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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

Замърсяването на повърхностните водни тела с биогени (азот и фосфор) оказва пряко

въздействие върху тяхното екологично състояние/потенциал.

1.1. Екологично състояние на водните тела

  Оценката на екологичното състояние/потенциал на повърхностните водни тела през

2012 г. се извършва в съответствие с въведената класификационна система за биологични и

физико-химични елементи за качество, публикувана в Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за

характеризиране на повърхностните води (ДВ бр 22 /05.03.2013 г). Водещи за определяне на

екологичното състояние са биологичните елементи за качество. Поради липсата на

разработена методика и класификационна система за оценка на хидроморфологичните

елементи за качество, те не са включени при оценката на екологичното състояние.

Екологичното състояние  на повърхностните водни тела се оценява в пет класа:

отлично, добро, умерено, лошо и много лошо, които се изобразяват с показаните в таблицата

цветове.

Таблица № 1 Класове за оценка на екологичното състояние

Резултатите от проведения мониторинг през 2012 г. определят следното

разпределение на водните тела на територията на ИБР в съответствие с тяхното екологично

състояние:

Таблица №2 Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела в ИБР

Екологино
състояние/
потенциал

Басейн Марица Тунджа Арда Бяла ИБР
Отлично 15 6 5 0 26
Добро 54 22 16 2 94
Умерено 66 19 14 0 99
Лошо 49 11 7 0 67
Много
лошо 17 4 1 0 22

Водни тела 201 62 43 2 308

Екологично състояние

отлично добро умерено лошо много лошо
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Фигура №1 Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела

Процеси на еутрофикация - Общата концептуална рамка за характеризиране и оценка на

процесите на еутрофикация във водните тела (Ръководство 23 от 2009 г. към РДВ за оценка на

еутрофикацията) , определя аспектите на този процес:

• Обогатяване с хранителните вещества (биогени) – азотни, фосфорни съединения и

показатели за органично замърсяване (БПК, ХПК);

• Засилено първично производство / биомаса;

• Цъфтеж на водорасли;

• Промени в таксономичния състав на водораслите/ растенията;

• Повишено фиксиране на въглерода;

• Намалени/повишени нива на кислород, създаващи предпоставки за аноксия и

последвалите негативни ефекти върху флората и фауната;

• Намалено разнообразие на бентосната фауна.

Посочените показатели и биологични метрики са включени в програмата за

мониторинг на повърхностните водни тела на територията на ИБР, като акцентът за експресно

идентифициране на евентуални процеси на еутрофикация е поставен върху: 1) съдържанието

на биогени 2) анализ на съдържанието на Хлорофил А (показател за засилено първично
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производство / биомаса), 3) цъфтеж на водорасли, 4) намалени / повишени нива на кислород,

създаващи предпоставки за аноксия. При регистриране на признаци за съществуващ процес

на еутрофикация се пристъпва към анализ на таксономичния състав и биомасата на

планктонни водорасли и водни растения (макрофити).

Регистрираните процеси на еутрофикация в повърхностните водни тела на територията на

ИБР са сравнително ограничени и са свързани основно с два вида антропогенен натиск:

1) Заустване на отпадъчни води от населени места в язовири (напр. яз. Синята река - гр. Хисар;

яз. Чирпан - гр.Чирпан; опашна част на яз. Студен кладенец - гр.Кърджали)

2) Развитие на сладководно рибовъдство в язовири (предимно в равнинните и полупланински

части на ИБР) - 29 водни тела.

  1.2. Източници на значим натиск

  При определяне на значимите точкови източници на замърсяване с биогени се използват

следните критерии:

Таблица № 3  Критерии за определяне на значими точкови източници

Източник Критерии Прагови стойности за
натиск

1. Натиск от точкови източници на замърсяване
Зауствания от
непречистени градски
отпадъчни води

>2000 е.ж. без пречистване или с
механично пречистване

Зауствания от ПСОВ
на населени места и
индустриални
предприятия

>10 000 най-малко с биологично
стъпало
-БПК 5
-общ азот

-общ фосфор

>25 мгО2/л
>15 мг/л N
(>10 мг/л N - >100 000
е.ж.)
>2 мг/л P
(>1 мг/л P - >100 000 е.ж.)

При влошено състояние на водното тяло - всички точкови източници, оказващи натиск по
елемента за качество, недостигащ екологичните цели.

В резултат на идентифицираните натоварвания от точкови източници към 2012 г. са

изчислени товари по биогени (азот и фосфор), както и за показатели за органично
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замърсяване (БПК и ХПК). Товарите са изчислени на база заустени количества отпадъчни води

по данни от годишни доклади или разрешено количество отпадъчни води и резултати от

собствен и контролен мониторинг, проведен от РИОСВ. За емитерите, за които няма данни от

проведен мониторинг товарите са изчислени на база ИЕО от разрешителните за заустване по

ЗВ.

Таблица №4 Изчислени товари по речни басейни от точкови източници на замърсяване

Изчислени

товари

Басейн Марица Тунджа Арда ИБР
Мерни

единици

Показатели за органично замърсяване

БПК 6 312 525 7 786 744 325 730 14 424 999 кг/година

ХПК 17 885 080 12 356 214 1 219 709 31 461 003 кг/година

Биогени

Общ азот 1 981 731 532 690 88 423 2 602 844 кг/година

Общ
фосфор

368 575 64 305 11 886 444 766 кг/година

Таблица № 5 Изчислени товари по речни басейни от индустриални източници

Изчислени

товари

Басейн Марица Тунджа Арда ИБР
Мерни

единици

Показатели за органично замърсяване

БПК 364 226 130 979 3 651* 498 856 кг/година

ХПК 1 986 627 430 415 114 770 2 531 812 кг/година

Биогени

Общ азот 51 766 7 995 387* 60 148 кг/година

Общ
фосфор

3 091 1 699 51* 4 841 кг/година

* Товарите са изчислени по данни за предприятията от хранително-вкусовата
промишленост
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Таблица №6 Изчислени товари по речни басейни от градски отпадъчни води

Изчислени

товари

Басейн Марица Тунджа Арда ИБР
Мерни

единици

Показатели за органично замърсяване

БПК 5 948 299 7 655 765 322 079 13 926 143 кг/година

ХПК 15 898 453 11 925 799 1 104 939 28 929 191 кг/година

Биогени

Общ азот 1 929 965 524 695 88 036 2 542 696 кг/година

Общ
фосфор

365 485 62 606 11 835 439 926 кг/година

Фигура №2 Натиск от точкови източници на замърсяване по показатели: БПК и ХПК
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Фигура №3 Натиск от точкови източници на замърсяване по показатели: Общ Азот и

Общ Фосфор
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Обобщение:

· Основният източник на замърсяване на повърхностните водни тела с биогени на

територията на ИБР са канализационните системи за отпадъчни води от населени места. Те

формират 92-99% от общия товар за азот и фосфор, както и свързаните с тях показатели за

органично замърсяване (БПК и ХПК);

· В различните речни басейни този процент варира в зависимост от степента на

развитие на различни индустриални отрасли (хранително-вкусова промищленост,

химическа промишленост и др.).

· Цитираните данни поставят и основния акцент при определяне на мерките в ПУРБ,

свързани с ограничаване на замърсяването с биогени – изграждане и пускане в действие на

ПСОВ за населени места с приоритет върху населените места с >10000 екв. жители

(изпълнение на задължителните изисквания по Директива 91/271/ЕЕС)
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· Населените места с 2000-10000 екв. жители също формират съществена част от

натоварването с биогенни елементи и това ще се вземе предвид при формулирането на

мерки в ПУРБ (изпълнение на задължителните изисквания по Директива 91/271/ЕЕС)

1.3. Мерки

На територията на БДИБР в първия ПУРБ 2010 - 2015 г. са предвидени следните типове

мерки по отношение пречистване на отпадъчните води от населени места и индустриални

емитери:

· Доизграждане на ГПСОВ над 10000еж;

· Изграждане на ГПСОВ над 10000еж;

· Доизграждане на канализационна мрежа над 10000еж;

· Доизграждане на ПСОВ 2000-10000еж;

· Изграждане на ПСОВ 2000-10000еж;

· Доизграждане на канализационна мрежа 2000-10000еж;

· Доизграждане на канализация и осигуряване на подходящо пречистване на н.м. под

2000еж;

· Задължение за изграждане на канализация,  пречистване на водите и заустване извън

зоната за къпане;

· Изграждане на утайково стопанство;

· Реконструкция / подмяна на канализационна мрежа;

· Реконструкция и модернизация на съществуваща  ПСОВ за постигане на съответствие с

изискванията;

· Реконструкция и/или модернизация на съществуваща  ГПСОВ за подобряване на
ефективността от пречистването;

· Модернизиране на индустриални ПСОВ;

· Събиране и отвеждане към индустриална ПСОВ на индустриално замърсени води;

· Ефективен контрол на изпусканите води от индустриални емитери.
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2. БАСЕЙН НА РЕКА АРДА

2.1. Водни тела в лошо екологично състояние

В басейна на р. Арда са определени общо 43 повърхностни водни тела, 37 от които

принадлежат към 3 речни типа и 6 повърхностни водни тела, които принадлежат към 3

езерни/язовирни типа.

Таблица №7  Водни тела в басейна на р. Арда

Басейн
ВОДНИ ТЕЛА

РЕКИ ЕЗЕРА ОБЩО

Арда 37 6 43

От направените оценки за екологично състояние/потенциал на повърхностните водни

тела в басейна на р. Арда по биологични елементи за качество и биогени може да се определи,

че 21  водни тела (49%)  са в отлично и добро състояние/потенциал,  16  водни тела (37%) -  в

умерено и 6 водни тела (14%) са в лошо и много лошо екологично състояние/потенциал.

Отклонение от нормите за добро състояние се констатира по следните биологичните елементи

за качество: дънна макробезгръбначна фауна (реки) и Хлорофил А (езера/язовири) и общи

физико-химични показатели (неразтворени вещества, електропроводимост, БПК5, азот

нитратен, азот нитритен, общ азот, ортофосфати и общ фосфор).
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Фигура №4 Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела в басейна на
р. Арда

За 8 водни тела от водосбора на р. Арда оценката на екологичното състояние/

потенциал е направена на база проведен мониторинг през 2009-2011 година.

Водните тела, за които е определено лошо и много лошо екологично

състояние/потенциал са представени в Таблица № 8.

Таблица № 8  Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела в басейна
на р. Арда

Код на водно
тяло

Име на водно
тяло

Биологични
елементи

Физико-
химични
елементи

Екологично
състояние/
потенциал

Изместващи
показатели

BG3AR900R034 Река Маданска умерено лошо Лошо
Макрозообентос,
PO4

BG3AR800R030

Черна река от
гр.Смолян до
устие умерено лошо Лошо

Макрозообентос,
БПК, NO2, NO3,
Nобщ, PO4, Pобщ

BG3AR700R039

Река Арда от
вливане на
р.Черна до яз.
Кърджали и
р.Ардинска умерено лошо Лошо

Макрозообентос,
макрофити, PO4,
Pобщ

BG3AR700R040
Река Уваджик и
р.Бял извор лошо лошо Лошо

Макрозообентос,
БПК, NO3, NO2,
Nобщ, PO4,
Pобщ,
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Код на водно
тяло

Име на водно
тяло

Биологични
елементи

Физико-
химични
елементи

Екологично
състояние/
потенциал

Изместващи
показатели

BG3AR350L010
Яз. Студен
кладенец много лошо лошо много лошо

Хлорофил А,
РО4, Pобщ

BG3AR100L004
Яз.
Ивайловград лошо лошо Лошо

Хлорофил А,
БПК, NO2, Nобщ,
Робщ

Процеси на еутрофикация са регистрирани в две водни тела в басейна на р. Арда –

опашните части на яз. Студен Кладенец (BG3AR350L010) и яз. Ивайловград (BG3AR100L004).

Основна причина са заустваните отпадъчни води от гр.Кърджали. Специфичен е случаят с

регистрираните цъфтежи на водорасли в питейния язовир яз.Боровица, които не се дължат на

антропогенно замърсяване с биогени, а по-скоро на специфични процеси във водната

екосистема, които подлежат на регулиране.

2.2. Източници на значим натиск

Анализът на значимите проблеми показва, че най-значим дял за лошо екологично

състояние на повърхностните водни тела в басейна на р. Арда имат точковите източници на

замърсяване: населени места без изградени пречиствателни станции за отпадъчни води и

индустриални предприятия (хранително-вкусова промишленост).

2.2.1. Населени места

В басейна на р. Арда 46 населени места с изградена канализация заустват отпадъчни

води в повърхностните водни тела:

· 30 населени места с население до 2000 екв.жители без ПСОВ;

· 9 населени места от 2000-10000 екв.жители без ПСОВ;

· 1 населено место > 10000 екв. жители без ПСОВ (гр.Кърджали);

· 6 населени места с изградени ПСОВ - Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем, Егрек

и Прогрес.
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Фигура №5 Емитери от градски отпадъчни води в басейна на р. Арда

Най-значимите емитери на градски отпадъчни води в басейна на Арда са посочени в

Таблица № 9 с изчислени товари по емисионен и собствен мониторинг към 2012 г. отнесени

към % изграденост на канализацията.

Таблица № 9 Товари от канализационни системи на агломерации над 10000 е.ж. в басейна
на р. Арда

Код на водно
тяло Име на водно тяло Емитер

Показател за
органично

замърсяване

Товар от
градски

отпадъчни
води

Мерна
единица

BG3AR800R030 Черна река от гр.Смолян до
устие

Канализационна
система на
гр.Смолян след
ГПСОВ

БПК 25935 кг/година
ХПК 49739 кг/година
Общ фосфор 213 кг/година
Амониев азот 746 кг/година
Нитратен азот 124 кг/година
Нитритен азот 17 кг/година

BG3AR400R074 р. Върбица и притоците от
гр. Златоград до устие

Канализационна
система на
гр.Златоград след
ПСОВ

БПК 1101 кг/година

ХПК 5073 кг/година

BG3AR900R034 р.Маданска

Канализационна
система на
гр.Мадан след
ПСОВ

БПК 4001 кг/година
ХПК 17009 кг/година
Общ азот 4240 кг/година
Общ фосфор 1066 кг/година

BG3AR900R035 р. Арда от гр. Рудозем до
вливане на р. Черна

Канализационна
система на
гр.Рудозем след
ПСОВ

БПК 1785 кг/година
ХПК 7906 кг/година
Общ азот 3341 кг/година
Общ фосфор 257 кг/година
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Код на водно
тяло Име на водно тяло Емитер

Показател за
органично

замърсяване

Товар от
градски

отпадъчни
води

Мерна
единица

BG3AR350L010 Яз. Студен кладенец
Канализационна
система на
гр.Кърджали

БПК 93901 кг/година
ХПК 326439 кг/година
Общ азот 17953 кг/година
Общ фосфор 3012 кг/година

BG3AR400R074 р. Върбица и притоците от
гр. Златоград до устие

Канализационна
система на
гр.Момчилград

БПК 118589 кг/година
ХПК 274626 кг/година
Общ азот 26604 кг/година
Общ фосфор 2824 кг/година

BG3AR200R009 р. Крумовица и притоци
Канализационна
система на
гр.Крумовград

БПК 7419 кг/година
ХПК 27587 кг/година
Общ азот 2189 кг/година
Общ фосфор 233 кг/година

За водните тела в лошо и много лошо екологично състояние/потенциал в Таблица № 10

е посочен броят на емитерите, заустващи градски отпадъчни води от канализационни мрежи

на агломерации до 2000 е.ж., 2000 – 10000 е.ж., над 10000 е.ж., които са без пречистване,

както и за населени места, заустващи отпадъчни води след ПСОВ.

Таблица № 10  Емитери, заустващи градски отпадъчни води от канализационни мрежи във
ВТ в лошо състояние в  басейна на река Арда

Код на водно
тяло Име на водно тяло

Канализации
на населени

места до 2000
е.ж.

Канализации на
населени  места
до 2000 – 10000

е.ж.

Канализации
на населени

места над
10000 е.ж.

Заустване
на

населени
места след

ПСОВ

BG3AR900R034 Река Маданска 1

BG3AR800R030
Черна река от
гр.Смолян до устие

1

BG3AR700R039

Река Арда от вливане
на р.Черна до яз.
Кърджали и
р.Ардинска 2 1

BG3AR700R040
Река Уваджик и р. Бял
извор 3

BG3AR400R017
Извор на р.Върбица
до гр.Златоград 1 1

BG3AR100R006

Р.Арда от вливането
на р.Крумовица до
яз.Ивайловград 1

BG3AR350L010 Яз. Студен кладенец 1 1
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Карта № 1 Заустване на градски отпадъчни води и ПСОВ в басейна на река Арда

2.2.2. Индустриални емитери

В басейна на р. Арда преобладават индустриалните емитерите от три сектора (Фигура

№ 6): минерална промишленост (бетонови възли, баластриери, добив на нерудни изкопаеми-

бентонит, перлит, зеолит) (39%), хранително-вкусова промишленост (22%) и производство и

обработка на метали (20%).
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Фигура № 6 Индустриални емитери в басейна на р. Арда

За водните тела в лошо и много лошо екологично състояние/потенциал в Таблица №

11  е посочен броят на емитерите,  заустващи отпадъчни води от IPPC  с  комплексни

разрешителни по ЗООС (Горубсо -  Кърджали АД,  ОЦК АД гр.Кърджали),  не IPPC  с

разрешителни по ЗВ и други емитери (жилищни сгради, хотелски комплекси, автомивки).

Таблица № 11  Индустриални емитери, заустващи отпадъчни води във ВТ в лошо
състояние в  басейна на река Арда

Код на водно тяло Име на водно тяло
IPPC - с

комплексни
разрешителни

Не IPPC - с
разрешителни

по ЗВ

Други
дейности

BG3AR900R034 Река Маданска 1

BG3AR800R030
Река Черна от
гр.Смолян до устие 3 1

BG3AR700R039

Река Арда от вливане
на р.Черна до яз.
Кърджали и
р.Ардинска 2

BG3AR700R040
Река Уваджик и р.Бял
извор 3
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Код на водно тяло Име на водно тяло
IPPC - с

комплексни
разрешителни

Не IPPC - с
разрешителни

по ЗВ

Други
дейности

BG3AR350L010 Яз. Студен кладенец 2 4

2.2.3. Общ товар за биогени и показатели за органично замърсяване

В Таблица № 12 е представен изчисленият общ товар за биогени от градски отпадъчни

води и индустрия за ВТ в лошо състояние в басейна на р.Арда.

Таблица №12  Изчислен товар по БПК, ХПК, Общ Азот и Общ Фосфор от емитери от
градски отпадъчни води и индустриални емитери (IPPC , не IPPC  и други дейности) във ВТ в

лошо състояние в басейна на р.Арда

Водно тяло Водно тяло
Показател за

органично
замърсяване

Товар от
градски

отпадъчн
и води

Товар
индустри

ални
емитери

Общ товар Мерна
единица

BG3AR900R034 р.Маданска

БПК 4001 270 4271 кг/година

ХПК 17009 2585 19591 кг/година

Общ азот 4240 - 4240 кг/година

Общ фосфор 1066 - 1066 кг/година

BG3AR800R030

Черна река от

гр.Смолян до устие

БПК 39486 573 40059 кг/година

ХПК 117492 2982 120474 кг/година

Общ азот 8130 - 8130 кг/година

Общ фосфор 1297 - 1297 кг/година

BG3AR700R039

Река Арда от вливане

на р.Черна до яз.

Кърджали и

р.Ардинска

БПК 7619 81 7700 кг/година

ХПК 38096 968 39064 кг/година

Общ азот 4572 - 4572 кг/година

Общ фосфор 610 - 610 кг/година

BG3AR700R040

река Уваджик и р.Бял

извор

БПК 1492 310 1802 кг/година

ХПК 7460 1219 8679 кг/година

BG3AR400R017

Извор на р. Върбица

до гр.Златоград

БПК 5571 - 5571 кг/година

ХПК 27857 14407 42264 кг/година

BG3AR350L010 Яз. Студен кладенец

БПК 94212 3143 97355 кг/година

ХПК 327997 21971 349968 кг/година

Общ азот 17780 - 17780 кг/година
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Водно тяло Водно тяло
Показател за

органично
замърсяване

Товар от
градски

отпадъчн
и води

Товар
индустри

ални
емитери

Общ товар Мерна
единица

Общ фосфор 3037 - 3037 кг/година

BG3AR100R006

р. Арда от вливането

на р. Крумовица до

яз. Ивайловград

БПК 411 669 1080 кг/година

ХПК 2053 44512 46565 кг/година

Карта № 2  Заустване на отпадъчни води от индустрия в басейна на река Арда

Обобщение: Основният източник на замърсяване на повърхностните водни тела с

биогени в басейна на р.Арда са канализационните системи за отпадъчни води от населени

места.  Те формират 90-99%  от общия товар за азот и фосфор,  както и свързаните с тях

показатели за органично замърсяване (БПК и ХПК);
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2.3. Мерки

В Плана за управление на речните басейни 2010-2015  г.  са предвидени мерки за

построяване на ГПСОВ за отпадъчни води, реконструкция и модернизация на съществуващи

ГПСОВ за постигане на съответствие с нормативните изисквания и подобряване ефективността

от пречистването; доизграждане на канализация за агломерации над 2000 е.ж., доизграждане

на канализации и осигуряване на подходящо пречистване за агломерации под 2000 е.ж.

По отношение изпълнение на предвидените мерки в ПУРБ:

· Община Кърджали – стартирал „Интегриран воден проект, включващ изграждане на

ГПСОВ за гр. Кърджали.

· Община Момчилград – стартирал проект „Реконструкция, модернизация и

доизграждане на ВиК мрежата, изграждане на ГПСОВ за гр.Момчилград” - има

изплатени средства.

· Община Смолян - стартирал "Интегриран воден проект и ПСОВ 2, кв. "Смолянски

езера" - град Смолян - актуализация" (включващ реконструкция на съществуващата

ПСОВ за отстраняване на фосфор), по който има изплатени средства.

3. БАСЕЙН НА РЕКА ТУНДЖА

3.1. Водни тела в лошо екологично състояние

 В басейна на р.Тунджа са идентифицирани общо 62 повърхностни водни тела, 52 от които

принадлежат към 5 речни типа и 10  - към 4 езерни/язовирни типа.

Таблица №13  Водни тела в басейна на р. Тунджа

Басейн ВОДНИ ТЕЛА

РЕКИ ЕЗЕРА ОБЩО

Тунджа 52 10 62
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От направените през 2012 г. оценки за екологично състояние/потенциал на

повърхностните водни тела в басейна на р.Тунджа по биологични елементи за качество и

биогенни вещества може да се определи,  че 28  водни тела (45%)  са в отлично и добро

състояние/потенциал, 19 водни тела (31%) - в умерено и 15 водни тела (24%) са в лошо и много

лошо екологично състояние/потенциал. Отклонение от нормите за добро състояние се

констатира по следните елементи за качество: 1) биологични - дънна макробезгръбначна

фауна, фитобентос и макрофити; 2) общи физико-химични показатели - неразтворени

вещества, електропроводимост, разтворен кислород, БПК5, азот амониев, азот нитратен, азот

нитритен, общ азот, ортофосфати и общ фосфор. За 20 водни тела от водосбора на р. Тунджа

оценката на екологичното състояние/потенциал е направена на база проведен мониторинг

през 2009-2010г.

Фигура №7 Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела в басейна
на река Тунджа

Водните тела, за които е определено лошо екологично състояние/потенциал  са

представени в Таблица №14.

Таблица №14  Водни тела в  лошо екологично състояние/потенциал  в басейна на река
Тунджа
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Код на водно
тяло Име на водно тяло

Биологич
ни

елементи

Физико-
химични
елементи

Екологично
състояние/
потенциал

Изместващи показатели

BG3TU900R059
Река Тунджа след град Калофер
до вливане на р. Саплама лошо лошо лошо

Макрозообентос, БПК,
NН4, NO3,NO2, Nобщ, PO4,
Pобщ

BG3TU900R055

Река Тунджа от вливане на р.
Саплама до яз.Копринка, р.
Карадере, р.Тъжа умерено лошо лошо

Макрозообентос,
фитобентос, макрофити,
NO3, Nобщ, PO4, Pобщ

BG3TU900R042

Река Тунджа след яз. Копринка
до яз.Жребчево, р.Крънска и
долно течение умерено лошо лошо

Макрозообентос, БПК,
NO3, NO2, Nобщ, PO4,
Pобщ

BG3TU900L043* Рибарници Николаево лошо лошо лошо
Данни ПУРБ – предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3TU700R028
Река Асеновска от гр.Сливен до
устие умерено лошо лошо

Макрозообентос, БПК,
NO2, Nобщ, PO4, Pобщ

BG3TU600R062
Река Мочурица след вливане на
р.Сигмен до устие умерено лошо лошо

Макрозообентос,
разтворен О2, NH4, NO3,
NO2, Nобщ

BG3TU600L024* Язовир Скаленско езеро
добро лошо лошо

Данни ПУРБ

BG3TU600L023* Язовир Цанко Церковски лошо
много
лошо

много
лошо

Данни ПУРБ – предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3TU570R021

Река Тунджа от вливане на
р.Асеновска до вливане на
р.Симеоновска умерено лошо лошо

Макрозообентос,
разтворен О2, NO2, РО4

BG3TU500R018 Река Дереорман умерено лошо лошо
Макрозообентос, БПК,
NO2, NO3, Nобщ

BG3TU500R015* Река Дряновска
много
лошо добро

много
лошо

Данни ПУРБ – предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3TU500L017* Язовир Кирилово лошо лошо лошо
Данни ПУРБ – предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3TU200L010* Язовир Роза 3 лошо
много
лошо

много
лошо

Данни ПУРБ – предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3TU200L009* Язовир Малазмак лошо
много
лошо

много
лошо

Данни ПУРБ – предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3TU135R005

Река Тунджа от гр. Елхово до
вливане на р. Мелнишка и р.
Коруджа умерено лошо лошо

Макрозообентос, БПК,
NO2, РО4

*Екологичното състояние/потенциал е определено на базата на данни от 2009-2010 г.

Процеси на еутрофикация са регистрирани в 5 водни тела (язовири и рибарници) в

басейна на р.Тунджа като основна причина е осъществяваното сладководно рибовъдство.

Специфичен е случаят с регистрираните цъфтежи на водорасли в Скаленско езеро, които не се

дължат на антропогенно замърсяване с биогени, а по-скоро на специфични процеси във

водната екосистема.
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3.2. Източници на значим натиск

Анализът на значимите проблеми показва, че най-съществен дял за лошото екологично

състояние на повърхностните водни тела в басейна на р. Тунджа имат точковите източници на

замърсяване: населени места без изградени пречиствателни станции за отпадъчни води и

индустриални предприятия (производство на специални изделия, екипировка и експлозиви;

производство на текстил и трикотаж; интензивно животновъдство).

3.2.1. Населени места.

В басейна на р. Тунджа 49 населени места с изградена канализация заустват отпадъчни

води в повърхностните водни тела (Фигура 8):

· 27 населени места с население до 2000 екв.жители без ПСОВ;

· 10 населени места от 2000-10000 екв.жители без ПСОВ;

· 3 населени места > 10000 екв. жители без ПСОВ (гр.Ямбол, гр. Карнобат, гр.Елхово).

· 9 населени места с изградени ПСОВ - гр. Сливен, гр. Казанлък, гр. Павел Баня, с.

Чарган, с. Веселиново, с. Кукорево, с. Тенево, с.Стефан Караджово и с. Роза.

Фигура № 8 Емитери от градски отпадъчни води в басейна на р. Тунджа
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Брой емитери от градски отпадъчни води в басейна на р.Тунджа

Series1

За водните тела в лошо и много лошо екологично състояние/ потенциал в Таблица №

15  е посочен броят на емитерите, заустващи градски отпадъчни води от канализационни
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мрежи на агломерации до 2000 е.ж., 2000 – 10000 е.ж., над 10000 е.ж., които са без

пречистване, както и за населени места, заустващи отпадъчни води след ПСОВ.

Таблица №15 Емитери, заустващи градски отпадъчни води от канализационни
мрежи в повърхностни ВТ в лошо състояние в басейна на река Тунджа

Код на водно
тяло Име на водно тяло

Канализа
ции на

населени
места до
2000 е.ж.

Канализаци
и на

населени
места до

2000 – 10000
е.ж.

Канализаци
и на

населени
места над
10000 е.ж.

Заустван
е на

населени
места
след
ПСОВ

BG3TU900R059
Река Тунджа след град Калофер
до вливане на р. Саплама 1 1

BG3TU900R055

Река Тунджа от вливане на р.
Саплама до яз.Копринка, р.
Карадере, р.Тъжа 5

1

BG3TU900R042

Река Тунджа след яз. Копринка до
яз.Жребчево, р.Крънска и долно
течение 8 3

1

BG3TU700R028
Река Асеновска от гр.Сливен до
устие

1

BG3TU600R062
Река Мочурица след вливане на
р.Сигмен до устие

1

BG3TU570R021

Река Тунджа от вливане на
р.Асеновска до вливане на
р.Симеоновска 2 1

3

BG3TU135R005

Река Тунджа от гр. Елхово до
вливане на р. Мелнишка и р.
Коруджа 1

Най-значими емитери са канализациите на агломерациите над 10000 е.ж., за които са

изчислени товари по емисионен и собствен мониторинг  или разрешително към 2012 г.

отнесени към % изграденост на канализацията (Таблица 16).

Таблица № 16  Товари от канализационни системи на агломерации над 10000 е.ж. в басейна
на р. Тунджа

Код на водно
тяло Име на водно тяло Емитер

Показател за
органично
замърсяване

Товар от
градски

отпадъчни
води

Мерна
единица

BG3TU700R028
Река Асеновска от
гр.Сливен до устие

Канализационна
система на гр.Сливен
след ГПСОВ

БПК 73044 кг/година
ХПК 357765 кг/година
Общ азот 81193 кг/година
Общ фосфор 4472 кг/година
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Код на водно
тяло Име на водно тяло Емитер

Показател за
органично
замърсяване

Товар от
градски

отпадъчни
води

Мерна
единица

BG3TU900R042

Река Тунджа след яз.
Копринка до
яз.Жребчево, р.Крънска и
долно течение

Канализационна
система на
гр.Казанлък след
ГПСОВ

БПК 60608 кг/година
ХПК 212941 кг/година
Общ азот 49675 кг/година
Общ фосфор 7384 кг/година

BG3TU600R061
Река Мочурица от извори
до вливане на р.Сигмен

Канализационна
система на
гр.Карнобат

БПК 59081 кг/година
ХПК 205924 кг/година
Общ азот 8203 кг/година
Общ фосфор 1572 кг/година

BG3TU570R021

Река Тунджа от вливане
на р.Асеновска до
вливане на
р.Симеоновска

Канализационна
система на гр.Ямбол

БПК 7359555 кг/година
ХПК 10843196 кг/година
Общ азот 362235 кг/година
Общ фосфор 46207 кг/година

BG3TU135R005

Река Тунджа от гр. Елхово
до вливане на р.
Мелнишка и р. Коруджа

Канализационна
система на гр.Елхово

БПК 57876 кг/година
ХПК 94382 кг/година
Общ азот 9794 кг/година
Общ фосфор 1781 кг/година

Карта № 3  Заустване на градски отпадъчни води и ПСОВ в басейна на река Тунджа
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3.2.2. Индустриални емитери

В басейна на р. Тунджа преобладават индустриалните емитери от два сектора (Фигура

№ 9): хранително-вкусова промишленост (42%) и химическа промишленост (24%).

Фигура № 9 Индустриални емитери в басейна на р.Тунджа

За водните тела в лошо екологично състояние/потенциал в Таблица № 17 е посочен

броят на емитерите, заустващи отпадъчни води от IPPC с  комплексни разрешителни по ЗООС,

не IPPC с разрешителни по ЗВ, от отглеждане на аквакултури, от животновъдни ферми и други

дейности (жилищни сгради).
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Таблица №17  Индустриални емитери, заустващи отпадъчни води в повърхностни водни
тела в лошо екологично състояние

В басейна на р.Тунджа по представените в т.1.2 критерии са определени 8 значими

индустриални емитери (Таблица 18).

Таблица № 18 Индустриални обекти, определени като значими емитери  в басейна на
р.Тунджа

Индустриален емитер Дейност

Арсенал  АД,гр.Казанлък

Производство на специални изделия и
екипировка.
Химическа инсталация за производство на
експлозиви

Арсенал  АД,гр.Мъглиж Химическа инсталация за производство на
експлозиви

Репродуктор по свиневъдство АД, -
с.Калчево

Инсталация за интензивно отглеждане на
свине- отглеждане на свине за угояване  и на
свине майки

Миролио България ЕООД,гр Сливен Производство на текстил и трикотаж

Код на водно
тяло Име на водно тяло

IPPC - с
комплексни

разрешителни

Не IPPC - с
разрешител

ни по ЗВ

Отглеждане
на

аквакултури

Животнов
ъдни

ферми

Други
дейности

BG3TU900R059

Река Тунджа след град
Калофер до вливане на р.
Саплама 1

BG3TU900R042

Река Тунджа след яз.
Копринка до
яз.Жребчево, р.Крънска и
долно течение 2 5 1

BG3TU900L043 Рибарници Николаево 1

BG3TU700R028
Река Асеновска от
гр.Сливен до устие 1

BG3TU600R062

Река Мочурица след
вливане на р.Сигмен до
устие 1

BG3TU600L023 Язовир Цанко Церковски 1 1

BG3TU570R021

Река Тунджа от вливане
на р.Асеновска до
вливане на
р.Симеоновска 3 2 1

BG3TU500L017 Язовир Кирилово 1
BG3TU200L010 Язовир Роза 3 1 1
BG3TU200L009 Язовир Малазмак 1
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   За тези обекти на база резултати от собствен и контролен мониторинг за 2012 г. са

изчислени емисионни товари по биогенни вещества и показатели за органично замърсяване,

заустени с отпадъчните води в повърхностните води тела в басейна на р.Тунджа (Таблица 19).

Таблица № 19 Товари по биогенни вещества и показатели за органично замърсяване,
заустени с отпадъчните води от значимите индустриални емитери в басейна на

р.Тунджа

Водно тяло Индустриален емитер

Показатели за
органично

замърсяване/
Биогенни вещества

Товар Мерна
единица

BG3TU900R042
Река Тунджа след яз.

Копринка до яз.Жребчево,
р.Крънска и долно

течение

Арсенал АД гр.Казанлък,
Завод 3 гр.Казанлък

БПК 1092 кг/година
ХПК 6783 кг/година

Общ азот 3467 кг/година
Общ фосфор 425 кг/година

Арсенал АД гр.Казанлък,
Завод 4  гр.Мъглиж

БПК 4628 кг/година
ХПК 9694 кг/година

Общ фосфор 44 кг/година
BG3TU700R028

 Река Асеновска от
гр.Сливен до устие

„Е. Миролио” ЕАД,
гр.Сливен, площадка

гр.Сливен

БПК 62435 кг/година

ХПК 171188 кг/година

BG3TU570R021
Река Тунджа от вливане

на р.Асеновска до
вливане на

р.Симеоновска

Репродуктор по
свиневъдство АД, с.

Калчево

БПК 2713 кг/година

ХПК 6323 кг/година

Общ азот 2010 кг/година

Общ фосфор 211 кг/година

Мазнини 118 кг/година

В Таблица № 20 е представен изчисленният товар по общ азот и общ фосфор по видове

натиск.

Таблица №20 Изчислен товар по общ азот и общ фосфор за 2012 г. за поречие р. Тунджа по
видове натиск

Видове натиск
Тип биогенно

вещество Товар
Мерна

единица

Заустване на отпадъчни води от индустрия IPPC

Общ азот 3467 кг/година

Общ фосфор 470 кг/година
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Видове натиск
Тип биогенно

вещество Товар
Мерна

единица
Заустване на отпадъчни води от индустрия не

IPPC

Общ азот 942 кг/година

Общ фосфор 32 кг/година

Заустване на отпадъчни води от интензивно

животновъдство

Общ азот 2324 кг/година

Общ фосфор 291 кг/година

Заустване на отпадъчни води от аквакултури

Общ азот 1570 кг/година

Общ фосфор 785 кг/година

3.2.3. Общ товар за биогени и показатели за органично замърсяване.

В Таблица № 21 са представени изчислените общи товари за биогени и показатели за

органично замърсяване от градски отпадъчни води и индустрия за ВТ в лошо състояние в

басейна на р.Тунджа.

Таблица № 21  Изчислен товар по БПК, ХПК, Общ Азот и Общ Фосфор от индустриални
емитери (IPPC , не IPPC  и други дейности) и емитери от градски отпадъчни води за ВТ в

лошо състояние в  басейна на река Тунджа

Водно тяло

Показател за
органично
замърсяване

Товар от
градски

отпадъчни
води

Товар
индустри

ални
емитери Общ товар

Мерна
единица

BG3TU900R059

Река Тунджа след град
Калофер до вливане на р.
Саплама

БПК 3413 1181 4594 кг/година
ХПК 17065 2837 19902 кг/година
Общ азот 2048 - 2048 кг/година
Общ фосфор 273 32 305 кг/година

BG3TU900R055

Река Тунджа от вливане
на р. Саплама до
яз.Копринка, р. Карадере,
р.Тъжа

БПК 4071 - 4071 кг/година

ХПК 30264 - 30264 кг/година

BG3TU900R042

Река Тунджа след яз.
Копринка до
яз.Жребчево, р.Крънска и
долно течение

БПК 69237 11297 80534 кг/година
ХПК 256087 34626 290713 кг/година
Общ азот 49998 5039 55037 кг/година
Общ фосфор 7427 1254 8681 кг/година

BG3TU700R028
Река Асеновска от
гр.Сливен до устие

БПК 73044 62435 135479 кг/година
ХПК 357765 171188 528953 кг/година
Общ азот 81193 - 81193 кг/година
Общ фосфор 4472 - 4472 кг/година

BG3TU600R062

Река Мочурица след
вливане на р.Сигмен до
устие

БПК 311 89 400 кг/година

ХПК 1557 282 1839 кг/година
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Водно тяло

Показател за
органично
замърсяване

Товар от
градски

отпадъчни
води

Товар
индустри

ални
емитери Общ товар

Мерна
единица

BG3TU570R021

Река Тунджа от вливане
на р.Асеновска до
вливане на
р.Симеоновска

БПК 7362888 9968 7372856 кг/година
ХПК 10859860 37379 10897239 кг/година
Общ азот 362235 2010 364245 кг/година
Общ фосфор 46207 211 46418 кг/година

BG3TU135R005

Река Тунджа от гр. Елхово
до вливане на р.
Мелнишка и р. Коруджа

БПК 57876 - 57876 кг/година
ХПК 94382 - 94382 кг/година
Общ азот 9794 - 9794 кг/година
Общ фосфор 1781 - 1781 кг/година

Карта № 4 Заустване на отпадъчни води от индустрия в басейна на Тунджа

Обобщение: Основният източник на замърсяване на повърхностните водни тела с

биогени в басейна на р.Тунджа са канализационните системи за отпадъчни води от

населени места. Те формират 92-98% от общия товар за азот и фосфор, както и свързаните с

тях показатели за органично замърсяване (БПК и ХПК).
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 3.3. Мерки

 В Плана за управление на речните басейни 2010-2015  г.  са предвидени мерки за

построяване на ГПСОВ за отпадъчни води за агломерации над 2000 е.ж., реконструкция и

модернизация на съществуващи ГПСОВ за постигане на съответствие с нормативните

изисквания и подобряване ефективността от пречистването; доизграждане на канализация за

агломерации над 2000 е.ж., доизграждане на канализации и осигуряване на подходящо

пречистване за агломерации под 2000 е.ж. и модернизиране на индустриални ПСОВ.

По отношение изпълнението на предвидените мерки в ПУРБ:

· Община Сливен – ГПСОВ гр. Сливен е реконструирана и пусната в експлоатация през

2011 г. Проектът е бил финансиран по ИСПА.

· Община Елхово - "Проектиране и строителство на ПСОВ, довеждащ колектор и

частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово" – има изплатени средства, но е

временно спрян.

· Община Ямбол – има „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане

на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и

водопроводна мрежа на гр.  Ямбол”.  Проектът е в изпълнение със средства от

Кохезионния фонд.

· Община Карнобат - Има подготвен проект.

· Община Казанлък – по отношение на ГПСОВ гр.Казанлък е необходимо въвеждане на

технология за отстраняване на азот и фосфор. Има проектът, който е в изпълнение със

средства от Кохезионния фонд.

· Репродуктор по свиневъдство АД, с.Калчево -  Строителството е в процес на

изпълнение. Извършена е частична реконструкция на ПСОВ, включваща изграждане на

усреднителен басейн  за повишаване на пречиствателният ефект.
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4. БАСЕЙН НА РЕКА МАРИЦА

4.1. Водни тела в лошо екологично състояние

В басейна на р. Марица са идентифицирани общо 201 повърхностни водни тела, 166 от

който принадлежат към 5 речни типа и 35 - към 4 езерни/язовирни типа (Таблица №22).

Таблица  № 22   Водни тела в басейна на р. Марица

Басейн ВОДНИ ТЕЛА

РЕКИ ЕЗЕРА ОБЩО

Марица 166 35 201

От направените през 2012 г. оценки за екологично състояние/потенциал на

повърхностните водни тела в басейна на р. Марица по биологични елементи за качество и

биогенни вещества може да се определи, че 69 водни тела (35%) са в отлично и добро

състояние/потенциал, 66 водни тела (33%) - в умерено, 49 водни тела (24%) са в лошо, а 17

(8%) от водните тела са в много лошо екологично състояние/потенциал (Фигура № 10).

Отклонение от нормите за добро състояние се констатира по следните биологичните

елементи за качество- дънна макробезгръбначна фауна, фитобентос, макрофити и Хлорофил

А, и общи физико- химични показатели: неразтворени вещества, електропроводимост,

разтворен кислород, БПК5, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, ортофосфати

и общ фосфор.

Фигура № 10  Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела в
басейна на река Марица
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За 48  водни тела от водосбора на р.  Марица оценката на екологичното

състояние/потенциал е направена на база проведен мониторинг през 2009-2010 г., а на 18

водни тела оценката е направена на база проведен мониторинг през 2011 година.

Водните тела, за които е определено лошо и много лошо екологично

състояние/потенциал по биологични елементи за качество и биогенни вещества през 2012г. са

представени в Таблица № 23.

Таблица № 23 Повърхностни водни тела в лошо и много лошо екологично
състояние/потенциал

Код на водно
тяло Име на водно тяло

Биологич
ни

елементи

Физико-
химични
елементи

Екологично
състояние/
потенциал

Изместващи показатели

BG3MA100R001
Река Марица,от р.Сазлийка до
граница умерено лошо лошо

Макрозообентос, Фитобентос,
NO2, NO3, Nобщ, PO4, Pобщ

BG3MA100R011
Река Харманлийска  и
притоци до устие умерено лошо лошо

Макрозообентос, O2, БПК, NH4,
NO3, NO2, Nобщ, PO4, Pобщ

BG3MA200L019* Язовир Розов кладенец
много
лошо

много
лошо

Данни ПУРБ– предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3MA200L021* Язовир Пъстрен
много
лошо

много
лошо

Данни ПУРБ– предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3MA200L031* Язовир Раднево лошо лошо
Данни ПУРБ– предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3MA200L032* Язовир Даскал Атанасово лошо лошо
Данни ПУРБ– предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3MA200R014
Река Сазлийка  от река
Овчарица до устие лошо лошо лошо

Макрозообентос, БПК, NO3, NO2,
Nобщ, Pобщ

BG3MA200R024
Река Акбунар до вливане в
яз.Овчарица лошо лошо  Макрозообентос

BG3MA200R028
Река Сазлийка и притоци от
р.Блатница до р.Овчарица умерено лошо лошо

Макрозообентос, БПК, NО3, NO2,
Nобщ

BG3MA200R029
Река Блатница и притоци до
вливането в река Сазлийка умерено лошо лошо

Макрозообентос, БПК, О2, NH4,
NO2, NO3, Nобщ

BG3MA200R030
Река Сазлийка от Азмака до
Блатница и р. Азмака лошо лошо лошо

Макрозообентос, O2, БПК, NH4,
NO3, NO2, Nобщ, PO4, Pобщ

BG3MA200R034
Река Кумруджа- планинска
част лошо лошо   Макрозообентос

BG3MA200R035
Река Бедечка от гр. Стара
Загора до устие

много
лошо

много
лошо много лошо

O2, БПК, NH4, NO3, NO2, Nобщ,
PO4, Pобщ

BG3MA200R038
Горно течение на Сазлийка до
с. Ракитница умерено лошо лошо

Макрозообентос, Фитобентос,
Макрофити,  БПК, NO3, Nобщ, PO4,
Р общ

BG3MA300L041* Язовир Бяло поле лошо лошо
Данни ПУРБ– предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3MA300L045* Язовир Гарваново лошо лошо Данни ПУРБ– предвиден е
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Код на водно
тяло Име на водно тяло

Биологич
ни

елементи

Физико-
химични
елементи

Екологично
състояние/
потенциал

Изместващи показатели

проучвателен мониторинг

BG3MA300L049* Язовир Езерово
много
лошо много лошо

Данни ПУРБ– предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3MA300L051* Язовир Брягово
много
лошо много лошо

Данни ПУРБ– предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3MA300L054 яз. Чирпан
много
лошо

много
лошо

много
лошо

Хлорофил А, БПК, NH4, NO2, Nобщ,
PO4, Pобщ

BG3MA300L058* Язовир Леново
много
лошо

много
лошо

Данни ПУРБ– предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3MA300L061* Язовир Мечка лошо лошо
Данни ПУРБ– предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3MA300L065* Язовир Далгъна
много
лошо

много
лошо

Данни ПУРБ– предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3MA300L074* Язовир Сушица лошо лошо
Данни ПУРБ– предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3MA300R043 Река Меричлерска лошо лошо Макрозообентос

BG3MA300R044

Река Банска средно и долно
течение и Горскоизворска
река умерено лошо лошо

Макрозообентос, БПК, NH4, NO2,
Nобщ, PO4, Pобщ

BG3MA300R053
Река Tекирска от яз.Чирпан 1
до устие умерено лошо лошо

Макрозообентос, БПК, NH4, NO3,
NO2, Nобщ, PO4, Pобщ

BG3MA300R055*
Река Текирска до язовир
Чирпан 1

много
лошо

много
лошо

много
лошо

Данни ПУРБ– предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3MA300R057
Река Чинардере от язовир
Леново до вливане в р.Мечка лошо лошо лошо

Макрозообентос, БПК, NH4, NO2,
Nобщ, PO4, Pобщ

BG3MA300R066 Река Сребра долно течение лошо добро лошо Макрозообентос, Фитобентос

BG3MA300R072 Река Черкезица умерено лошо лошо
Макрозообентос , NO2, Pобщ,
Nобщ

BG3MA350R211
Река Марица от р.Чепеларска
до р.Омуровска умерено лошо лошо

Макрозообентос, Макрофити,
NH4, PO4, Nобщ

BG3MA350R212

Река Марица от вливане на
р.Омуровска до вливане на
р.Сазлийка умерено лошо лошо

Макрозообентос, NH4,  NO3, NO2,
PO4, Pобщ, Nобщ,

BG3MA400L215* Язовир Царимир
много
лошо много лошо

Данни ПУРБ– предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3MA400L081* Язовир Ново Железаре
много
лошо много лошо

Данни ПУРБ– предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3MA400L084* Язовир Чернозем
много
лошо много лошо

Данни ПУРБ– предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3MA400L086 яз. Синята река
много
лошо

много
лошо много лошо

pH, Хлорофил А, Прозрачност, БПК,
NH4, Nобщ, PO4, Pобщ

BG3MA400R085
Река Каварджиклийка от
язовир Синята река до устие умерено лошо лошо Макрозообентос, PO4, Pобщ

BG3MA400R087
Река Каварджиклийка горно
течение до яз. Синята река лошо лошо лошо

Макрозообентос, БПК, NH4, NО2,
Nобщ, PO4, Pобщ
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Код на водно
тяло Име на водно тяло

Биологич
ни

елементи

Физико-
химични
елементи

Екологично
състояние/
потенциал

Изместващи показатели

BG3MA400R095
Карловска река от град
Карлово до устие лошо лошо лошо

Макрозообентос, БПК, NH4, NО2,
Nобщ, PO4, Pобщ

BG3MA500L119 яз. Пясъчник умерено лошо лошо  Хлорофил А, NH4, PO4, Pобщ, Mn

BG3MA500L125* Язовир Кавака
много
лошо много лошо

Данни ПУРБ– предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3MA500R103

Река Чепеларска от
гр.Асеновград до устие  и
Крумовски колектор лошо умерено лошо Макрозообентос , NH4,  NO2, PO4

BG3MA500R115

Река Чепеларска от град
Чепеларе до вливане на река
Забърдовска лошо лошо лошо

Макрозообентос, БПК, NH4, NO3,
NO2, Nобщ, PO4, Pобщ

BG3MA700R143

р.Марица от р.Тополница до
вливане на р.Въча и ГОК-9 и
ГОК II умерено лошо лошо

Макрозообентос, Фитобентос,
Макрофити, NH4, NО3

BG3MA700R144
Стара река от град Пещера до
устие умерено лошо лошо

Макрозообентос, БПК, NH4, NO3,
NO2, Nобщ, PO4, Pобщ

BG3MA700R149

Река Луда Яна от вливане на
Стрелчанска Луда Яна до
устие лошо лошо лошо

Макрозообентос, NH4, Nобщ, PO4,
Pобщ

BG3MA700R220

Панагюрска Луда Яна от
Панагюрище до вливане на
Стрелчанска Луда Яна лошо лошо лошо

Макрозообентос, БПК,  NH4, NO2,
Nобщ, PO4, Pобщ

BG3MA800L160 Язовир Тополница лошо лошо лошо Хлорофил А, Прозрачност

BG3MA800L163* Язовир Бакър дере
много
лошо много лошо

Данни ПУРБ– предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3MA800L180* Язовир Душанци лошо лошо
Данни ПУРБ– предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3MA800R162 Река Мътивир и притоци
много
лошо

много
лошо много лошо

Макрозообентос, O2, БПК, NH4,
NO2, Nобщ, PO4, Pобщ

BG3MA800R226
Река Пирдопска и р.Златишка-
долно течение умерено лошо лошо Макрозообентос, БПК, NН4, NO2

BG3MA800R175

Река Тополница от язовир
Душанци до хвостохранилище
Медет лошо лошо  Макрозообентос

BG3MA800R179* Река Куфарите лошо лошо
Данни ПУРБ– предвиден е
проучвателен мониторинг

BG3MA800R222

Река Тополница от
гр.Копривщица до язовир
Душанци лошо лошо лошо

 Макрозообентос , O2, БПК, NH4,
Nобщ, PO4, Pобщ

BG3MA900R184
Река Чепинска от нач.
корекция до устие и р.Грохоча умерено лошо лошо

Макрозообентос , БПК, NH4,
Nобщ, PO4, Pобщ

BG3MA900R185
р. Чепинска от кантон Долене
до начало корекция умерено лошо лошо

 Макрозообентос, PO4, Pобщ,
Nобщ, NO3, NO2
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Код на водно
тяло Име на водно тяло

Биологич
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BG3MA900R186

Река Чепинска от вливането
на река Мътница до кантон
Долене лошо лошо лошо

Макрозообентос, БПК, PO4, Pобщ,
NH4, NO2, Nобщ

BG3MA900R228

Река Мътница от вливане на
Стара река  до устие и р.
Малка Мътница лошо лошо лошо

Макрозообентос , БПК, PO4, Pобщ,
NH4, NO3, NO2, Nобщ

BG3MA900R197

р. Чепинска от р. Абланица до
устието на р. Луковица и р.
Мътница лошо лошо  Макрозообентос

BG3MA900R201
Река Марица от град Долна
баня до град Белово умерено лошо лошо

 Макрозообентос, БПК, NO2, PO4,
Pобщ, Nобщ

*Екологичното състояние/потенциал е определено на базата на данни от 2009-2010 г.

Процеси на еутрофикация са регистрирани в 21 водни тела (язовири) в басейна на р.

Марица като причинате са свързани осъществяване на сладководно рибовъдство и заустване

на отпадъчни води от населени места. Специфичен е случаят с регистрираното обрастване с

макрофити в яз. Батак (не се наблюдават цъфтежи на водорасли), които от една страна се

дължат на естествения произход на язовира (бивше блато), а от друга страна – на

антропогенно замърсяване с отпадъчни води от к.к. Цигов чарк.

4.2. Източници на значим натиск

 Анализът на значимите проблеми показва,  че най-значим дял за лошото екологично

състояние по биогени и показатели за органично замърсяване на повърхностните водни тела

в басейна на р. Марица имат точковите източници на замърсяване: населени места без

изградени пречиствателни станции за отпадъчни води и индустриални предприятия.

4.2.1. Населени места.

В басейна на р. Марица 181 населени места с изградена канализация заустват

отпадъчни води в повърхностните водни тела (Фигура 11):

· 94 населени места с население до 2000 екв.жители без ПСОВ;

· 63 населени места от 2000-10000 екв.жители без ПСОВ;
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· 11 населени места > 10000 екв. жители без ПСОВ (гр.Верниград, гр.

Панагюрище, гр.Пешера, гр.Стамболийски, гр. Карлово, гр. Асеновград, гр.Раковски, гр.

Първомай, гр.Чирпан, гр. Харманли, гр. Свиленград).

· 13 населени места с изградени ПСОВ - гр.Пловдив, гр.Стара Загора, гр.Хасково,

гр.Пазарджик, гр.Димитровград, гр.Хисаря, гр.Сопот, гр.Нова Загора, гр.Раднево,

гр.Ихтиман, к.к.Пампорово, гр. Пирдоп и с.Проглед, общ.Чепеларе.

Фигура №11 Емитери от градски отпадъчни води в басейнана р. Марица
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Брой емитери от градски отпадъчни води в басейна на р.Марица

Series1

За водните тела в лошо и много лошо екологично състояние/ потенциал в Таблица №

24  е определен броя на емитерите, заустващи градски отпадъчни води от канализационни

мрежи на агломерации до 2000 е.ж., между 2000 и 10000 е.ж., над 10000 е.ж., които са без

пречистване, както и за населени места, заустващи отпадъчни води след ПСОВ.
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Таблица № 24 Емитери, заустващи градски отпадъчни води от канализационни
мрежи в повърхностни ВТ в лошо състояние  в  басейна на река Марица

Код на водно
тяло

Канализации
на населени
места до
2000 е.ж.

Канализации
на населени
места до
2000 – 10000
е.ж.

Канализации
на населени
места над
10000 е.ж.

Заустване
на
населени
места
след
ПСОВ

BG3MA100R001
Река Марица,от р.Сазлийка до
граница

1 1

BG3MA100R011
Река Харманлийска  и притоци
до устие

2 1 1

BG3MA200R014
Река Сазлийка  от река
Овчарица до устие

1

BG3MA200R017
Река Соколица средно течение
до язовир Розов кладенец

2

BG3MA200R028
Река Сазлийка и притоци от
р.Блатница до р.Овчарица

1 1

BG3MA200R029
Река Блатница и притоци до
вливането в река Сазлийка

1

BG3MA200R030
Река Сазлийка от Азмака до
Блатница и р. Азмака

2

BG3MA300R043 Река Меричлерска 1

BG3MA300R044
Река Банска средно и долно
течение и Горскоизворска река

2

BG3MA300R066 Река Сребра долно течение 1 1
BG3MA300R072 Река Черкезица 2 1

 BG3MA350R211
Река Марица от р.Чепеларска
до р.Омуровска

3 2

BG3MA350R212

Река Марица от вливане на
р.Омуровска до вливане на
р.Сазлийка

3 1 1 1

BG3MA400R076
Река Стряма от вливане на
р.Пикла до устие

2

BG3MA400R095
Карловска река от град
Карлово до устие

1

BG3MA500R103

Река Чепеларска от
гр.Асеновград до устие  и
Крумовски колектор

3 1

BG3MA500R115

Река Чепеларска от град
Чепеларе до вливане на река
Забърдовска

1

BG3MA700R143

р.Марица от р.Тополница до
вливане на р.Въча и ГОК-9 и
ГОК II

4 4 1 1

BG3MA700R144
Стара река от град Пещера до
устие

3 2 1

BG3MA700R220

Панагюрска Луда Яна от
Панагюрище до вливане на
Стрелчанска Луда Яна

1 1 1
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Код на водно
тяло

Канализации
на населени
места до
2000 е.ж.

Канализации
на населени
места до
2000 – 10000
е.ж.

Канализации
на населени
места над
10000 е.ж.

Заустване
на
населени
места
след
ПСОВ

BG3MA800R224 Река Елшишка
1

BG3MA800R226
Река Пирдопска и р.Златишка-
долно течение

1 1

BG3MA800R223

Река Тополница и притоци от
хвостохранилище Медет до
яз.Тополница

2

BG3MA800R175
Река Тополница от яз.Душанци
до хвостохранилище Медет

1

BG3MA800R222

Река Тополница от
гр.Копривщица до язовир
Душанци

1

BG3MA900R184
Река Чепинска от нач.
корекция до устие и р.Грохоча

1

BG3MA900R185
р. Чепинска от кантон Долене
до начало корекция

1

BG3MA900R186

Река Чепинска от вливането на
река Мътница до кантон
Долене

1 1

BG3MA900R228

Река Мътница от вливане на
Стара река до устие и р.Малка
Мътница

2

BG3MA900R197

р. Чепинска от р. Абланица до
устието на р. Луковица и р.
Мътница

BG3MA900R201
Река Марица от град Долна
баня до град Белово

2 3

BG3MA200R035
Река Бедечка от гр. Стара
Загора до устие

1

BG3MA300L058 яз.Леново 1

BG3MA300R055
Река Текирска до язовир
Чирпан 1

1

BG3MA400L086 яз.Синята река 1
BG3MA800R162 р.Мътивир и притоци 2 1

Най-значими емитери са канализациите на агломерациите над 10000 е.ж., за които са

изчислени товари по емисионен и собствен мониторинг  или разрешително към 2012 г.

отнесени към % изграденост на канализацията (Таблица 25).
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Таблица № 25 Товари от ПСОВ и канализации без ПСОВ на населени места >10000 e.ж. в
басейна на р. Марица

Код на водно
тяло Име на водно тяло Емитер

Показател за
органично

замърсяване

Товар от
градски

отпадъчни
води

Мерна
единица

BG3MA500R217

Р.Марица от рВъча до
р.Чепеларска,ГК-2, 4,5 и 6 и
Марковки колектор

Канализационна
система на
гр.Пловдив след
ГПСОВ

БПК 346354 кг/година
ХПК 3463540 кг/година
Общ азот 673466 кг/година
Общ фосфор 165480 кг/година

BG3MA200R035
Река Бедечка от гр. Стара
Згора до устие

Канализационна
система на
гр.Стара Загора
след ГПСОВ

БПК 70939 кг/година
ХПК 178336 кг/година
Общ азот 44517 кг/година
Общ фосфор 4149 кг/година

BG3MA100R011
Река Харманлийска  и
притоци до устие

Канализационна
система на
гр.Хасково след
ГПСОВ

БПК 59960 кг/година
ХПК 193718 кг/година
Общ азот 58577 кг/година
Общ фосфор 7979 кг/година

BG3MA700R143

р.Марица от р.Тополница до
вливане на р.Въча и ГОК-9 и
ГОК II

Канализационна
система на
гр.Пазарджик
след ГПСОВ

БПК 53239 кг/година
ХПК 487589 кг/година
Общ азот 465623 кг/година
Общ фосфор 49888 кг/година

BG3MA350R212

Река Марица от вливане на
р.Омуровска до вливане на
р.Сазлийка

Канализационна
система на
гр.Димитровград
след ГПСОВ

БПК 23215 кг/година
ХПК 180894 кг/година
Общ азот 38591 кг/година
Общ фосфор 9829 кг/година

BG3MA400L086 яз. Синята река

Канализационна
система на
гр.Хисаря след
ПСОВ

БПК 2305 кг/година
ХПК 8425 кг/година
Общ азот 3302 кг/година
Общ фосфор 1475 кг/година

BG3MA400R214

Pека Стряма от Розино до
вливане на р.Пикла и
притоци

Канализационна
система на
гр.Сопот след
ПСОВ

БПК 1336 кг/година
ХПК 12027 кг/година
Общ азот 9822 кг/година
Общ фосфор 2673 кг/година

BG3MA200R029
река Блатница и притоци до
вливането в река Сазлийка

Канализационна
система на
гр.Нова Загора
след ГПСОВ

БПК 45523 кг/година
ХПК 119656 кг/година
Общ азот 36073 кг/година
Общ фосфор 3940 кг/година

BG3MA200R028
р.Сазлийка и притоци от
р.Блатница до р.Овчарица

Канализационна
система на
гр.Раднево след
ПСОВ

БПК 23176 кг/година

ХПК 90745 кг/година

BG3MA500R116

Река Чепеларска от извори
до град Чепеларе заедно с
ляв приток Ситковска

Канализационна
система на
к.к.Пампорово
след ПСОВ

БПК 3970 кг/година

ХПК 43289 кг/година

BG3MA800R162 р. Мътивир и притоци
Канализационна
система на

БПК 2275 кг/година
ХПК 4218 кг/година
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Код на водно
тяло Име на водно тяло Емитер

Показател за
органично

замърсяване

Товар от
градски

отпадъчни
води

Мерна
единица

гр.Ихтиман след
ПСОВ

Общ азот 529 кг/година
Общ фосфор 120 кг/година

BG3MA100R001
Река Марица,от р.Сазлийка
до граница

Канализационна
система на
гр.Свиленград

БПК 42840 кг/година
ХПК 214200 кг/година
Общ азот 25704 кг/година
Общ фосфор 3427 кг/година

BG3MA100R011
Река Харманлийска  и
притоци до устие

Канализационна
система на
гр.Харманли

БПК 20214 кг/година
ХПК 101069 кг/година
Общ азот 12128 кг/година
Общ фосфор 1617 кг/година

BG3MA300R055
Река Текирска до язовир
Чирпан 1

Канализационна
система на
гр.Чирпан

БПК 102230 кг/година
ХПК 148187 кг/година
Общ азот 13412 кг/година
Общ фосфор 2185 кг/година

BG3MA300R066 Река Сребра долно течение

Канализационна
система на
гр.Раковски

БПК 1194 кг/година
ХПК 5570 кг/година
Общ азот 1194 кг/година
Общ фосфор 80 кг/година

BG3MA350R212

Река Марица от вливане на
р.Омуровска до вливане на
р.Сазлийка

Канализационна
система на
гр.Първомай

БПК 3794162 кг/година
ХПК 6540413 кг/година
Общ азот 252944 кг/година
Общ фосфор 50589 кг/година

BG3MA400R095
Карловска река от град
Карлово до устие

Канализационна
система на
гр.Карлово

БПК 205870 кг/година
ХПК 1040183 кг/година
Общ азот 113770 кг/година
Общ фосфор 20587 кг/година

BG3MA500R103

Река Чепеларска от
гр.Асеновград до устие  и
Крумовски колектор

Канализационна
система на
гр.Асеновград

БПК 221806 кг/година
ХПК 450437 кг/година
Общ азот 34124 кг/година
Общ фосфор 2730 кг/година

BG3MA700R143

р.Марица от р.Тополница
до вливане на р.Въча и
ГОК-9 и ГОК II

Канализационна
система на
гр.Стамболийски

БПК 17790 кг/година

ХПК 53688 кг/година

Общ азот 4765 кг/година

Общ фосфор 635 кг/година

BG3MA700R144
Стара река от град Пещера
до устие

Канализационна
система на
гр.Пещера

БПК 78493 кг/година
ХПК 107820 кг/година
Общ азот 3403 кг/година
Общ фосфор 294 кг/година

BG3MA700R220

Панагюрска Луда Яна от
Панагюрище до вливане на
Стрелчанска Луда Яна

Канализационна
система на
гр.Панагюрище

БПК 205870 кг/година
ХПК 309400 кг/година
Общ азот 24752 кг/година
Общ фосфор 3118 кг/година

BG3MA900R186 Река Чепинска от Канализационна БПК 82632 кг/година
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Код на водно
тяло Име на водно тяло Емитер

Показател за
органично

замърсяване

Товар от
градски

отпадъчни
води

Мерна
единица

вливането на река
Мътница до кантон Долене

система на
гр.Велинград

BG3MA900R196 Река Луковица ХПК 364430 кг/година

BG3MA900R197

р. Чепинска от р. Абланица
до  устието на р. Луковица
и р. Мътница

Общ азот 32096 кг/година

Общ фосфор 4743 кг/година

Карта № 5 Заустване на градски отпадъчни води и ПСОВ в басейна на Марица

4.2.2. Индустриални емитери

 Индустриалните предприятия, заустващи отпадъчни води в повърхностни водни тела в

басейна на р.Марица принадлежат към следните сектори (Фигура № 12): хранително-вкусова

промишленост, химическа промишленост, минерална промишленост, енергиен сектор,

интензивно животновъдство и млекопреработка. производство и преработка на хартия и

дървесина и др. Преобладават индустриалните емитери от три сектора: хранително-вкусова
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промишленост (35%) и химическа промишленост (17%) и други дейности (жилищни сгради,

хотелски комплекси, складови бази, бензиностанции и автомивки)(29%).

Фигура №12  Индустриални емитери в басейна на р. Марица

За водните тела в лошо екологично състояние/ потенциал е определен броят на

емитерите, заустващи отпадъчни води от IPPC с  комплексни разрешителни по ЗООС, не IPPC с

разрешителни по ЗВ, отглеждане на аквакултури, животновъдни ферми, депа и други

дейности (Таблица № 26).

Таблица № 26 Индустриални емитери, заустващи отпадъчни води в повърхностни ВТ в
лошо състояние в  басейна на река Марица

Код на водно
тяло Име на водно тяло

IPPC - с
комплек

сни
разреши

телни

Не IPPC -
с

разреши
телни по

ЗВ

Отглежда
не на

аквакулту
ри

Животно
въдни
ферми

Депа Други

BG3MA100R001
Река Марица,от
р.Сазлийка до граница 9 1

BG3MA100R011
Река Харманлийска  и
притоци до устие 8 1

BG3MA200L019 Язовир Розов кладенец 1
BG3MA200L021 Язовир Пъстрен 1
BG3MA200L031 Язовир Раднево 1
BG3MA200L032 Язовир Даскал Атанасово 1

BG3MA200R024
Река Акбунар до вливане в
яз.Овчарица 1

BG3MA200R028 Река Сазлийка и притоци 1
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Код на водно
тяло Име на водно тяло

IPPC - с
комплек

сни
разреши

телни

Не IPPC -
с

разреши
телни по

ЗВ

Отглежда
не на

аквакулту
ри

Животно
въдни
ферми

Депа Други

от р.Блатница до
р.Овчарица

BG3MA200R029

Река Блатница и притоци
до вливането в река
Сазлийка 1 2

BG3MA200R030
Река Сазлийка от Азмака
до Блатница и р. Азмака 1 1

BG3MA200R035
Река Бедечка от гр. Стара
Загора до устие 1 4

BG3MA200R038
Горно течение на
Сазлийка до с. Ракитница 1

BG3MA300L041 Язовир Бяло поле 1
BG3MA300L045 Язовир Гарваново 1
BG3MA300L049 Язовир Езерово 1
BG3MA300L051 Язовир Брягово 1
BG3MA300L058 Язовир Леново 1
BG3MA300L061 Язовир Мечка 1
BG3MA300L065 Язовир Далгъна 1
BG3MA300L074 Язовир Сушица 1
BG3MA300R043 Река Меричлерска 1

BG3MA300R044

Река Банска средно и
долно течение и
Горскоизворска река 4

BG3MA300R057

Река Чинардере от язовир
Леново до вливане в
р.Мечка 2

BG3MA300R066
Река Сребра долно
течение 1 1

BG3MA300R072 Река Черкезица 2

BG3MA350R211

Река Марица от
р.Чепеларска до
р.Омуровска 9

BG3MA350R212

Река Марица от вливане
на р.Омуровска до
вливане на р.Сазлийка 2

BG3MA400L215 Язовир Царимир 1
BG3MA400L081 Язовир Ново Железаре 1
BG3MA400L084 Язовир Чернозем 1

BG3MA400R085

Река Каварджиклийка от
язовир Синята река до
устие 1

BG3MA400R095
Карловска река от град
Карлово до устие 1

BG3MA500L125 Язовир Кавака 1
BG3MA500R103 Река Чепеларска от 2 3 2
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Код на водно
тяло Име на водно тяло

IPPC - с
комплек

сни
разреши

телни

Не IPPC -
с

разреши
телни по

ЗВ

Отглежда
не на

аквакулту
ри

Животно
въдни
ферми

Депа Други

гр.Асеновград до устие  и
Крумовски колектор

BG3MA500R115

Река Чепеларска от град
Чепеларе до вливане на
река Забърдовска 1

BG3MA700R143

р.Марица от р.Тополница
до вливане на р.Въча и
ГОК-9 и ГОК II 2 3 1 1

BG3MA700R144
Стара река от град Пещера
до устие 1 4

BG3MA700R220

Панагюрска Луда Яна от
Панагюрище до вливане
на Стрелчанска Луда Яна 1 3

BG3MA800L180 Язовир Душанци 1
BG3MA800R162 р. Мътивир и притоци 2 1

BG3MA800R226

Река Пирдопска и
р.Златишка- долно
течение 1 2 1

BG3MA900R184

Река Чепинска от нач.
корекция до устие и
р.Грохоча 2 2

BG3MA900R185

р. Чепинска от кантон
Долене до начало
корекция 1

BG3MA900R197

р. Чепинска от р.
Абланица до  устието на р.
Луковица и р. Мътница 3

BG3MA900R201

Река Марица от град
Долна баня до град
Белово 2 5

Като значими емитери, заустващи отпадъчни води в басейна на р. Марица могат да се

определят следните обекти, представени в Таблица № 27.

Таблица № 27  Значими емитери, заустващи отпадъчни води в басейна на р. Марица

Индустриален емитер Дейност

„Биовет” АД, гр. Пещера

Завод за производство на хранителни добавки,
фармацевтични продукти, междинни лекарствени
продукти и активни субстанции.

"Завод за хартия Белово” АД, гр.Белово Промишлена инсталация за производство на на
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Индустриален емитер Дейност

хартия

"Костенец  ХХИ АД”, гр. Костенец

Промишлена инсталация за производство на хартия-
производство на картони  (Флутинг), производство на
гладки и крепирани санитарно-хигиенни хартии тип
ТИШУ

"Монди Стамболйски" ЕАД,
гр.Стамболийски

Инсталация за производство на крафт хартия и
хартиени торби,Инсталация за производство на
флутинг и крафт хартия, Горивна инсталация,
Инсталация за производство на вар

"Дуропак Тракия Папир" АД, гр.Пазарджик
Инсталация за производство на хартия и картон,
Инсталация за производство на топлоенергия

„Галус”АД  гр.София – производствена
площадка землище с.Войводово, община
Хасково

Инсталация за интензивно отглеждане и гушене на
патици

"Агрия" АД, гр.Пловдив

Инсталация за“Синтез на дитиокарбамати- синтез на
цинеб, манкозеб ” и “Аминиране на органични
киселини”

"Неохим" АД площадка А,
гр.Димитровград

Инсталации за Амониева селитра, Нитрит-нитратни
соли, Азотна киселина, Амоняк и др.

„Каменица" АД, гр.Хасково Производство на бира

За тези обекти на база резултати от собствен и контролен мониторинг за 2012 г. са

изчислени емисионни товари по биогенни вещества и показатели за органично замърсяване,

заустени с отпадъчните води в повърхностните води тела в басейна на р.Марица (Таблица №

28).

Таблица № 28 Емисионни товари по биогенни вещества и показатели за органично
замърсяване от значими емитери в басейна на р. Марица

Водно тяло Индустриален емитер
Показатели за органично

замърсяване/
Биогенни вещества

Товар Мерна
единица

BG3MA700R144 „Река
Стара от гр.Пещера до

устие"
„Биовет” АД,

гр.Пещера

БПК 372 кг/година
ХПК 3201 кг/година

Нитратен азот 189 кг/година
Общ фосфор 52 кг/година

Мазнини 81 кг/година
BG3MA700R146 „Стара АОХ 12 кг/година
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Водно тяло Индустриален емитер
Показатели за органично

замърсяване/
Биогенни вещества

Товар Мерна
единица

река от р.Дериндере до
гр.Пещера”

БПК 497 кг/година
ХПК 2323 кг/година

Мазнини 184 кг/година
АОХ 27 кг/година

BG3MA900R201
 „Река Марица от
гр.Долна баня до

гр.Белово"

"Костенец  ХХИ АД”
гр. Костенец

"Завод за хартия
Белово” АД,

гр.Белово

БПК 24 кг/година
ХПК 138170 кг/година

Общ азот 1248 кг/година

Общ фосфор 43 кг/година

"Костенец  ХХИ АД”
гр. Костенец

БПК 135 кг/година

ХПК 135 кг/година

BG3MA700R143
„р.Марица от

р.Тополница до вливане
на р.Въча и ГОК-9 и ГОК II"

„Монди
Стамболйски” ЕАД,

гр.Стамболийски

ХПК 405501 кг/година

Общ азот 34686 кг/година

Общ фосфор 728 кг/година

BG3MA700R156
„Река Селска и притоци и

ГОК Чакъша”

"Дуропак Тракия
Папир" АД,

гр.Пазарджик

БПК 105 кг/година
ХПК 146209 кг/година

Общ азот 3838 кг/година
Общ фосфор 175 кг/година

BG3MA100R011
„Река Харманлийска и

притоци до устие”

„ГАЛУС”АД
гр.София –

производствена
площадка

с.Войводово,
община Хасково

БПК 766 кг/година
ХПК 3949 кг/година

Амониев азот 70 кг/година
Нитратен азот 979 кг/година

Общ фосфор 455 кг/година

BG3MA350R212
„Река Марица от вливане

на р.Омуровска до
вливане на р.Сазлийка”

Неохим АД,
площадка А,

гр.Димитровград

БПК 1479 кг/година
ХПК 7017 кг/година

Амониев азот 50516 кг/година
Нитратен азот 135642 кг/година
Нитритен азот 3676 кг/година

BG3MA300R044 “Река
Банска средно и долно

течение и Горскоизворска
река”

“КАМЕНИЦА” АД

БПК 11353 кг/година
ХПК 62441 кг/година

Амониев азот 1446 кг/година

В Таблица № 29 е представен изчисленният товар за биогени по видове натиск.
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Таблица № 29 Изчислен товар по общ азот, амониев азот, нитратен азот, нитритен
азот, общ фосфор и фосфати за 2012г. за басейна на  р. Марица по видове натиск

Видове натиск
Тип биогенно

вещество Товар
Мерна

единица

Заустване на отпадъчни води от индустрия IPPC

Общ азот 42507 кг/година
Общ фосфор 1311 кг/година
Амониев азот 50959 кг/година
Нитратен азот 136919 кг/година
Нитритен азот 3791 кг/година

Заустване на отпадъчни води от индустрия не IPPC

Общ азот 6228 кг/година
Общ фосфор 1039 кг/година
Амониев азот 1572 кг/година
Нитратен азот 0.4 кг/година
Нитритен азот 0.2 кг/година
Фосфати 1508 кг/година

Заустване на отпадъчни води от интензивно
животновъдство

Общ азот 2957 кг/година
Общ фосфор 522 кг/година

Заустване на отпадъчни води от аквакултури

Амониев азот 328 кг/година
Нитратен азот 328 кг/година
Нитритен азот 32 кг/година
Фосфати 219 кг/година

Заустване на отпадъчни води от други обекти
(складови бази, търговски комплекси, жилищни
сгради)

Общ азот 2544 кг/година
Общ фосфор 335 кг/година
Амониев азот 0.2 кг/година
Нитратен азот 2 кг/година
Фосфати 0.1 кг/година

4.2.3. Общ товар за биогени и показатели за органично замърсяване

В Таблица № 27 са представени изчислените общи товари за биогени и показатели за

органично замърсяване от градски отпадъчни води и индустрия за ВТ в лошо състояние в

басейна на р. Марица.

Таблица № 27 Изчислен товар по БПК, ХПК, Общ Азот и Общ Фосфор от индустриални
емитери (IPPC , не IPPC  и други дейности) и емитери от градски отпадъчни води в

повърхностни водни тела в лошо състояние в басейна на р.Марица

Водно тяло

Показател за
органично
замърсяване

Товар от
градски

отпадъчни
води

Товар
индустриал
ни емитери Общ товар

Мерна
единица

BG3MA100R001
Река Марица,от
р.Сазлийка до граница

БПК 56766 1337 58103 кг/година
ХПК 252144 4592 256736 кг/година



48

Водно тяло

Показател за
органично
замърсяване

Товар от
градски

отпадъчни
води

Товар
индустриал
ни емитери Общ товар

Мерна
единица

Общ азот 25704 30 25734 кг/година
Общ фосфор 3871 14 3885 кг/година

BG3MA100R011
Река Харманлийска  и
притоци до устие

БПК 81058 2310 83368 кг/година
ХПК 299205 10417 309622 кг/година
Общ азот 70705 1484 72189 кг/година
Общ фосфор 9596 673 10269 кг/година

BG3MA200R014
Река Сазлийка  от река
Овчарица до устие

БПК 4986 - 4986 кг/година
ХПК 14959 - 14959 кг/година
Общ азот 1995 - 1995 кг/година
Общ фосфор 177 - 177 кг/година

BG3MA200R017

Река Соколица средно
течение до язовир Розов
кладенец

БПК 39 1607 1646 кг/година

ХПК 195 5097 5292 кг/година

BG3MA200R028

Река Сазлийка и притоци
от р.Блатница до
р.Овчарица

БПК 23176 - 23176 кг/година

ХПК 90745 - 90745 кг/година

BG3MA200R029

Река Блатница и притоци
до вливането в река
Сазлийка

БПК 45523 707 46230 кг/година
ХПК 119656 4220 123876 кг/година
Общ азот 36073 - 36073 кг/година
Общ фосфор 3940 - 3940 кг/година

BG3MA200R030
Река Сазлийка от Азмака
до Блатница и р. Азмака

БПК 9722 26 9748 кг/година
ХПК 48611 142 48753 кг/година
Общ азот 4654 - 4654 кг/година
Общ фосфор 771 - 771 кг/година

BG3MA300R043 Река Меричлерска

БПК 1379 59 1438 кг/година
ХПК 6894 272 7166 кг/година
Общ азот 827 120 947 кг/година
Общ фосфор 110 6 116 кг/година

BG3MA300R044

Река Банска средно и
долно течение и
Горскоизворска река

БПК 1979 36495 38474 кг/година

ХПК 9896 184829 194725 кг/година

BG3MA300R066
Река Сребра долно
течение

БПК 1854 141 1995 кг/година
ХПК 8871 532 9403 кг/година
Общ азот 1194 73 1267 кг/година
Общ фосфор 79.58 - 79.58 кг/година

BG3MA300R072 Река Черкезица

БПК 832 90 922 кг/година
ХПК 4161 1184 5345 кг/година
Общ азот - 832 832 кг/година
Общ фосфор - 177 177 кг/година

BG3MA350R211

Река Марица от
р.Чепеларска до
р.Омуровска

БПК 1612 135552 137164 кг/година
ХПК 8062 294211 302273 кг/година
Общ азот 967 - 967 кг/година
Общ фосфор 129 - 129 кг/година

BG3MA350R212

Река Марица от вливане
на р.Омуровска до
вливане на р.Сазлийка

БПК 3822279 3161 3825440 кг/година
ХПК 6740916 12986 6753902 кг/година
Общ азот 291772 189834 481606 кг/година
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Водно тяло

Показател за
органично
замърсяване

Товар от
градски

отпадъчни
води

Товар
индустриал
ни емитери Общ товар

Мерна
единица

Общ фосфор 60449 - 60449 кг/година

BG3MA400R076
Река Стряма от вливане
на р.Пикла до устие

БПК 3567 17572 21139 кг/година
ХПК 17835 41325 59160 кг/година
Общ азот 1038 2957 3995 кг/година
Общ фосфор 138 66 204 кг/година

BG3MA400R095
Карловска река от град
Карлово до устие

БПК 205870 - 205870 кг/година
ХПК 1040183 - 1040183 кг/година
Общ азот 113770 - 113770 кг/година
Общ фосфор 20587 - 20587 кг/година

BG3MA500R103

Река Чепеларска от
гр.Асеновград до устие  и
Крумовски колектор

БПК 224049 5052 229101 кг/година
ХПК 461651 52099 513750 кг/година
Общ азот 34744 94 34838 кг/година
Общ фосфор 2813 5 2818 кг/година

BG3MA500R115

Река Чепеларска от град
Чепеларе до вливане на
река Забърдовска

БПК 13797 - 13797 кг/година
ХПК 68985 - 68985 кг/година
Общ азот 8278 - 8278 кг/година
Общ фосфор 1104 - 1104 кг/година

BG3MA700R143

р.Марица от р.Тополница
до вливане на р.Въча и
ГОК-9 и ГОК II

БПК 75651 4642 80293 кг/година
ХПК 564385 428701 993086 кг/година
Общ азот 470388 35375 505763 кг/година
Общ фосфор 50524 728 51252 кг/година

BG3MA700R144
Стара река от град
Пещера до устие

БПК 275382 11082 286464 кг/година
ХПК 554402 21287 575689 кг/година
Общ азот 6277 - 6277 кг/година
Общ фосфор 17814 52 17866 кг/година

BG3MA700R220

Панагюрска Луда Яна от
Панагюрище до вливане
на Стрелчанска Луда Яна

БПК 212099 1650 213749 кг/година
ХПК 322102 11457 333559 кг/година
Общ азот 26061 - 26061 кг/година
Общ фосфор 3432 - 3432 кг/година

BG3MA800R224 Река Елшишка
БПК 198 - 198 кг/година
ХПК 988 - 988 кг/година

BG3MA800R226

Река Пирдопска и
р.Златишка- долно
течение

БПК 2016 509 2525 кг/година
ХПК 10082 3532 13614 кг/година
Общ азот 1210 - 1210 кг/година
Общ фосфор 161 - 161 кг/година

BG3MA800R223

Река Тополница и
притоци от
хвостохранилище Медет
до яз.Тополница

БПК 607 10331 10938 кг/година
ХПК 2445 44391 46836 кг/година
Общ азот 157 1252 1409 кг/година
Общ фосфор 6 148 154 кг/година

BG3MA800R175

Река Тополница от
яз.Душанци до
хвостохранилище Медет

БПК 1675 - 1675 кг/година

ХПК 8173 - 8173 кг/година

BG3MA800R222

Река Тополница от
гр.Копривщица до язовир
Душанци

БПК 2825 - 2825 кг/година

ХПК 14215 - 14215 кг/година
BG3MA900R184 Река Чепинска от нач. БПК 16000 562 16562 кг/година
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Водно тяло

Показател за
органично
замърсяване

Товар от
градски

отпадъчни
води

Товар
индустриал
ни емитери Общ товар

Мерна
единица

корекция до устие и
р.Грохоча

ХПК 36577 8340 44917 кг/година
Общ азот 11178 - 11178 кг/година
Общ фосфор 1136 - 1136 кг/година

BG3MA900R186

Река Чепинска от
вливането на река
Мътница до кантон
Долене

БПК 22674 - 22674 кг/година
ХПК 85640 - 85640 кг/година
Общ азот 9823 - 9823 кг/година
Общ фосфор 1455 - 1455 кг/година

BG3MA900R228

Река Мътница от вливане
на Стара река до устие и
р.Малка Мътница

БПК 12841 - 12841 кг/година

ХПК 64207 - 64207 кг/година

BG3MA900R197

р. Чепинска от р.
Абланица до  устието на
р. Луковица и р. Мътница

БПК 55966 855 56821 кг/година
ХПК 296619 2803 299422 кг/година
Общ азот 27983 2 27985 кг/година
Общ фосфор 3582 1 3583 кг/година

BG3MA900R201

Река Марица от град
Долна баня до град
Белово

БПК 16279 380 16659 кг/година
ХПК 72281 241385 313666 кг/година
Общ азот 3476 1248 4724 кг/година
Общ фосфор 872 43 915 кг/година

BG3MA200R035
Река Бедечка от гр. Стара
Загора до устие

БПК 70939 2888 73827 кг/година
ХПК 178336 11371 189707 кг/година
Общ азот 44517 - 44517 кг/година
Общ фосфор 4149 - 4149 кг/година

BG3MA300L058 яз.Леново

БПК 4981 - 4981 кг/година
ХПК 24901 - 24901 кг/година
Общ азот 2988 - 2988 кг/година
Общ фосфор 996 - 996 кг/година

BG3MA300R055
Река Текирска до язовир
Чирпан 1

БПК 102230 - 102230 кг/година
ХПК 148187 - 148187 кг/година
Общ азот 13411 - 13411 кг/година
Общ фосфор 2185 - 2185 кг/година

BG3MA400L086 яз.Синята река

БПК 2305 - 2305 кг/година
ХПК 8425 - 8425 кг/година
Общ азот 3302 - 3302 кг/година
Общ фосфор 1475 - 1475 кг/година

BG3MA800R162 р.Мътивир и притоци
БПК 1272 52 1324 кг/година
ХПК 5997 261 6258 кг/година
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Карта № 6  заустване на отпадъчни води от индустрия в басейна на Марица

Обобщение: Основният източник на замърсяване на повърхностните водни тела с

биогени в басейна на р.Марица са канализационните системи за отпадъчни води от

населени места. Те формират 88-99% от общия товар за азот и фосфор, както и свързаните с

тях показатели за органично замърсяване (БПК и ХПК).

4.3. Мерки

В Плана за управление на речните басейни 2010-2015  г.  са предвидени мерки за

построяване на ГПСОВ за отпадъчни води, реконструкция и модернизация на съществуващи

ГПСОВ за постигане на съответствие с нормативните изисквания и подобряване ефективността

от пречистването; доизграждане на канализация за агломерации над 2000 е.ж., доизграждане

на канализации и осигуряване на подходящо пречистване за агломерации под 2000 е.ж;
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модернизиране на индустриални ПСОВ; събиране и отвеждане към индустриална ПСОВ на

индустриално замърсени води; ефективен контрол на изпусканите води от индустриални емитери

По отношение изпълнение на предвидените мерки в ПУРБ:

● Община Пловдив – Има проект, който включва въвеждане на технология за

отстраняване на азот и фосфор на ГПСОВ гр.Пловдив, както и реконструкция/модернизация на

целия воден цикъл на града – в процес на изпълнение, финансира се от Кохезионния фонд.

● Община Стара Загора – Има проект за доизграждане на канализация.

● Община Хасково - Има подготвен проект за доизграждане на канализация.

● Община Пазарджик – относно ГПСОВ гр.Пазарджик е меобходимо въвеждане на

технология за отстраняване на азот и фосфор. Има подготвен проект.

● Община Димитровград – Има проект за доизграждане на канализация - в процес на

изпълнение със средства от Кохезионния фонд.

● Община Хисаря – Има проект за доизграждане на канализация - в процес на

изпълнение със средства от Кохезионния фонд.

● Община Сопот –  има проект за доизграждане на канализация -  в процес на

изпълнение със средства от Кохезионния фонд.

● Община Нова Загора – относно ГПСОВ гр.Нова Загора е необходимо въвеждане на

технология за отстраняване на азот и фосфор.

● Община Раднево - относно ГПСОВ гр.Раднево е необходимо въвеждане на

технология за отстраняване на азот и фосфор въвеждане на технология за отстраняване на

азот и фосфор. Има проект, който е в изпълнение със средства от Кохезионния фонд.

● К.к. Пампорово – Община Смолян има проект за ПСОВ 2.

● Община Ихтиман - Има подготвен проект ("Подготовка и реализация на

инвестиционен проект във водния сектор на гр. Ихтиман").

● Община Свиленград – Има проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на

канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград” – в процес на

изпълнение, наличие на изплатени средства.

● Община Харманли - Има подготвен проект.
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● Община Чирпан - Има подготвен проект.

● Община Раковски - "Интегриран воден проект на гр.Раковски за частично

изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция

на съществуваща водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация" Проектът е в

изпълнение със средства от Кохезионния фонд.

● Община Първомай – „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и

отпадъчни води в гр. Първомай” – в процес на изпълнение.

● Община Карлово - "Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна

мрежа на гр.Карлово" Проектът е в изпълнение със средства от Кохезионния фонд.

● Община Асеновград – Приключил проект за техническа помощ.

● Община Стамболийски - "Канализация и ГПСОВ община Стамболийски". Проектът е в

изпълнение със средства от Кохезионния фонд.

● Община Пещера - "Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера -

Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр.

Пещера" Проектът е в изпълнение със средства от Кохезионния фонд.

● Община Панагюрище - Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр.

Панагюрище, община Панагюрище. Проектът е в изпълнение със средства от Кохезионния

фонд.

● Община Велинград – Има проект.

· “БЪЛГАРСКА СПИРТОВАРНА КОМПАНИЯ” АД,с.Веринско(Ново име титуляр

„Алмагест“ АД, гр. София) – Изпълнено.

· Мандра "Еко-Ф" с. Карабунар - Извършва се емисионен контрол на индустриалните

емитери на отпадъчни води съгласно заповед № РД-382/20.04.2010 г. на МОСВ.

Извършване на собствен мониторинг по предписание от Разрешително за заустване №

33120045/18.03.2010г

· АД "ТРАКИЯ ПАПИР", гр.Пазарджик - Изградена е ПС и  се извършва контрол на

индустриални емитери на отпадъчни води съгласно изискванията на КР № 114/2006г.
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за недопускане превишения на определените индивидуални емисионни ограничения

на точкови източници на замърсяване.

· „Огняново К” АД,  с. Огняново - Извършва се емисионен контрол на индустриалните

емитери на отпадъчни води съгласно заповед № РД-382/20.04.2010 г. на МОСВ.

Извършва се ежемесечен собствен мониторинг на отпадъчни води съгласно Условие

№10 от КР№81/ 2005г.

· Винарна "Беса Валей" ООД -  с.  Огняново -  В процес на изпълнение,  Реконструкция

на ПСОВ

· Мандра “Елит-95”ООД, с.Дълбок извор – Извършва се. Неефекивно пречистване,

замърсяване на реката- наложени текущи санкции, ЛПСОВ с малък капацитет

· Мандра „Бор чвор” ЕООД, с.Дълбок извор – Извършва се. Изградена и работи нова

ЛПСОВ. Не е решено оползотворяването на цвика, в много случаи се изхвърля в реките.

непрекъснато получаваме сигнали за замърсяване на реката.

· Мандра "Деникермилк"АД, гр.Меричлери - Извършва се.

· Консервна фабрика „ДЕРОНИ” на Диони ООД, Ст.Загора - Извършва се.

· Свинекомплекс  с. Боздуганово на „Аякс-95” ООД- Извършва се в съответствие с КР

№141-НО-ИО-АО/2009
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5. БАСЕЙН НА РЕКА БЯЛА

В басейна на р. Бяла са идентифицирани две повърхностни водни тела, които

принадлежат към един речен тип - R14 Суб-средиземноморски (временни) реки. За двете

водни тела е определено добро екологично състояние.

Код на водно
тяло Име на водно тяло

Биологични
показатели

Физико-
химични

показатели
Екологично
състояние

BG3МА100R220 Река Луда - приток на р.Бяла добро добро
BG3МА100R270 Бяла река и нейните притоци добро добро добро

За басейна на  р.  Бяла не е идентифициран антропогенен натиск от индустриални

емитери, както и от канализационни системи на населени места.


