнте води на гр. Стара Загора, което не позволява 
постигане на добро  екологично състояние. 

15. Река Соколица средно течение до яз. Розов кладенец – причина за много 
лошото екологично състояние на водното тяло е вливане на непречистени  
битови и промишлени отпадъчни води от населени места и производствена 
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дейност на ТЕЦ„Контур Глобал Марица Изток-3”. При сравняване на 
резултатите от проведеният биологичен и физико-химичен мониторинг през 
2011г. с данните от 2010г. не се наблюдава подобряване на състоянието на 
водното тяло. 

16. Река Блатница и притоци до вливането в река Сазлийка- това водно тяло е в 
много лошо екологично състояние по основните физико-химични показатели: 
електропроводимост, неразтворени вещества, БПК5, разтворен кислород, азот 
амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, ортофосфати, общ фосфор, 
което се дължи на липсата на стъпало за отстраняване на азота и фосфора в 
изградената  ГПСОВ на Нова Загора. 

17. Река Сазлийка- устие – отпадъчни води от гр.Раднево, гр.Гълъбово и дейността 
на ТЕЦ в райoна на тези населени места.  

18. Река Харманлийска и притоци до устие – лошото екологично и химично 
състояние се дължи на заустване на промишлени и битови отпадъчни води от 
гр.Хасково и други населени места. При извършваните анализи за химично 
състояние (приоритетни вещества) се констатират периодични отклонения от 
стандартите за качество на околната среда по показателите олово  и живак, което 
определя и лошото химично състояние на водното тяло. За пречистване на 
отпадъчните води на гр.Хасково през 2011 г. e изградена и пусната в действие 
ГПСОВ. През следващите години се очаква подобряване на състоянието на 
воднто тяло. 

19. Река Марица от гр.Димитровград до граница – отпадъчни води от по-
големите населени места (Димитровград, Симеоновград, Харманли и др.) и 
НЕОХИМ-Димитровград. Установяват се единични случаи на наднормени 
концентрации на тежки метали (олово) след вливане на р.Харманлийска. 

20. Река Чепеларска от гр.Чепеларе до вливане на р. Забърдовска –  много 
лошото екологично състояние се дължи на заустване на  непречистени  битови 
отпадъчни води от гр.Чепеларе и други  населени места в р.Чепеларска. При 
сравняване на резултатите от проведения биологичен и физико-химичен 
мониторинг през 2011г. с данните от 2010г. не се наблюдава подобряване на 
състоянието на водното тяло. Стойност на БИ-1;2. Причина за  това състояние е 
липсата на ГПСОВ на гр.Чепеларе.   

21. Река Въча и притоци от р.Широколъшка до яз. Въча – причина за много 
лошото екологично състояние на водното тяло е вливане на непречистени  
битови отпадъчни води от населените места. При сравняване на резултатите от 
проведеният биологичен и физико-химичен мониторинг през 2011г. с данните от 
2010г. не се наблюдава подобряване на състоянието на водното тяло. 

 
Б. Басейн на р.Арда: 

1. Река Маданска – лошото екологично и химично състояние се дължи на 
заустване на промишлени и битови отпадъчни води от гр. Мадан и други 
населени места. При извършваните анализи за химично състояние (приоритетни 
вещества) се констатират отклонения от стандартите за качество на околната 
среда по показателите олово и кадмий, което определя и лошото химично 
състояние на водното тяло. Основен замърсител на водното тяло е „Горубсо 
Мадан- Рудник Крушев дол”, чиято производствена дейност включва добив и 
обогатяване на метални руди. 

2. Река Черна от гр. Смолян до устие – това водно тяло е много лошо екологично 
сътояние по основните физико-химични показатели (БПК5, азот нитратен, азот 
нитритен, ортофосфати, азот общ и фосфор общ), което се дължи на заустване  
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на отпадъчните води на гр.Смолян и други населени места. От проведения 
мониторинг през 2011г. резултатите показват еднократно превишаване на 
стандартите за качество на околната среда (СКОС) по показател олово, но 
средногодишната стойност е по-малка от СКОС за показател олово. Това 
определя и доброто химично състояние на водното тяло. 

3. р. Арда между вливане на Черна река до яз. Кърджали и р. Ардинска- това 
водно тяло е в много лошо екологично състояние по основните физико-химични 
показатели по ортофосфати  и общ фосфор, което се дължи на липсата на 
стъпало за отстраняване на фосфор в изградените ГПСОВ в гр.Смолян, Рудозем 
и Мадан. Състоянието по показателите БПК5, азот нитратен, азот общ е 
умерено. В пункта р. Арда при с. Вехтино през 2011г. се наблюдава превишаване 
на стандартите за качество на околната среда по показател кадмий, което 
определя и лошото химично състояние на водното тяло. Регистрирано е лошо 
състояние в пункта на р.Бял извор след с.Бял извор по показателите БПК5, азот 
амониев, азот нитратен, азот нитритен, ортофосфати, азот общ и фосфор общ 
поради замърсяване с отпадъчни води от млекопреработване. Стойност на БИ-3. 
Постоянна тенденция на силно замърсяване. 

4. Извор на р.Върбица до гр.Златоград – този участък е в много лошо 
екологично и химично състояние, което се дължи на заустване на непречистени 
руднични води в р. Ерма от „Горубсо-Златоград” гр.Златоград, чиято дейност е 
добив и обогатяване на метални руди. Проведения мониторинг през 2011г. 
показва превишаване на стандартите за качество на околната среда по 
показатели манган, цинк, мед, кадмий  и олово в пунктовете р. Върбица  преди 
гр. Златоград и р. Ерма- преди хвостохранилище „Ерма река”. 

5. Река Неделинска след гр.Неделино- наблюдава се подобрение на състоянието  
(БИ-4, добро състояние). 

6.  Река Арда след яз.Кърджали и яз. Ивайловград – органично замърсяване от 
непречистени отпадъчни води /повишено съдържание на общ фосфор и фосфати, 
както и периодично замърсяване с тежки метали от мини „Маджарово” в 
ликвидация/. 

7.  Яз. Студен кладенец (опашка) – лошото състояние се дължи на заустване на   
промишлени и битови отпадъчни води. При извършваните анализи за химично 
състояние (приоритетни вещества) се констатират периодични отклонения от 
стандартите за качество на околната среда по показателите кадмий, олово  и 
никел, което определя и лошото състояние на водното тяло. Като най-силно 
замърсен участък от язовира може да се определи опашната част, където се 
заустват непречистените води от канализацията на гр.Кърджали, както и 
промишлените води от ОЦК-Кърджали. В този участък има голямо количество 
утайки с високо съдържание на тежки метали и органични вещества, натрупани 
през последните десетилетия. 

 
Б. Басейн на р.Тунджа: 

1.  Река Тунджа след град Калофер - отпадъчни води от гр.Калофер. През 2011г. се 
наблюдава тенденция за влошаване състоянието на водното тяло по основните 
физико-химични показатели, свързани със заустването на непречистени  битови 
отпадъчни води от гр. Калофер и други населени места. 

2.   Река Тунджа след яз.Копринка до яз.Жребчево, р.Крънска и долно течение - 
лошото екологично състояние се дължи на заустване на промишлени и битови 
отпадъчни води от гр. Казанлък, гр.Мъглиж, гр.Николаево и други населени 
места. При извършваните анализи за химично състояние (приоритетни вещества) 
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не са констатирани отклонения от стандартите за качество на околната среда, 
което определя и доброто химично състояние на водното тяло. 

3.  Река Асеновска от гр.Сливен до устие – тук се вливат градските отпадъчни 
води от гр. Сливен след пречистването им в ГПСОВ-гр.Сливен. При сравняване 
на резултатите от биологичния и физико-химичния мониторинг от 2011г. с 
резултатите от 2010г. не се наблюдава подобряване на състоянието на водното 
тяло. 

4. Река Мочурица (устие) - за определяне на лошия екологичен потенциал 
доминиращо е значението на физико-химичните показатели от органичен 
характер (амониев азот, нитратен азот, нитритен азот, общ азот, фосфати, общ 
фосфор, БПК). За р.Мочурица (устие) е характерно силното органично 
замърсявне от непречистени битови отпадъчни и промишлени води, което се 
предизвиква от отпадъчните води  на гр.Карнобат и населените места след него. 

 
Анализът на хидробиологичните данни за силно замърсените речни участъци в 

Източнобеломорски район показва, че се запазва общата тенденция на 
замърсяване в изброените 32 речни участъка, като резултатите от 2010-2011 г. 
показват подобрение на състоянието в 5 от тях и 10 са в умерено състояние. 
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II. МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 
 
1. Карти на мрежите за мониторинг на подземните води (съгласно Раздел VІ, 
чл.157 т.4) 
 Мониторингът, който се извършва за подземните води е мониторинг за 

качеството (химично състояние)  и мониторинг за количеството (количествено 

състояние). 

1.1. Мониторинг на химичното състояние 

 Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните 

води в Източнобеломорски район обхваща: 

- през 2010 год. общо 97 броя хидрогеоложки пунктa, като в 53 от тях се провежда 

контролен мониторинг, а в 63 – оперативен мониторинг  (в 19 се провежда и контролен 

и оперативен мониторинг) 

 - през 2011 год. общо 100 броя хидрогеоложки пунктa, като в 53 от тях се провежда 

контролен мониторинг, а в 66 – оперативен мониторинг  (в 19 се провежда и контролен 

и оперативен мониторинг) 

 Определен е период на контролния мониторинг – веднъж за срока на действие на 

плана за управление на речния басейн. Оперативен мониторинг се извършва всяка 

година.  

 Подземните води се оценяват  въз основа на информация, която Изпълнителната 

агенция по околна среда (ИАОС) изпраща на Басейнова Дирекция за управление на 

водите в Източнобеломорски басейн - център Пловдив. Пробите са анализирани в 

Регионални лаборатории – Бургас, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора, София 

и Хасково. За всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за 

пробонабиране и анализиране по  четири групи показатели: 

 І група - основни физико-химични показатели -  разтворен кислород,  

окислително-възстановителен потенциал, рН, електропроводимост, нитратни йони, 

амониеви йони, температура, перманганатна окисляемост, обща твърдост, калций, 

магнезий, хлориди, натрий, калий, сулфати, хидрокарбонати, карбонати, сух остатък – 

анализират се всички тези показатели във всички пунктове за подземни води сезонно 

(четири пъти в годината) или на полугодие (два пъти годишно) – в ограничен брой 

мониторингови пунктове.  

 ІІ група - допълнителни физико-химични показатели – нитритни йони, 

фосфати, общо желязо, манган – анализират се всички или отделни показатели само в 
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част от мониторинговите пунктове сезонно (четири пъти в годината) или на полугодие 

(два пъти годишно). 

 ІІІ група – метали и металоиди – олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, 

никел, хром – тривалентен, хром – шествалентен, обща α – активност и обща β – 

активност – анализират се отделни показатели само в част от мониторинговите 

пунктове веднъж годишно през трето тримесечие. 

 ІV група – органични вещества – трихлоретилен, тетрахлоретилен и 

пестициди (2,4 Д, ацетохлор, пендиметалин, флутриафлор, триадименол, манкоцеб, 

тебуконазаол, циперметрин) – в ограничен брой мониторингови пунктове - еднократно 

през годината се извършват анализи. 

 Резултатите се сравняват с прагови стойности (ПС) на отделните показатели, а 

също и със стандарта според Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от 

10.10.2007г. (измен. ДВ, бр.2 от 2010 год.) за проучване, ползване и опазване на 

подземните води.  

 Повечето наблюдавани мониторингови пунктове са помпени станции за 

питейно-битово водоснабдяване. 

 

Карта 1: Пунктове за контролен и оперативен мониторин на  химичното състояние на 

подземните води в Източнобеломорски район – 2010-2011 год. 
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Програмите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на 

подземните води за 2010 год.  и 2011 год. са представени съответно в Приложение 4 и 

Приложение 5, а четирите  групи показатели за пробонабиране и анализиране в 

Приложение 6. 

1.2. Мониторинг на количественото състояние 

 Мрежата и програмата за мониторинг на количественото състояние на 

подземните водни тела осигурява данни за оценка на: 

●  измененията в естественото подхранване на подземните води и водния баланс; 

● взаимодействието между подземните води и повърхностните води в по-

големите реки; 

● усъвършенстване на първоначално възприетите концептуални модели на 

подземните водни тела; 

 Мрежата за количествен мониторинг на подземни води обхваща 26 подземни 

водни тела в границите на ИБР. Мониторинг не се предвижда в 13 водни тела, за които: 

● не съществува риск да не постигнат целите за опазване на околната среда или 

върху тяхната площ; 

● почти липсват населени места и не се наблюдава никаква човешка дейност,  в 

това число и липса на черпене на подземни води, която да повлияе върху  състоянието 

им; 

● разположени са в слабоводообилни пукнатинни или окарстени скали, с 

незначителни естествени ресурси и са разположени в изключително трудно достъпни 

високопланински райони.  

 Общият брой на пунктовете за количествен мониторинг на територията на 

ИБР е 41 – 25 за водно ниво и 16 за дебит. Честотата на мониторинг е съобразена 

оптимално с необходимите данни за валидиране на определеното на състояние и 

оценката на риска на подземното водно тяло и с настоящите възможности на България 

за финансовото осигуряване на наблюденията. Като цяло е възприето сезонно – 4 пъти 

в годината наблюдение във водните тела, за които не съществува риск да не постигнат 

целите за опазване на околната среда по чл.4 от РДВ. По-често наблюдение е 

предвидено: 
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● на нивата на подземните води – във водните тела, за които съществува риск да 

не постигнат целите по чл.4 от РДВ; 

● на нивата на подземните води  - във водните тела, за които не съществува риск 

да не постигнат целите за опазване на околната среда, но оценката на риска не е 

надеждна и са необходими допълнителни данни; 

● на дебитите на изворите – във водните тела в безнапорни (открити) карстови 

водоносни хоризонти.   
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Карта № 2 Мониторинг за количеството на подземни води 
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 2. Карти с резултатите от мониторинга  за количественото и химично 

състояние на подземните води  (съгласно Раздел VІ, чл.157 т.5"б") 

 2.1. Химично състояние на подземните водни тела 

2.1.1. Подход за определяне на химично състояние на подземните водни тела 

 

Оценката на статуса на ПВТ по химично 

състояние е дадена в две категории – добро и 

лошо, които на картите са оцветени съответно в 

зелено и червено.  

Методиката за оценка на химичното състояние на подземните води е в 

съответствие с Директива 2006/118/EC  и GUIDANCE DOCUMENT NO.18. 

Оценката е извършена въз основа на най-строгите прагови стойности, 

определени при ползване подземните води за питейно-битово водоснабдяване (Наредба 

№ 9), тъй като всички подземни водни тела се ползват за питейно-битово 

водоснабдяване. 

Използвана е  основно мониторингова информация от актуални МП на 

националната мрежа за мониторинг на подземните води, която се администрира от 

ИАОС.  

Оценка на химическото състояние на отделен мониторингов пункт се прави въз 

основа на състоянието, определено по отделните показатели. При това :  

- ако по всички показатели, състоянието е „добро”, МП се определя в „добро” 

състояние.  

- ако по един или повече показатели, състоянието е „лошо”, МП се определя в 

„лошо” състояние. При това положение, се прави внимателен анализ на първичните 

хидрохимични данни за показателя (показателите), определящ състоянието като 

„лошо”. Ако се прецени, че данните са съмнителни или недостатъчно достоверни, 

показателят (показателите), може да се отхвърли при крайната оценка на състоянието 

на пункта.  

Генерална оценка на химическото състояние на ПВТ като цяло, се извърши чрез 

сравнение на т.н. релевантни стойности (РС) със стандарта и с праговите стойности 

(ПС) на отделните показателите за химическо състояние.  

Релевантните стойности се определят по следния начин :  

1. При един МП в ПВТ – РС се приема равна на БС на показателя;  

Химично състояние 

Добро Лошо 
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2. При два МП в ПВТ - РС се приема равна на средноаритметичното между БС 

на показателите в двата МП.  

3. При три и повече МП – РС се приема равна на медианата от БС на 

показателите във всички МП .  

Използването на медианата (вместо средноаритметичната стойност) при повече 

от два МП, подобрява достоверността на оценката за състоянието на ПВТ по даден 

показател, поради това, че се прилага статистическа процедура. По този начин се 

избягват нереалистични оценки, като например ПВТ в „добро” състояние - при 

преобладаващ брой МП в „лошо” състояние”, и обратно.  

Крайната оценка на химическото състояние на ПВТ се прави въз основа на 

състоянието, определено по отделните показатели :  

Ако по всички показатели, състоянието е „добро”, ПВТ се определя в „добро” 

състояние.  

Ако по един или повече показатели, състоянието е „лошо”, ПВТ се определя в 

„лошо” състояние. В този случай се прави внимателен хидрогеоложки анализ на МП, 

които имат основната тежест ПВТ да бъде определено в „лошо” състояние. Ако се 

прецени, че тези МП не характеризират достатъчно представителен обем от ПВТ, 

същите могат да бъдат изключени от генералната оценка за състояние на ПВТ като 

цяло.  

Оценка на химичното състояние на подземните води се извърши въз основа на 

мониторинговите данни отделно за  2010 год. и 2011 год. 

2.1.2. Резултати  за определяне на химично състояние на подземните водни тела 

Резултатът от извършената оценка  на химичното състояние  по водоносни 

хоризонти за 2010 год.  и 2011 год. е дадена в следващата таблица: 

Таблица 1: Статус на ПВТ по химично състояние в ИБР за 2010 год. и 2011 год.  

 

№
 п

о 
ре

д 

Водоносен хоризонт 
Общ 
брой 
ПВТ 

Брой ПВТ, в 
които липсва 
мониторинг 

Статус на ПВТ по химично състояние 

2010 год. 2011 год. 
Добро Лошо Добро Лошо 

1 Порови води в  Неоген - Кватернер 16   6 10 7 9 
2 Порови води в Неоген 3 1 2 0   2 
3 Пукнатинни и карстови води в Палеоген - Неоген 10 2 4 4 5 3 
4 Пукнатинни води в Креда 3   2 1 2 1 
5 Карстови води в Триас 5 2 1 2 1 2 
6 Пукнатинни и карстови води в Протерозой 11 2 8 1 7 2 
  ОБЩО ПВТ  ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН 48 7 23 18 22 19 
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Таблица 2: Оценка на химическото състояние  подземни водни тела в 
Източнобеломорски район - 2010 год. и 2011 год. 

 

№
 по

 р
ед

 

Код ПВТ  Име ПВТ 

Оценка на химическото състояние  ПВТ - 2010 год. Оценка на химическото състояние  ПВТ - 2011 год. 

Параметри с 
концентрации на РС над 

Стандарта  

Параметри с 
концентрации на РС 

над ПС 
Състояние 

Параметри с 
концентрации на РС 

над Стандарта  

Параметри с 
концентрации на РС 

над ПС 
Състояние 

1 BG3G000000Q001 
Порови води в Кватернер - 

Пирдоп - Златишка 
котловина 

Калций - 175,35 mg/l 
Желязо - 0,595 mg/l 
Нитрати - 65,42 mg/l 

Твърдост /обща/  - 
11,15 mg-eqv/l  лошо 

Ph - Активна реакция 
- 6,17 (стойност под 

6,5) 
  лошо 

2 BG3G00000NQ002 
Порови води в Неоген - 
Кватернер - Карловска 

котловина 
н.з н.з добро н.з. н.з. добро 

3 BG3G00000NQ003 
Порови води в Неоген - 
Кватернер - Казанлъшка 

котловина 
  Олово - 0,00901 mg/l лошо н.з. н.з. добро 

4 BG3G000000Q004 Порови води в Кватернер - 
Твърдишка котловина 

Нитрати - 69,6 mg/l 
Фосфати - 2,695 mg/l   лошо Нитрати - 66,9 mg/l 

Фосфати - 2,28 mg/l   лошо 

5 BG3G00000NQ005 
Порови води в Неоген - 

Кватернер - Сунгурларско - 
Карнобатска котловина 

н.з н.з добро н.з. н.з. добро 

6 BG3G00000NQ006 
Порови води в Неоген - 
Кватернер - Ихтиманска 

котловина 
Желязо - 0,365 mg/l 
Манган - 0,0658 mg/l   лошо   Желязо - 0,1804 mg/l лошо 

7 BG3G00000NQ007 
Порови води в Неоген - 
Кватернер - котловина 
Долна баня - Костенец 

Фосфати - 0,888 mg/l   лошо Фосфати - 0,80 mg/l   лошо 

8 BG3G00000NQ008 Порови води в Неоген - 
Кватернер - Велинград н.з н.з добро н.з. н.з. добро 

9 BG3G00000NQ009 Порови води в Неоген - 
Кватернер - Хасково 

Желязо - 1,65 mg/l 
Манган - 0,105 mg/l 

Обща алфа- 
радиоактивност - 0,917 

Bq/l 

  лошо Желязо - 0,99 mg/l,  
Манган - 0,182 mg/l Арсен - 0,0098 mg/l лошо 

10 BG3G000000Q010 Порови води в Кватернер - 
река Арда н.з н.з добро н.з. н.з. добро 

11 BG3G000000N011 Порови води в Неоген - 
Свиленград-Стамболово н.з н.з добро   Нитрати - 44,07 mg/l лошо 

12 BG3G000000Q012 Порови води в Кватернер - 
Марица Изток Манган - 1,77 mg/l    лошо Манган - 1,3830 mg   лошо 

13 BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер - 
Горнотракийска низина 

Амониеви йони - 0,88 
mg/l  

Фосфати - 0,92 mg/l 
  лошо Фосфати - 0,63 mg/l Арсен - 0,0081mg/l лошо 

14 BG3G000000N014 Порови води в Неоген - 
Ямбол - Елхово н.з н.з добро Нитрати - 56,74 mg/l   лошо 

15 BG3G00000NQ015 
Порови води в Неоген - 
Кватернер - Сливенско- 
Стралджанска област 

н.з н.з добро   Нитрати - 38,86 mg/l лошо 

16 BG3G000000N016 Порови води в Неоген - 
Белово     липсва 

мониторинг     липсва 
мониторинг 

17 BG3G000000Q017 Порови води в Кватернер - 
Ямбол - Елхово 

Обща алфа- 
радиоактивност - 0,631 

Bq/l 
  лошо   Нитрати - 46,33 mg/l лошо 

18 BG3G00000NQ018 
Порови води в Неоген - 

Кватернер -  Пазарджик - 
Пловдивския район 

Манган - 0,079 mg/l  
Обща алфа- 

радиоактивност - 0,5655 
Bq/l 

  лошо н.з. н.з. добро 

19 BG3G0000PgN019 Порови води в Палеоген - 
Неоген - Марица Изток 

Калций - 156,77 mg/l  
Амониеви йони - 1,95 

mg/l  
Нитрати - 61,22 mg/l 

Твърдост /обща/ - 
11,97 mg-eqv/l  лошо 

Амониеви йони - 1,95 
mg/l 

Нитрати - 61,86 mg/l 

Калций - 147,8 mg/l 
Твърдост (обща) - 

11,28 mg-eqv/l   
лошо 
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20 BG3G0000PgN020 Пукнатинни води -  Пещера-
Доспат н.з н.з добро н.з. н.з. добро 

21 BG3G0000Pg3021 Пукнатинни води - Смолян н.з н.з добро н.з. н.з. добро 

22 BG3G00000Pg022 Пукнатинни води - Рудозем     липсва 
мониторинг     липсва 

мониторинг 

23 BG3G00PtPg2023 Пукнатинни води - 
Крумовград - Кирковска зона Желязо - 0,531 mg/l    лошо н.з. н.з. добро 

24 BG3G00PtPg2024 Пукнатинни води - 
Ивайловградски масив н.з н.з добро н.з. н.з. добро 

25 BG3G0000Pg2025 Пукнатинни води - 
Свиленградски масив     липсва 

мониторинг     липсва 
мониторинг 

26 BG3G0000PgN026 Карстови води - Чирпан - 
Димитровград   Калций - 130,30 mg/l  

Нитрати - 48,96 mg/l лошо   Калций - 124,5 mg/l 
Нитрати - 47,29 mg/l лошо 

27 BG3G0PzK2Pg027 Пукнатинни води - масив 
Шипка - Сливен   Нитрати - 42,27 mg/l  лошо н.з. н.з. добро 

28 BG3G00000Pg028 Пукнатинни води - Източно 
Родопски комплекс н.з н.з добро Олово - 0,0350 mg/l   лошо 

29 BG3G00000K2029 
Пукнатинни води - Г. 

Малинско - Панагюрски 
район 

н.з н.з добро н.з. н.з. добро 

30 BG3G00000K2030 Пукнатинни води - 
Брезовско - Ямболска зона н.з н.з добро н.з. н.з. добро 

31 BG3G00000K2031 
Пукнатинни води - 

Сливенско-Сунгурларска 
зона 

  Калций - 135,35 mg/l  лошо   Калций - 126,25 mg/l лошо 

32 BG3G00000T2032 Карстови води - Сърнена 
гора н.з н.з добро н.з. н.з. добро 

33 BG3G00000T2033 Карстови води - Байлово - 
Мирковски масив     липсва 

мониторинг     липсва 
мониторинг 

34 BG3G0000T12034 Карстови води - 
Тополовградски масив Нитрати - 63,38 mg/l Твърдост /обща/ - 

9,85 mg-eqv/l   лошо Нитрати - 69,78 mg/l   лошо 

35 BG3G0000T13035 Карстови води - Св. Илийски 
комплекс Нитрати - 143,58 mg/l  

Калций - 138,93 mg/l  
Твърдост /обща/  - 

10,70 mg-eqv/l    
лошо Нитрати - 142,75 mg/l 

Калций - 132,75 mg/l 
Твърдост (обща) - 11 

mg-eqv/l    
лошо 

36 BG3G0000T23036 Карстови води - Твърдишко - 
Сливенски басейн     липсва 

мониторинг     липсва 
мониторинг 

37 BG3G00000Pt037 Карстови води - Малко 
Белово н.з н.з добро н.з. н.з. добро 

38 BG3G00000Pt038 Карстови води - 
Велинградски басейн     липсва 

мониторинг     липсва 
мониторинг 

39 BG3G00000Pt039 Карстови води - Настан - 
Триградски басейн н.з н.з добро н.з. н.з. добро 

40 BG3G00000Pt040 Карстови води - 
Ермореченски басейн Манган - 0,053 mg/l    лошо н.з н.з добро 

41 BG3G00000Pt041 Карстови води - Централно 
Родопски масив н.з н.з добро н.з. н.з. добро 

42 BG3G00000Pt042 Карстови води - Ардино - 
Неделински басейн н.з н.з добро н.з. н.з. добро 

43 BG3G00000Pt043 Карстови води - Смолянски 
масив н.з н.з добро н.з. н.з. добро 

44 BG3G00000Pt044 
Пукнатинни води - Западно- 

и централнобалкански 
масив  

н.з н.з добро 

Желязо - 0,94 mg/l 
Манган - 0,053 mg/l 
Нитрати - 77,16 mg/l 
Фосфати - 10,89 mg/l 

  лошо 

45 BG3G00000Pt045 
Пукнатинни води - 

Шишманово – Устремски 
масив  

    липсва 
мониторинг     липсва 

мониторинг 

46 BG3G00000Pt046 
Пукнатинни води - 

Централно Родопски 
комплекс 

н.з н.з добро Цинк - 
2,060 mg/l   лошо 

47 BG3G00000Pt047 Пукнатинни води - Западно 
Родопски комплекс н.з н.з добро н.з. н.з. добро 

48 BG3G000000Q048 Порови води в Кватернер -  
Свиленград-Стамболово н.з н.з добро н.з. н.з. добро 
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Таблица 3: Списък на подземните водни тела в лошо химично състояние в ИБР за 2010 
год. 
 

№
 п

о 
ре

д 

Код ПВТ  Име ПВТ 

1 BG3G000000Q001 Порови води в Кватернер - Пирдоп - Златишка котловина 
2 BG3G00000NQ003 Порови води в Неоген - Кватернер - Казанлъшка котловина 
3 BG3G000000Q004 Порови води в Кватернер - Твърдишка котловина 
4 BG3G00000NQ006 Порови води в Неоген - Кватернер - Ихтиманска котловина 
5 BG3G00000NQ007 Порови води в Неоген - Кватернер - котловина Долна баня - Костенец 
6 BG3G00000NQ009 Порови води в Неоген - Кватернер - Хасково 
7 BG3G000000Q012 Порови води в Кватернер - Марица Изток 
8 BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина 
9 BG3G000000Q017 Порови води в Кватернер - Ямбол - Елхово 

10 BG3G00000NQ018 Порови води в Неоген - Кватернер -  Пазарджик - Пловдивския район 
11 BG3G0000PgN019 Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток 
12 BG3G00PtPg2023 Пукнатинни води - Крумовград - Кирковска зона 
13 BG3G0000PgN026 Карстови води - Чирпан - Димитровград 
14 BG3G0PzK2Pg027 Пукнатинни води - масив Шипка - Сливен 
15 BG3G00000K2031 Пукнатинни води - Сливенско-Сунгурларска зона 
16 BG3G0000T12034 Карстови води - Тополовградски масив 
17 BG3G0000T13035 Карстови води - Св. Илийски комплекс 
18 BG3G00000Pt040 Карстови води - Ермореченски басейн 

 
 
Таблица 4: Списък на подземните водни тела в лошо химично състояние в ИБР за 2011 
год. 
 

№
 п

о 
ре

д 

Код ПВТ  Име ПВТ 

1 BG3G000000Q001 Порови води в Кватернер - Пирдоп - Златишка котловина 
2 BG3G000000Q004 Порови води в Кватернер - Твърдишка котловина 
3 BG3G00000NQ006 Порови води в Неоген - Кватернер - Ихтиманска котловина 
4 BG3G00000NQ007 Порови води в Неоген - Кватернер - котловина Долна баня - Костенец 
5 BG3G00000NQ009 Порови води в Неоген - Кватернер - Хасково 
6 BG3G000000N011 Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово 
7 BG3G000000Q012 Порови води в Кватернер - Марица Изток 
8 BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина 
9 BG3G000000N014 Порови води в Неоген - Ямбол - Елхово 

10 BG3G00000NQ015 Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Стралджанска област 
11 BG3G000000Q017 Порови води в Кватернер - Ямбол - Елхово 
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12 BG3G0000PgN019 Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток 
13 BG3G0000PgN026 Карстови води - Чирпан - Димитровград 
14 BG3G00000Pg028 Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс 
15 BG3G00000K2031 Пукнатинни води - Сливенско-Сунгурларска зона 
16 BG3G0000T12034 Карстови води - Тополовградски масив 
17 BG3G0000T13035 Карстови води - Св. Илийски комплекс 
18 BG3G00000Pt044 Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив  
19 BG3G00000Pt046 Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс 

 
Фигура 1: Химично състояние на ПВТ в Източнобеломорски район  

 

Химично състояние на ПВТ в Източнобеломорски район 
през 2010 год.

Добро
56%

Лошо
44%

 
 
 

Химично състояние на ПВТ в Източнобеломорски район 
през 2011 год. 

Добро
54%

Лошо
46%

 
 
 

През 2010 год. броят на ПВТ в лошо химично състояние е 18. Параметри с 

концентрации на релевантните стойности над стандарта за качество на подземните води 

според Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за 
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проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 2 

от 2010г./,  и определени прагови стойности за отделните наблюдавани показатели са: 

калций, желязо, манган, твърдост (обща), олово, нитрати, фосфати, амониеви йони и 

обща алфа-радиоактивност.  

През 2011 год. броят на ПВТ в лошо химично състояние е 19. Параметри с 

концентрации на релевантните стойности над стандарта за качество на подземните води 

според Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за 

проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 2 

от 2010г./,  и определени прагови стойности за отделните наблюдавани показатели са: 

калций, желязо, манган, твърдост (обща), олово, цинк, нитрати, фосфати, амониеви 

йони и арсен. Параметъра pH показва релевантна стойност под 6,5 в едно ПВТ. 

 

Значими замърсители по отношение на химичното състояние на подземните води са :  

- липсата на канализации в населените места 

- земеделие 

- индустриални площадки 

- депата за отпадъци 

- нерегламентирани сметища 

- минна дейност 

Карта 3: Оценка на химическото състояние на подземни водни тела в 
Източнобеломорски басейн - 2010 год. 

 
Карта 4: Оценка на химическото състояние на подземни водни тела в 

Източнобеломорски басейн - 2011 год.
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2.2. Количествено  състояние на подземните водни тела 

2.2.1. Подход при определяне на количествено  състояние на подземните ВТ 

 

Количественото състояние на всяко подземно водно тяло от 

територията на БДИБР-Пловдив е определено по балансовия 

метод, като са съпоставени разполагаемия ресурс от подземни 

води (с отнетите от естествения ресурс необходими водни количества за подхранане на 

повърхностните води, където е налична връзка). с разрешените за водовземане водни 

количества (до 2008 година).  Естествения ресурс от подземни води е изчислен по 

съответния модул на подземния отток за подземното водно тяло и площта му. 

 

2.2.2. Резултати от  определяне на количествено  състояние на подземните ВТ 

 

Резултатите от извършения балансовия анализ “разполагаем ресурс – разрешено 

водовземане” показават, че разрешените за водовземоне водни количества подземна 

вода не надвишават разполагаемия ресурс и всички подземни водни тела на 

територията на БДИБР-Пловдив  са в добро количествено състояние. 

 

Таблица 5: Статус на ПВТ по количествено състояние 
 

№ Водоносен хоризонт 
Общ 
брой 
ПВТ 

Статус на ПВТ 
по количествено 

състояние 
Добро Лошо 

1 Порови води в  Неоген - Кватернер 16 16 0 
2 Порови води в Неоген 3 3 0 
3 Пукнатинни и карстови води в Палеоген - Неоген 10 10 0 
4 Пукнатинни води в Креда 3 3 0 
5 Карстови води в Триас 5 5 0 
6 Пукнатинни и карстови води в Протерозой 11 11 0 

 ОБЩО ВТ  ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН 48 48 0 
 

 
 
 
 
 
 

Количествено 
състояние 

Добро Лошо 
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Карта 5  Оценка на количествения статус на подземните води в ИБР 
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III. МОНИТОРИНГ НА ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ (ПОДЗЕМНИ 
ВОДИ) 

 
1. Карти на мрежите за мониторинг на зоните за защита на водите (съгласно 
Раздел VІ, чл. 157, т.4) 
 
1.1.Мониторинг на води за консумация от човека 
 
1.1.1. Мониторинг на подземните питейни водни тела 
 

Мониторингът на химичното състояние на подземните води за питейно-битово 

водоснабдяване в Източнобеломорски район през 2010 год. обхваща общо 67 броя 

хидрогеоложки пунктa, а през 1911 год. – 70 броя. Общия брой на подземните водни 

тела, които са мониторирани е 34. Честота на пробонабиране -  сезонно (четири пъти в 

годината) или на полугодие (два пъти годишно). 

Наблюдаваните мониторингови пунктове са помпени станции за питейно-битово 

водоснабдяване. 

Резултатите се сравняват с максималната стойност от Приложение № 1 към чл. 

3, т. 2 на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели и с определени прагови стойности на отделните показатели. 

През 2010 год. в 25 мониторингови пункта се наблюдават завишени съдържания 

на базовата стойност (средногодишно съдържание) над максималната стойност от 

Приложение № 1 към чл. 3, т. 2 на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, 

предназначена за питейно-битови цели) и от праговите стойности на наблюдаваните 

показатели. Общо те са: олово, нитрати, магнезий, желязо, манган, обща алфа-

радиоактивност, фосфати, амониеви йони, твърдост (обща), сулфати, калций, 

електропроводимост. Параметъра pH показва базова стойност под 6,5 в един МП. 

През 2011 год. в 30 мониторингови пункта се наблюдават завишени съдържания 

на базовата стойност (средногодишно съдържание) над максималната стойност над 

максималната стойност от Приложение № 1 към чл. 3, т. 2 на Наредба № 9 от 

16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели) и от 

праговите стойности на наблюдаваните показатели: олово, нитрати, магнезий, желязо, 

манган, обща алфа-радиоактивност, фосфати, амониеви йони, твърдост (обща), 

сулфати, калций, арсен, никел, хром, нитрити, цинк. Параметъра pH показва базова 

стойност под 6,5 в един МП. 
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Карта 1: Мониторинг на подземните води за питейно-битово водоснабдяване в 
Източнобеломорски район 
Карта 2: Оценка на химическото състояние на питейни подземни водни тела в 
Източнобеломорски басейн - 2010 год. 
Карта 3: Оценка на химическото състояние на питейни подземни водни тела в 
Източнобеломорски басейн - 2011год. 



 

Доклад за състоянието на водите на територията на ИБР през 2010-2011г. 
Програми за мониторинг в проекта на ПУРБ 

 

 

 



 

Доклад за състоянието на водите на територията на ИБР през 2010-2011г. 
Програми за мониторинг в проекта на ПУРБ 

 

 



 

Доклад за състоянието на водите на територията на ИБР през 2010-2011г. 
Програми за мониторинг в проекта на ПУРБ 

 

 



 

Доклад за състоянието на водите на територията на ИБР през 2010-2011г. 
Програми за мониторинг в проекта на ПУРБ 

 

 

1.2.Мониторинг по нитратната директива  (за замърсяване с нитрати от 

селскостопански източници) 

 

1.2.1. Мониторингова мрежа подземни водни тела – нитратна директива 

 Мониторингът на химичното състояние на подземните води в 

Източнобеломорски район за докладване по нитратната директива обхваща 28 броя 

хидрогеоложки пунктa. Общия брой на подземните водни тела, които са мониторирани 

е 17.  

През 2010 год. в в 6 мониторингови пункта (в 5 бр. подземни водни тела) се 

фиксират съдържания на базовите стойности (средногодишни съдържания)  на нитрати 

над стандарта (50 mg/l) – от 1 до над 2,5 пъти превишение. 

През 2011 год. в в 5 мониторингови пункта (в 4 бр. подземни водни тела) се 

фиксират съдържания на базовите стойности (средногодишни съдържания)  на нитрати 

над стандарта (50 mg/l) – от 1 до над 2,5 пъти превишение. 

 

Карта 4: Мониторингова мрежа подземни води – нитратна директива 
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 2. Карти с резултатите от мониторинга на зоните за защита на водите 

(съгласно Раздел VІ, чл. 157, т.5 „в”) 

2.1. Състояние на питейните води  

 

2.1.1. Подход при оценката на подземните  питейни водни тела. 

Оценката на химичното състояние на подземните  питейни водни тела е дадена в 

две категории – добро и лошо.  

Оценката е извършена спрямо максималната стойност от Приложение № 1 към 

чл. 3, т. 2 на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за 

питейно-битови цели и определени прагови стойности на отделните показатели въз 

основа на мониторинговите данни, събрани през 2010 год и през 2011 год. 

Използвана е  основно мониторингова информация от актуални МП на 

националната мрежа за мониторинг на подземните води, която се администрира от 

ИАОС.  

Оценка на химическото състояние на отделен мониторингов пункт се прави въз 

основа на състоянието, определено по отделните показатели. При това :  

- ако по всички показатели, състоянието е „добро”, МП се определя в „добро” 

състояние.  

- ако по един или повече показатели, състоянието е „лошо”, МП се определя в 

„лошо” състояние. При това положение, се прави внимателен анализ на първичните 

хидрохимични данни за показателя (показателите), определящ състоянието като 

„лошо”. Ако се прецени, че данните са съмнителни или недостатъчно достоверни, 

показателят (показателите), може да се отхвърли при крайната оценка на състоянието 

на пункта.  

Генерална оценка на химическото състояние на ПВТ като цяло, се извърши чрез 

сравнение на т.н. релевантни стойности (РС) със стандарта и с праговите стойности 

(ПС) на отделните показателите за химическо състояние.  

Релевантните стойности се определят по следния начин :  

1. При един МП в ПВТ – РС се приема равна на БС на показателя;  

2. При два МП в ПВТ - РС се приема равна на средноаритметичното между БС 

на показателите в двата МП.  

3. При три и повече МП – РС се приема равна на медианата от БС на 

показателите във всички МП .  
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Използването на медианата (вместо средноаритметичната стойност) при повече 

от два МП, подобрява достоверността на оценката за състоянието на ПВТ по даден 

показател, поради това, че се прилага статистическа процедура. По този начин се 

избягват нереалистични оценки, като например ПВТ в „добро” състояние - при 

преобладаващ брой МП в „лошо” състояние”, и обратно.  

Крайната оценка на химическото състояние на ПВТ се прави въз основа на 

състоянието, определено по отделните показатели :  

Ако по всички показатели, състоянието е „добро”, ПВТ се определя в „добро” 

състояние.  

Ако по един или повече показатели, състоянието е „лошо”, ПВТ се определя в 

„лошо” състояние. В този случай се прави внимателен хидрогеоложки анализ на МП, 

които имат основната тежест ПВТ да бъде определено в „лошо” състояние. Ако се 

прецени, че тези МП не характеризират достатъчно представителен обем от ПВТ, 

същите могат да бъдат изключени от генералната оценка за състояние на ПВТ като 

цяло.  

 

2.1.2. Резултати от определяне на състоянието на  подземните питейни водни 

тела  

 

През 2010 год. в 25 мониторингови пункта се наблюдават завишени съдържания 

на базовата стойност (средногодишно съдържание) над максималната стойност от 

Приложение № 1 към чл. 3, т. 2 на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, 

предназначена за питейно-битови цели) и от праговите стойности на наблюдаваните 

показатели. Общо те са: олово, нитрати, магнезий, желязо, манган, обща алфа-

радиоактивност, фосфати, амониеви йони, твърдост (обща), сулфати, калций, 

електропроводимост. Параметъра pH показва базова стойност под 6,5 в един МП. 

През 2011 год. в 30 мониторингови пункта се наблюдават завишени съдържания 

на базовата стойност (средногодишно съдържание) над максималната стойност над 

максималната стойност от Приложение № 1 към чл. 3, т. 2 на Наредба № 9 от 

16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели) и от 

праговите стойности на наблюдаваните показатели: олово, нитрати, магнезий, желязо, 

манган, обща алфа-радиоактивност, фосфати, амониеви йони, твърдост (обща), 

сулфати, калций, арсен, никел, хром, нитрити, цинк. Параметъра pH показва базова 

стойност под 6,5 в един МП. 
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В таблица са отразени резултатите от определяне на състоянието на  подземните 

питейни водни тела. 

 
Таблица 1: Оценка на химическото състояние на питейни подземни водни тела  в 
Източнобеломорски район - 2010 год. и 2011 год. 

 

№
 по

 р
ед

 

Код ПВТ  Име ПВТ 

Оценка на химическото състояние - питейни ПВТ - 2010 год. Оценка на химическото състояние - питейни ПВТ - 2011 год. 

Параметри с 
концентрации на РС 

над Стандарта  

Параметри с 
концентрации на РС над 

ПС 
Състояние 

Параметри с 
концентрации на РС 

над Стандарта  

Параметри с 
концентрации на РС 

над ПС 
Състояние 

1 BG3G000000Q001 
Порови води в Кватернер 

- Пирдоп - Златишка 
котловина 

    Липсва 
мониторинг     Липсва 

мониторинг 

2 BG3G00000NQ002 
Порови води в Неоген - 
Кватернер - Карловска 

котловина 
н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро 

3 BG3G00000NQ003 
Порови води в Неоген - 
Кватернер - Казанлъшка 

котловина 
  Олово - 0,00901 mg/l лошо н.з. н.з. добро 

4 BG3G000000Q004 Порови води в Кватернер 
- Твърдишка котловина Нитрати - 65,105 mg/l   лошо Нитрати - 57,06 mg/l   лошо 

5 BG3G00000NQ005 
Порови води в Неоген - 

Кватернер - Сунгурларско 
- Карнобатска котловина 

  Магнезий - 66,625 mg/l лошо н.з. н.з. добро 

6 BG3G00000NQ006 
Порови води в Неоген - 
Кватернер - Ихтиманска 

котловина 
Желязо - 0,365 mg/l  
Манган - 0,0657 mg/l   лошо   Желязо - 0,1804 mg/l лошо 

7 BG3G00000NQ007 
Порови води в Неоген - 
Кватернер - котловина 
Долна баня - Костенец 

    Липсва 
мониторинг     Липсва 

мониторинг 

8 BG3G00000NQ008 Порови води в Неоген - 
Кватернер - Велинград     Липсва 

мониторинг     Липсва 
мониторинг 

9 BG3G00000NQ009 Порови води в Неоген - 
Кватернер - Хасково 

Желязо - 1,56 mg/l  
Обща алфа- 

радиоактивност - 0,917 
Bq/l 

  лошо Желязо - 0,9914 mg/l Манган - 0,0447 mg/l 
Арсен - 0,00975 mg/l лошо 

10 BG3G000000Q010 Порови води в Кватернер 
- река Арда н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро 

11 BG3G000000N011 Порови води в Неоген - 
Свиленград-Стамболово     Липсва 

мониторинг     Липсва 
мониторинг 

12 BG3G000000Q012 Порови води в Кватернер 
- Марица Изток Манган - 1,77 mg/l    лошо Манган - 1,38 mg/l   лошо 

13 BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер 
- Горнотракийска низина 

Амониеви йони - 1,73 
mg/l 

Фосфати - 0,92 mg/l 
  лошо 

Арсен - 0,0141 mg/l 
Неикел - 0,028 mg/l 
Фосфати - 0,62 mg/l 

Калций - 131,25 mg/l 
Олово - 0,0092 mg/l 
Нитрати - 44 mg/l 

лошо 

14 BG3G000000N014 Порови води в Неоген - 
Ямбол - Елхово н.з. н.з. добро Нитрати - 56,74 mg/l   лошо 

15 BG3G00000NQ015 
Порови води в Неоген - 
Кватернер - Сливенско- 
Стралджанска област 

н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро 

16 BG3G000000N016 Порови води в Неоген - 
Белово     Липсва 

мониторинг     Липсва 
мониторинг 

17 BG3G000000Q017 Порови води в Кватернер 
- Ямбол - Елхово 

Обща алфа- 
радиоактивност - 0,631 

Bq/l 
  лошо   Нитрати - 46,33 mg/l лошо 
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18 BG3G00000NQ018 
Порови води в Неоген - 

Кватернер -  Пазарджик - 
Пловдивския район 

Манган - 0,092 mg/l    лошо н.з. н.з. добро 

19 BG3G0000PgN019 Порови води в Палеоген - 
Неоген - Марица Изток 

Сулфати - 272,8 mg/l  
Твърдост (обща) - 13,78 

mg-eqv/l   
Калций - 174,6 mg/l  
Нитрати - 88,09 mg/l  

  лошо 

Сулфати - 253,525 mg/l 
Твърдост (обща) - 

13,215 mg-eqv/l   
Калций - 176,9 mg/l 

Нитрати - 86,305 mg/l 

  лошо 

20 BG3G0000PgN020 Пукнатинни води -  
Пещера-Доспат н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро 

21 BG3G0000Pg3021 Пукнатинни води - 
Смолян н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро 

22 BG3G00000Pg022 Пукнатинни води - 
Рудозем     Липсва 

мониторинг     Липсва 
мониторинг 

23 BG3G00PtPg2023 
Пукнатинни води - 

Крумовград - Кирковска 
зона 

Желязо - 0,531 mg/l   лошо н.з. н.з. добро 

24 BG3G00PtPg2024 Пукнатинни води - 
Ивайловградски масив н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро 

25 BG3G0000Pg2025 Пукнатинни води - 
Свиленградски масив     Липсва 

мониторинг     Липсва 
мониторинг 

26 BG3G0000PgN026 Карстови води - Чирпан - 
Димитровград   Калций - 130,3 mg/l  

Нитрати - 48,96 mg/l лошо   Калций - 124,5 mg/l 
Нитрати - 47,29 mg/l лошо 

27 BG3G0PzK2Pg027 Пукнатинни води - масив 
Шипка - Сливен Нитрати - 75,4 mg/l   лошо   Нитрати - 39,98 mg/l лошо 

28 BG3G00000Pg028 
Пукнатинни води - 
Източно Родопски 

комплекс 
н.з. н.з. добро Олово - 0,0350 mg/l   лошо 

29 BG3G00000K2029 
Пукнатинни води - Г. 

Малинско - Панагюрски 
район 

н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро 

30 BG3G00000K2030 
Пукнатинни води - 

Брезовско - Ямболска 
зона 

н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро 

31 BG3G00000K2031 
Пукнатинни води - 

Сливенско-Сунгурларска 
зона 

  Калций - 135,35 mg/l лошо   Калций - 126,25 mg/l лошо 

32 BG3G00000T2032 Карстови води - Сърнена 
гора н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро 

33 BG3G00000T2033 Карстови води - Байлово 
- Мирковски масив     Липсва 

мониторинг     Липсва 
мониторинг 

34 BG3G0000T12034 Карстови води - 
Тополовградски масив Нитрати - 63,38 mg/l Твърдост (обща) - 9,85  

mg-eqv/l   лошо Нитрати - 69,78 mg/l   лошо 

35 BG3G0000T13035 Карстови води - Св. 
Илийски комплекс     Липсва 

мониторинг     Липсва 
мониторинг 

36 BG3G0000T23036 
Карстови води - 

Твърдишко - Сливенски 
басейн 

    Липсва 
мониторинг     Липсва 

мониторинг 

37 BG3G00000Pt037 Карстови води - Малко 
Белово н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро 

38 BG3G00000Pt038 Карстови води - 
Велинградски басейн     Липсва 

мониторинг     Липсва 
мониторинг 

39 BG3G00000Pt039 Карстови води - Настан - 
Триградски басейн н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро 

40 BG3G00000Pt040 Карстови води - 
Ермореченски басейн Манган - 0,053 mg/l   лошо н.з. н.з. добро 

41 BG3G00000Pt041 
Карстови води - 

Централно Родопски 
масив 

н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро 

42 BG3G00000Pt042 Карстови води - Ардино - 
Неделински басейн н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро 

43 BG3G00000Pt043 Карстови води - 
Смолянски масив н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро 

44 BG3G00000Pt044 

Пукнатинни води - 
Западно- и 

централнобалкански 
масив  

    Липсва 
мониторинг     Липсва 

мониторинг 
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45 BG3G00000Pt045 
Пукнатинни води - 

Шишманово – Устремски 
масив  

    Липсва 
мониторинг     Липсва 

мониторинг 

46 BG3G00000Pt046 
Пукнатинни води - 

Централно Родопски 
комплекс 

н.з. н.з. добро Цинк - 2,06 mg/l   лошо 

47 BG3G00000Pt047 
Пукнатинни води - 
Западно Родопски 

комплекс 
    Липсва 

мониторинг     Липсва 
мониторинг 

48 BG3G000000Q048 
Порови води в Кватернер 

-  Свиленград-
Стамболово 

н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро 

 

 

2.2. Мониторинг – нитратна директива  

Мониторингът по нитратната директива цели да установи влиянието на 

селскостопанските дейности върху повърхностните и подземни води. 

 

2.2.1. Подход при оценката на пунктовете за подземни води 

 

Оценката на пунктовете за подземни води за докладване по нитратната 

директива (91/676/CEE) е извършена по критерия съдържание на нитрати с 

концентрация по-голяма от 50 mg/l съгласно Наредба № 2 / 13.09.2007 год. за опазване 

на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. Взети са под внимание 

базови стойности (средногодишни съдържания)  в отделните пунктове от мониторинга 

за 2010 год. и за 2011 год. 

 

2.2.2. Резултати от оценката на пунктовете за подземни води и на подземни 

водни тела по отношение на съдържанието на нитрати 

През 2010 год. в 6 мониторингови пункта (в 5 бр. подземни водни тела) се 

фиксират съдържания на базовите стойности (средногодишни съдържания)  на нитрати 

над стандарта (50 mg/l) – от 1 до над 2,5 пъти превишение. 

През 2011 год. в в 5 мониторингови пункта (в 4 бр. подземни водни тела) се 

фиксират съдържания на базовите стойности (средногодишни съдържания)  на нитрати 

над стандарта (50 mg/l) – от 1 до над 2,5 пъти превишение. 

 

Таблица 2: Съдържание на нитрати в ПВТ през 2010 год и 2011 год. 
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№
 п

о 
ре

д 
Наименование и местоположение на пункта Код на пункта Код ПВТ 

Пункт със средногодишно 
съдържание на нитрати над 50 

mg/l  

2010 год. 2011 год. 
1 Кладенец - с.Слатина, общ. Карлово BG3G0prQp-hMP009 BG3G00000NQ002     
2 Сондаж 4 - гр. Шивачево BG3G000000QMP013 BG3G000000Q004     
3 Кладенец "Лепков" - гр. Карнобат    BG3G000000QMP014 BG3G00000NQ005     
4 Сондажи ПС - гр. Ихтиман BG3G000000QMP017 BG3G00000NQ006     

5 Сондажи 15 бр. - ВС "Източна зона" - гр.Хасково BG3G0ahN1-2MP021 
BG3G00000NQ009 

    

6 Кладенци 3 бр. и Сондажи 6 бр. - с. Брягово, общ. 
Хасково BG3G0000aQhMP022     

7 Извори 3 бр. Кладенци 2 бр. и Дренажи 2 бр. - с. 
Странджево, общ. Крумовград BG3G0000aQhMP025 

BG3G000000Q010 
    

8 Кладенец ПС ПБВ - с. Странджево, общ. 
Крумовград BG3G0000aQhMP024     

9 Сондажи 5 бр ПС ПБВ - с. Хан Аспарухово, общ. 
Стара Загора BG3G000000QMP028 

BG3G000000Q012 
50,52 mg/l    

10 Сондажи 2 бр. ПС - гр. Стара Загора BG3G000000QMP029     

11 Кладенец  ПС - с. Скобелево, общ. Минерални 
бани BG3G0000аQ3MP035 BG3G000000Q013     

12 Кладенци  ПС ПБВ - с. Маломир, общ. Тунджа BG3G000000NMP046 
BG3G000000N014 

    
13 Кладенец  ПС - с. Бояново, общ. Елхово BG3G000000NMP044     
14 Сондаж ПС ПБВ - с. Калояново, общ. Сливен  BG3G000000QMP047 

BG3G00000NQ015 
    

15 Сондаж ПС ПБВ - кв. Речица, гр. Сливен BG3G000000QMP048     
16 Кладенец  - с. Чокоба, общ. Сливен BG3G000000QMP050 60,72 mg/l  61,075 mg/l  
17 Кладенци ПС ПБВ - гр. Елхово BG3G000000QMP052 BG3G000000Q017     
18 Сондаж 3 бр ПС  - с. Белозем, общ. Раковски BG3G0000aQhMP033 

BG3G00000NQ018 

    
19 ПС - Сондаж  - с. Борец, общ. Брезово BG3G000000QMP032     
20 Сондаж ПС - с. Брани поле, общ. Родопи BG3G000000QMP043     
21 Сондажи - с. Мало Конаре, общ. Пазарджик BG3G000000QMP039     
22 Сондажи 5 бр. ПС ПБВ - с. Опан, общ. Опан BG3G000000NMP058 

BG3G0000PgN019 
61,22 mg/l  65,15 mg/l  

23 Сондажи ПС - с. Овчи кладенец, общ. Тунджа BG3G000000NMP060 114,96 mg/l  110,75 mg/l  
24 Сондаж - гр. Хасково BG3G0000Pg2MP088 

BG3G0000PgN026 
    

25 Извор "Халка бунар" - с. Партизанин, общ. Братя 
Даскалови BG3G0000Pg2MP065     

26 Извор "Славков извор" - с. Кап. Петко войвода, 
общ. Тополовград BG3G00000Т2MP074 BG3G0000T12034 63,38 mg/l  69,78 mg/l  

27 Сондаж - двор Дако Мечкаров с. Бенковски, общ. 
Мирково  BG3G00000PtMP128 BG3G00000Pt044 127,20 mg/l  126,13 mg/l  

28 Кладенец ПС ПБВ - с. Момково, общ. Свиленград BG3G0000aQhMP053 BG3G000000Q048     

 
Карта 5: Резултати от мониторинговата мрежа на подземните води в ИБР – нитратна 
директива – 2010 – 2011 год
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IV. МОНИТОРИНГ НА ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ (ПОВЪРХНОСТНИ 
ВОДИ) 

 
1. Карти на мрежите за мониторинг на зоните за защита на водите (съгласно 
Раздел VІ, чл. 157, т.4) 
 
1.1.Мониторинг на води за консумация от човека 
 
1.1.1.Мониторинг на повърхностни питейни водни тела 
 
 Наредба 12/2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване регламентира мониторинга на 

питейните повърхностни  водни тела. 

На територията на ИБР до момента са определени 57 повърхностни водни тела 

за питейно водоснабдяване, в които са разположени 85 водоизточника.  

Мониторингът  се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 12 към 

закона за водите. Честотата на мониторинга се определя както от категорията на 

водоизточника, така и от броя на населението, което се водоснабдява (Приложение 3 на 

Наредба 12), а обхватът на показателите е регламентиран в Приложение 1 на същата 

наредба. 
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Карта № 1 Мониторингова мрежа на повърхностните питейни водни тела 
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Карта № 2 Категоризация на повърхностните води в ИБР по Наредба 12 
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1.2.Мониторинг по нитратната директива (за замърсяване с нитрати от 

селскостопански източници) 

1.2.1.Мониторинг – нитратна директива повърхностни води 

Мониторингът по нитратната директива е организиран с цел да следи 

състоянието на повърхностните води и да осигури данни за провеждане на мерки за 

намаляне замърсяването на водите, причинено или предизвикано от земеделски 

източници и да предотврати по-нататъшно замърсяване. 

Мониторинговата мрежа за Източнобеломорският  район за басейново 

управление  е изградена от следните пунктове: 

 

Таблица № 1 Списък на пунктовете за мониторинг по нитратната директива. 

№ Мониторингов пункт 
1 р. Тунджа в опашката на яз."Копринка" 
2 р. Тунджа преди гр. Казанлък след яз."Копринка" 
3 р. Тунджа на моста с. Ягода 
4 р. Мочурица- с. Аврамов 
5 р. Мочурица след гр. Карнобат 
6 р. Мочурица преди вливане в р. Тунджа (гр. Ямбол) 
7 р. Тунджа при с. Ханово 
8 р. Тунджа на моста гр. Елхово (ХМС) 
9 р. Тунджа на моста за с. Срем 
10 р. Чепинска преди влив. в р. Марица при с. Ковачево 
11 р. Тополница след гр. Копривщица 
12 р. Тополница на шос.мост гр. Панагюрище-гр. Пирдоп 
13 р. Тополница преди яз. Тополница - при с. Поибрене 
14 р. Чепеларска преди влив. в р. Марица (сп. Кемера) 
15 р. Марица при гр. Първомай (ХМС 304) 
16 р. Марица, 3 км. след зауств.канал. на химкомбината 
17  р. Блатница над с. Коньово 
18 р. Блатница преди вливане в р. Сазлийка 
19 р. Сютлийка над с. Ракитница 
20 р. Сазлийка при гр. Гълъбово 
21 р. Сазлийка преди вливане в р. Марица 
22 р. Харманлийска преди с. Тракиец 
23 р. Харманлийска при с. Динево 
24 р. Марица след гр. Харманли (ХМС) 
25 р. Марица под гр. Свиленград 
26 р. Черна след кв. "Устово" 
27 р. Арда при с. Вехтино 
28 р. Арда в опашката на яз. "Кърджали" 
29 р. Арда след яз. "Кърджали" 
30 р. Арда след гр. Кърджали 
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31 р. Арда след яз. "Ст. кладенец" 
32 р. Върбица с. Върли дол 
33 р. Върбица преди яз. "Студен кладенец" 
34 язовир "Копринка" преди язовирната стена 
35 Язовир "Тополница" 
36 язовир "Кърджали" преди язовирната стена 
37 язовир "Ст. кладенец" преди язовирната стена 

 

Това са 33 пунктове за течащи води, 4 пунктове за стоящи води или общо 37 

пункта представителни за нитрати от земеделски източници.  

По отношение на максималните стойности на NO3  резултатите от цялата 

мониторингова мрежа показват, че нямаме нито едно превишаване на нитратното 

съдържание във водите отнесено спрямо граничната стойност от   >50 mg/ NO3/l ,  през 

последните две години, както за реки така и за езера/язовири. Определено проявената 

тенденцията е към подобряване състоянието на водите по отношение на нитратите 

макар и погледнато в краткосрочен план. 
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Карта № 4 Мониторингова  мрежа повърхностни води -  нитратна директива 
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2. Карти с резултатите от мониторинга на зоните за защита на водите (съгласно 

Раздел VІ, чл. 157, т.5 „в”) 

2.1. Състояние на питейните води  

2.1.1. Подход при оценката на повърхностните питейни водни тела. 

Оценката на състоянието на повърхностните водни тела е в зависимост от 

категоризацията на водоизточниците в тях. Категоризацията на водоизточниците е в 

зависимост от резултатите от извършвания мониторинг на питейните повърхностни 

води и  категориите определени в Наредба № 12 към Закона за водите. Съгласно тази 

наредба  водоизточниците се класифицират в три категории в зависимост от качеството 

на водите – А1,А2,А3, като А1 е за най-доброто качество.  

 2.1.2. Резултати от определяне на състоянието на  повърхностните водни тела  

В таблица № 4-14  са дадени резултатите от определяне категорията на 

водоизточниците и определяне състоянието на повърхностните питейни водни тела. 

Таблица № 2 Състояние на повърхностните питейни  водни тела в ИБР 
 

№ 
Код на 

защитената 
територия 

Код на 
водното 

тяло 
Име на водното 

тяло  Водоизточник Категория 
водоизточник 

Състояние 
водно 
тяло 

1 BG3DSWMA01 BG3MA900R208 
р.Марица от 

извори до с.Долна 
Баня и притоци 

1 р. Бистрица А2 

А2 
2 р. Марица А2 

3 р. Ибър, 
с.Радуил А2 

4 р. Ибър, 
Ихтиман А2 

2 BG3DSWMA03 BG3MA900R206 

р.Стара 
(Костенецка) от 

извори до устие на 
р. Чавча 

5 р. Чавча А2 

А2 6 р. Крайна А2 

3 BG3DSWMA10 BG3MA900L205 яз. Белмекен 

7 яз. Белмекен А2 

А2 8 р. 
Хаджидедейца А2 

9 кан. Джаферица А2 

4 BG3DSWMA04 BG3MA900R203 Крива река 10 Дн. изр. 
Сестримо А2 А2 

5 BG3DSWMA05 BG3MA900R202 Баш вада ПБВ 11 р. Башвада A1 A1 

6 BG3DSWMA07 BG3MA900R198 

р.Чепинска и 
притоци от извори 

до устие на 
Абланица и 
Хремщица 

12 Бистр. 
деривация № 11 A1 A1 

13 Бистр. 
деривация № 12 А2 А2 

7 BG3DSWMA08 BG3MA900R193 Тупавишко дере 14 
р. Тепавишко 
дере А2 А2 

8 BG3DSWMA09 BG3MA900R191 

р. Мътница под 
язовир Батак до 
притока и приток 

ПБВ 

15 р. Мътница A1 A1 

9 BG3DSWMA11 BG3MA800R183 р.Златьовица ПБВ 16 р. Златьовица А2 А2 
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10 BG3DSWMA12 BG3MA800R182 р.Въртопа-ПБВ 
17 р. Въртопа А2 А2 

18 р. Треперящото 
дере А2 А2 

11 BG3DSWMA13 BG3MA800R179 р.Куфарите 19 р. Куфарите А2 А2 

12 BG3DSWMA14 BG3MA800R178 
р.Дълбоки дол, 

р.Гушава и 
р.Конски дол -ПБВ 

20 р.Дълбок дол А2 
А2 21 р. Гушава А2 

22 р. Конски дол А2 
13 BG3DSWMA15 BG3MA800R177 р.Еленска ПБВ 23 р. Еленска А2 А2 
14 BG3DSWMA16 BG3MA800R176 р.Шириней-ПБВ 24 р. Шириней A1 A1 

15 BG3DSWMA17 BG3MA800R173 

р.Златишка от 
извори до гр. 

Златица (Кору 
дере - ПБВ ) 

25 р. Куру дере А1 А2 26 р. Санър дере A2 

27 
р. Славска 

(Славско дере), 
"Аурубис" АД 

А1 А1 

16 BG3DSWMA18 BG3MA800R171 р.Бревинска с. 
Челопеч ПБВ 28 р. Бревинска А2 А2 

17 BG3DSWMA19 BG3MA800R170 р.Кьой дере над с. 
Чавдар ПБВ 29 р. Кьой дере А2 А2 

18 BG3DSWMA20 BG3MA800R169 р.Воздол с. 
Челопеч ПБВ 30 р. Воздол А1 А1 

19 BG3DSWMA21 BG3MA800R168 р.Мирковска до 
село Мирково ПБВ 31 р. Воденка А2 А2 

20  BG3MA800R166 

р. Смолска и р. 
Буновчица от 

вливането на р. 
Мирковска до 

устие 

32 р.Войняшка А2 А2 

21 BG3DSWMA22 BG3MA800R161 р.Шиндар-ПБВ 
33 р. Шиндар А1 

А1 34 р. Шиндара А2 
35 р. Любница А1 

22 BG3DSWMA23 BG3MA700R155 р.Безименна 
местност Мулей 36 р. Безименна А2 А2 

23 BG3DSWMA24 BG3MA700R154 
р.Панагюрска Луда 
Яна от извори до 
град Панагюрище 

37 р. Рогачовец А2 
А2 38 р. Луда Яна 

(Гешенка) А2 

24 BG3DSWMA25 BG3MA700R153 

р.Стрелчанска 
Луда Яна от 

извори до град 
Стрелча 

39 р. Меде дере А2 А2 

25 BG3DSWMA28 BG3MA700L152 яз.Черешка за 
ПБВ 40 бъдещо   

26 BG3DSWMA26 BG3MA700R151 р.Панова- с. 
Оборище, ПБВ 41 р. Панова А2 А2 

27 BG3DSWMA27 BG3MA700R147 Дерин дере ПБВ 

42 р. Дерин дере А2 

А2 43 р. Каменишко 
дере А2 

44 р.Карлъшко 
дере А2 

28 BG3DSWMA29 BG3MA600R142 
р.Въча  и притоци 
от извори до вл. 
на Широколъшка 

45 р. Хаджиларска А1 

A1 
46 р. Добролайски 

соват A1 

47 р. Мечо селище A2 

48 р. Голяма, с. 
Мугла А1 
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29 BG3DSWMA30 BG3MA600R141 
р.Широколъшка с 

всички нейни 
притоци 

49 р. Азмачовско 
дере А2 

А2 

50 р. Туралско 
дере А2 

51 р. Стикълско 
дере №1 A2 

52 р. Солитско 
дере А2 

53 р. Козуяташко 
дере А1 

54 р. Стикълско 
дере №2 А2 

55 р. Зорлийско 
дере А2 

30  BG3MA600L138 яз.Голям Беглик 56 яз. Голям 
Беглик А2 А2 

31 BG3DSWMA32 BG3MA500R127 

р.Тъмръшка  до 
село Храбрино и 

притоци- р. 
Дормушевска и 

Пепелаша 

57 р. Пепелаша А2 

А2 58 р. Тъмрешка А2 

32 BG3DSWMA33 BG3MA500R124 р.Раковица за ПБВ 59 р. Раковица А1 А1 

33 BG3DSWMA34 BG3MA500R122 

р.Геренска от 
извори до с. 

Кръстевич (р. 
Вълковишки дол 

ПБВ) 

60 р. Геренска А2 А2 

34 BG3DSWMA35 BG3MA500R112 р.Леденица ПБВ с. 
Косово 61 р. Ледница А2 А2 

35 BG3DSWMA36 BG3MA500R109 
р.Крушовска за 
доп. ПБВ на гр. 

Лъки 
62 р. Крушовска А2 А2 

36 BG3DSWMA37 BG3MA400R101 Дамлъ дере ПБВ 63 р. Дамлъ дере А3 А3 

37 BG3DSWMA38 BG3MA400R099 

р.Безименна - ляв 
приток на Стряма 
след Кърнарска 

река 

64 р. Леевица А3 А3 

38 BG3DSWMA39 BG3MA400R098 р.Сопотска 
(Леевица) 65 р. Манастирска А2 А2 

39 BG3DSWMA40 BG3MA400R096 

р.Голяма 
Никуличница ПБВ 
кв. Сушица гр. 
Карлово 66 

р. Голяма 
Никуличница А2 А2 

40 BG3DSWMA41 BG3MA400R094 

р.Санър дере за 
ПБВ на с. Васил 
Левски 

67 р. Санър дере А2 

А2 68 р. Гъркова 
ливада А2 

69 р. Средока А2 
41 BG3DSWMA42 BG3MA400R091 р.Лясково дере 70 р. Лясково дере А2 А2 
42 BG3DSWMA44 BG3MA300R071 р.Радина За ПБВ 

на с. Розовец 71 р. Радина А2 А2 

43 BG3DSWMA45 BG3MA300R070 р.Бабешка за ПБВ 
на с. Бабек 72 р. Бабешка А2 А2 

44 BG3DSWMA46 BG3MA300R064 р.Керска за ПБВ 
на с. Чехларе 73 р. Керска А2 А2 

45 BG3DSWMA47 BG3MA300R059 р.Чинардере от 
извори до ПБВ 74 р. Тополовска А2 А2 
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46 BG3DSWAR01 BG3AR900R036 
р. Арда и притоци 

от извора до 
гр.Рудозем - ПБВ 

75 р. Искрец А2 

А2 

76 р. Голяма А2 

77 р. Конска - ляв 
ръкав А2 

78 р. Конска - 
десен ръкав A1 

79 р. Катранска 
рампа A1 

80 р. Елховска А1 

81 р. Калето 
(Елезово) А2 

47  BG3AR800R033 Извор на Черна 
река до гр.Смолян 82 р.Острец дере   

48 BG3DSWAR03 BG3AR700R029 Малка Арда - ПБВ 83 р. Сантеново А2 А2 84 р. Долчине А2 

49  BG3AR700R027 Давидковска река 
85 р.Чифлика - ляв 

ръкав А2 
А2 

86 р.Чифлика - 
десен ръкав А2 

50 BG3DSWAR04 BG3AR600L025 Яз. Боровица – 
ПБВ 87 яз. Боровица А2 А2 

51 BG3DSWAR05 BG3AR400L018 
яз. "Горубсо" 
("Златоград", 

"Аламовци") - ПБВ 
88 яз. "Горубсо"   

52 BG3DSWAR06 BG3AR300R013 

р. Козма дере 
(приток на Буюк 

дере) до 
водохващане за 

ПБВ 

89 р. Козма дере А2 А2 

53 BG3DSWTU01 BG3TU900R060 
р. Тунджа от 
извори до гр. 

Калофер - ПБВ 
90 р. Тунджа А2 А2 

54 BG3DSWTU02 BG3TU900R056 

р. Корудере от 
извора до 

водохващане за 
ПБВ 

91 р. Кору дере A2 A2 

55 BG3DSWTU03 BG3TU900R045 
р. Мъглижка от 

извори до 
гр.Мъглиж 

92 р. Суха река А2 А2 

56 BG3DSWTU04 BG3TU700R039 

Стара река - от 
извори до 

водохващане с. 
Конаре 

93 р. Стара река А2 А2 

57 BG3DSWTU05 BG3TU700R038 

р. Твърдишка 
горно течение 

преди гр. 
Твърдица 

94 р. Циганска А2 А2 

58 BG3DSWTU06 BG3TU700R034 
р. Домуз дере - 

ПБВ, приток на р. 
Блягорница 

95 р. Домуз дере А2 А2 

59 BG3DSWTU07 BG3TU700L030 яз. Асеновец – 
ПБВ 96 яз. Асеновец A1 A1 
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Карта № 6 Състояние на повърхностните питейни водни тела в ИБР 
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Карта № 8 Състояние на повърхностните води – нитратна директива 
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