
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
I. МОНИТОРИНГ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ 

 
 
 

1. Типология на повърхностните води 
 

1.1 Типология на категория “РЕКИ” 
 

На територията на Източнобеломорски район са определени 5 типа води категория „Реки”, които 
се изброени в Таблица 1. 
 
Таблица № 1 Типология категория “РЕКИ” според начина им на оценка в ИБР 

№ Тип Име на типа МАРИЦА ТУНДЖА АРДА БЯЛА ИБР 

1 R12 Големи равнинни реки 5 5 0 0 10 

2 R14 Пресъхващи реки 9 11 18 2 40 

3 R5 Чакълест полупланнски тип  реки  49 5 4 0 58 

4 R13 Малки и средни реки с фин cубстрат 28 7 0 0 35 

5 R3 Планински каменен тип реки 77 26 15 0 118 

Общ брой водни тела 168 54 37 2 261 

 

Фигура № 1 Типове води категория „РЕКИ”  според начина им на оценка в ИБР 

 



 
 

 
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,  
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, 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; 
- 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 

 
Карта № 1 Типология категория „реки” в ИБР 

 

 
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 5 типа езера, показани в Таблица № 3. Необходимо 
е да се отбележи, че направената типология на „езера” обхваща всички водни тела, които са 
стоящи води (т.е. включително язовирите) – 50  на брой. 
 
 

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



 
№ Тип Име на типа Марица Тунджа Арда Бяла ИБР 

1 L3 Планински езера в екорегион 7 3 0 1 0 4 

2 L13 Средни и млаки полупланински язовири 8 3 2 0 13 

3 L11 Големи дълбоки язовири 0 2 3 0 5 

4 L17 Малки и средни равнинни язовири 19 3 0 0 22 

5 L15 Големи равнинни средно дълбоки язовири 5 1 0 0 6 

Общ брой водни тела 35 9 6 0 50 

 
Фигура № 2 Типове от категория „ЕЗЕРА”  в ИБР 

 
 

Планински 
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12%

Типове  води категория "Езера"

 
 
 

Карта № 2 Типология на категория „езера” в ИБР 



ТТаб
лица № 4 Типове  категория “ЕЗЕРА” в ИБР 

 
№ ТИПОВЕ Язовири 

1 L3 Планински езера в екорегион 7 Смолянски езера, яз. Голям Беглик, яз. Белмекен, 
яз. Батак 

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

3 L13 Средни и малки полупланински язовири 

яз. Бакър дере, яз.Душанци, яз. Тополница, 
яз.Кричим, яз.Свежен, яз.Домлян, яз.Въча, 
яз.Бенковски, яз.Асеновец- ПБВ, яз.Боровица, 
яз.Цанков камък, яз. Малазмак, яз.Малко 
Шарково 

6 L15 Големи равнинни средно дълбоки 
язовири 

яз.Тракиец, яз.Розов кладенец, яз.Овчарица,  
яз.Пясъчник, яз.Кирилово, яз.Гарваново 

7 L17 Малки и средни равнинни язовири 

яз.40-те извора, яз.Езерово, яз.Кавака, яз.Генерал 
Николаево, яз.Мечка, яз.Ново железаре, 
яз.Чернозем, яз.Синята река, яз.Сушица, 
яз.Дългъна (Тюркмен), яз.Царимир (Гичита), 
яз.Леново (Леново 4),  яз.Брягово 1, яз. Даскал 
Атанасово, яз.Раднево, яз. Бяло поле 1, 
яз.Пъстрен, яз.Чирпан, Рибарници с. Николаево, 
яз. Роза 3, яз.Троян, яз.Цанко Церковски 

 



 
 
 
2. Програми за мониторинг на повърхностните води на територията на ИБР 
- контролен и оперативен мониторинг   
 
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. Общият брой на пунктовете за контролен мониторинг на територията на 
Източнобеломорски район през 2017г. е 32 пункта- 24 пункта на реки и 8 пункта на язовири. 
Във връзка с определяне на екологичното и химично състояние на повърхностните водни тела в 
тези пунктове се извършва мониторинг на биологични и физико-химични елементи, като 
еднократно в периода на ПУРБ е предвидено да е се извърши и мониторинг на 
хидроморфологични елементи за качество. 

Честотата на контролния мониторинг е съобразена с минималната честота, която се 
препоръчва в Приложение V на РДВ за отделните показатели: 

• Биологични елементи 
- фитобентос в реки – 1 път на 3 години 
- макрофити в реки и езера/ язовири- 1 път на 3 години 
- макрозообентос в реки – 1 път годишно 
- риби в реки и езера/ язовири- 1 път на 3 години 
- фитопланктон/хлорофил А в язовири (заедно с прозрачност, разтворен кислород, 

активна реакция/рН и електропроводимост) – 2-4 пъти годишно, като мониторингът се 
извършва 2-6 пъти в периода на ПУРБ. 

• Физико-химични елементи 
- основни показатели – 4 пъти годишно 
- специфични замърсители – 4 пъти годишно 
- приоритетни вещества – 12 пъти годишно 
 

 Програмата за контролен мониторинг за ИБР се изпълнява въз основа на Заповед № РД-
229/05.04.2017г. на Министъра на околната среда и водите и е представена в Приложение №1. 
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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 мониторинг 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 136 пункта във водни 
тела от категория „река” и 17 пункта във водни тела от категория „езеро”. 
 Програмата за оперативен мониторинг за ИБР се изпълнява въз основа на Заповед № РД-
229/05.04.2017г. на Министъра на околната среда и водите и е представена в Приложение №1. 
 

Карта № 4 Мрежа за оперативен мониторинг на повърхностни води  в ИБР през 2017г. 

 



 

3. Химично и екологично състояние/потенциал на повърхностните води  
 

3.1.Химично състояние 

3.1.1. Подход за определяне на химичното състояние 

 

При определяне на химичното състояние на повърхностните водни 
тела са приложени изискванията на Директива 2013/39/ЕС, 
транспонирана в Наредба за стандарти за качество на околната среда за 

приоритетни вещества и някои други замърсители от 2010г. 
          Химичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в два класа – добро и 
лошо, които се изобразяват съответно със син и червен цвят. За извършване на достоверна 
оценка е необходимо минималната честотата на анализ да бъде 12 пъти в годната (1 път 
месечно). Тези водни тела, които отговарят на средногодишните стойности на стандартите за 
качество на околната среда (СГС-СКОС) са в добро състояние, а за водните тела, в които се 
констатира превишаване на СГС-СКОС е определено лошо състояние. Във водните тела, в 
които не се извършва мониторинг на приоритетни вещества поради липсата на 
идентифициран натиск, химичното състояние е определено като «неизвестно». 
При оценката на химичното състояние на повърхностните водни тела са използвани данни от 
проведен мониторинг през 2017г. на приоритетни вещества в 130 водни тела на територията 
на ИБР, като за 14 е определено лошо състояние, а за 116 – добро химично състояние. За 
останалите 181 водни тела е определено «неизвестно състояние».   
       
 Причините за големия брой водни тела в неизвестно състояние са следните:  
• липсата на установен натиск от емисии на приоритетни вещества и проведен мониторинг 
• в програмите за контролен и оперативен мониторинг на повърхностните води в периода на 
първия ПУРБ е планиран анализ на всички 33 приоритетни вещества, но за 5 от тях не са 
разработени методики за лабораторен анализ и не е проведен мониторинг. 
 
3.1.2. Резултати от  определяне на химичното състояние 

 

Таблица № 5 Брой повърхностни ВТ по химично състояние през 2017г. 

 

Химично  
състояние 

ВТ Арда Тунджа Бяла Марица  
Добро 18 18 1 79 
Лошо 2 0 0 12 

Неизвестно 23 45 1 112 

Химично състояние 

добро лошо 



общо ВТ 43 63 2 203 
 

 

Фигура № 3 Химично състояние на повърхностните ВТ в ИБР през 2017 г. 

 

 
 

 

 

 

Карта № 5 Химично състояние на повърхностни водни тела в ИБР през 2017г.  



 
 

 

 

3.2. Екологично състояние/потенциал 

3.2.1. Подход за определяне на  екологичното състояние 

 Оценката на екологичното състояние/ потенциал на повърхностните водни тела се 
извършва по класификационна система за биологични и физико-химични елементи за 
качество, и стандарти за качество на околната среда за химични елементи и специфични 
замърсители, включени в Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на 
повърхностните води. 
 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. 
 

 

 

     За оценка на екологичното състояние се разглеждат биологични и физико-химични 
елементи за качество. Водещи за определяне на състоянието са биологичните елементи.  
     Анализът на резултатите показва, че през 2017г. водните тела в добро екологично състояние/ 
потенциал са 116, в умерено – 139 и в лошо и много лошо състояние 54 водни тела. В 

Екологично състояние 

отлично добро умерено лошо много лошо 



неизвестно състояние са 2 водни тела, поради невъзможност за провеждане на мониторинг. При 
сравняване на резултатите с тези през 2016г. не се наблюдава подобряване на екологичното 
състояние/ потенциал (през 2016г. 120 водни тела са в добро екологично състояние, 135 в 
умерено, 49 водни тела в лошо и много лошо екологично състояние/ потенциал и 7 тела в 
неизвестно състояние). Основните физико-химични показатели, по които се наблюдават 
отклонения са свързани с органично замърсяване - оротофосфати, общ фосфор, амониев азот, 
нитритен азот, нитратен азот, общ азот и БПК, причина за които са непречистени отпадъчни 
води от населени места, заустване на промишлени отпадъчни води и интензивна 
селскостопанска дейност. 
При оценката на екологичен потенциал в силномодифицирани водни тела (язовири, 
коригирани реки) се използва класификационната система за еклогично състояние, която е 
разработена за естествени водни тела. Необходимо е тя да бъде адаптирана като се въведе 
т.нар. „подход на смекчаващи мерки”, прилаган в ЕС. При него като основен критерий се 
приема стопанското използване на водните тела и състоянието на елементите за качество, 
което може да се постигне без да се допуска негативно въздействие върху стопанската 
дейност. Това състояние се приема за Добър екологичен потенциал (ДЕП) като се предвиждат 
„смекчаващи мерки”, които могат да го подобрят, без да попречат на стопанското ползване. 
Новият подход за определяне на ДЕП ще бъде въведен при оценките за силномодифицираните 
водни тела в периода на втория ПУРБ (2017-2021 г.). 
 

3.2.2. Резултати  за  екологичното състояние 

В Таблица № 6 са дадени резултатите от оценката на екологичното състояние/потенциал на 
повърхностните водни тела за Източнобеломорски район по басейни. 
 
 

 

Таблица № 6 Брой водни тела  разпределени по екологично състояние/потенциал 

 за ИБР през 2017г. 

  Общо ВТ Марица Тунджа Арда Бяла ИБР 

Ек
ол

ог
ин

о 
 

съ
ст

оя
ни

е/
 

по
те

нц
иа

л 

Отлично 9 5 0 0 14 
Добро 65 16 19 2 102 
Умерено  85 31 23 0 139 
Лошо  21 7 0 0 28 
Много лошо  22 4 0 0 26 
Неизвестно 1 0 1 0 2 

 ВТ  203 63 43 2 311 
 
 



 
Фигура № 4 Разпределение на повърхностните водни тела по екологично 

състояние/потенциал през 2017 г.  
 

 
 

 

 

 

 

 

Карта № 6 Екологично състояние/ потенциал на повърхностни водни тела в ИБР през 2017 г. 



Еко
логичното състояние/потенциал и химично състояние през 2017г. на повърхностните водните 

тела на територията  на ИБР са представени в Приложение № 2. 
 
3.2.3. Речни участъци с лошо състояние на водите 
 
Басейн на р.Марица: 
 
1. Река Мътивир и притоци- водното тяло е в умерено екологично състояние по биологични 
и физико-химични елементи за качество, като през 2017г. се запазва умереното състояние от 
2015-2016г. Основните показатели, по които се наблюдава отклонение от стандартите за 
качество за добро състояние са: дънна макробезгръбначна фауна, БПК5, разтворен кислород, 
азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, ортофосфати, азот общ, фосфор общ и манган, 
което се дължи на заустване на отпадъчните води на гр.Ихтиман и други населени места.  
2. Река Медетска- това водно тяло е в много лошо екологично състояние по биологични и 
физико-химични показатели и в лошо химично състояние по кадмий, олово и никел. В пункта 
на р.Медетска преди вливане в р.Тополница се констатира превишаване на стандартите за 
качество за добро състояние по активна реакция рН, електропроводимост, желязо, манган, 
цинк, мед, алуминий, кадмий, олово и никел. През 2017 г. изчислената средногодишна 
стойност за показател желязо е 620 µg/l при стандарт за качество на околната среда (СКОС) 
100 µg/l, манган 5710 µg/l при СКОС 50 µg/l, мед 18415 µg/l при СКОС 22 µg/l, цинк 1434 µg/l 



при СКОС 100 µg/l, алуминий 28259 µg/l при СКОС 15 µg/l, кадмий 4 µg/l при СКОС 0,25 µg/l, 
олово 3,92  µg/l при СКОС 1,2 µg/l, никел 120 µg/l при СКОС 4 µg/l.  
Основен замърсител на водното тяло е закрития рудник “Медет” като изпълнението и 
контрола на дейностите по техническата ликвидация, консервация, техническа и биологична 
рекултивация, пречистване на води и мониторинг е възложена на "Еко Антрацит" ЕАД. 
Дренажните води от рудника се заустват в река Медетска и от там в река Тополница в 
участъка до яз.Тополница. 
3. Река Тополница и притоци от хвостохранилище Медет до яз.Тополница– лошото 
екологично и химично състояние се дължи на замърсяването от р.Медетска, заустване на  
непречистени руднични води от закрития рудник „Медет” и промишлени отпадъчни води. 
Показателите, по които се установява превишаване на стандартите за качество на околната 
среда са дънна макробезгръбначна фауна, фитобентос, общ азот, общ фосфор, манган, цинк, 
мед и алуминий. При извършените анализи за химично състояние (приоритетни вещества) се 
констатират отклонения от стандартите за качество на околната среда по показатели кадмий, 
олово и никел, което определя и лошото химично състояние на водното тяло. На територията 
на водното тяло развиват дейността си едни от най-големите предприятия в областта на 
добива и преработката на метални руди: „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), „Дънди Прешъс Металс Челопеч”ЕАД (добив на медно-
златно пиритни руди и преработка на добитите количества руда до концентрат). В пункт  
„Река Тополница преди яз.Тополница при с.Поибрене” през 2017г. са установени 
средногодишни стойности за показател манган 293 µg/l при СКОС 50 µg/l, мед  128 µg/l при 
СКОС  22 µg/l, алуминий 86 µg/l при СКОС 15 µg/l, олово 1,33 µg/l при СКОС 1,2 µg/l, никел 
4,83 µg/l при СКОС 4 µg/l. 
4. Река Пирдопска и р.Златишка- долно течение- водното тяло е в умерено екологично 
състояние по макрозообентос, БПК, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, фосфати, общ 
фосфор, манган, алуминий, като през 2017г. се констатира подобряване на екологичното 
състояние от лошо през 2016г. до умерено екологично състояние. През 2017г. в пункт „Река 
Пирдопска- устие” се установява превишаване на СГС- СКОС по показател никел 4,9 µg/l при 
СГС-СКОС 4 µg/l, а в пунктовете на р.Златишка преди и след вливане на р.Пирдопска се 
установяна превишаване на СГС- СКОС по показател олово, съответно 1,5 µg/l и 2,7 µg/l при 
СКОС 1,2 µg/l. Във връзка с констатираните превишавания на стандартите за качество на 
околната среда по показатели никел и олово през 2017г. водното тяло „Река Пирдопска и 
р.Златишка - долно течение” е определено в лошо химично състояние.  
5. Река Тополница от яз.Тополница до устие- през 2017г. водното тяло е в лошо химично 
състояние по показател никел. В пунктовете на р.Тополница при с.Драгор след вливане на 
р.Елшишка и в гр.Пазарджик са установени средногодишни стойности на СКОС по показател 
никел превишаващи стандарта за качество (при с.Драгор 5,17 µg/l и в гр.Пазарджик 4,19 µg/l 
при СКОС 4 µg/l). Източник на замърсяването са водите на р.Елшишка, която се влива в 
р.Тополница при с.Драгор. 



6. Река Елшишка- водното тяло е в много лошо екологично и лошо химично състояние. В 
пунктовете на р.Елшишка при с.Априлци и устие се констатира превишаване на СКОС по 
показателите: манган, желязо, мед, цинк, алуминий, кадмий, олово и никел, както и 
превишаване на нормите за добро състояние по активна реакция рН и електропроводимост. 
През 2017г. в пункта на р.Елшишка-устие изчислената средногодишна стойност за показател 
желязо е 233 µg/l при стандарт за качество на околната среда (СКОС) 100 µg/l, манган 2978 
µg/l при СКОС 50 µg/l, мед 175 µg/l при СКОС 22 µg/l, цинк 419 µg/l при СКОС 100 µg/l, 
алуминий 1040 µg/l при СКОС 15 µg/l, кадмий 6 µg/l при СКОС 0,25 µg/l, олово 1,8 µg/l при 
СКОС 1,2 µg/l, никел 76 µg/l при СКОС 4 µg/l.  
7. Река Панагюрска Луда Яна от Панагюрище до вливането на р. Стрелчанска Луда 
Яна- водното тяло е в лошо екологично състояние по биологични и физико-химични елементи 
за качество, и добро химично състояние. Изместващи физико-химични показатели са: БПК5, 
амониев азот, азот нитритен, ортофосфати, азот общ, общ фосфор, желязо, манган и мед. В 
пункта на р. Луда Яна след гр.Панагюрище се констатира еднократно превишаване на 
максимално допустимата концентрация на СКОС по показател никел.  
8. Река Луда Яна от вливане на Стрелчанска Луда Яна до устие- водното тяло е в умерен 
екологичен потенциал по макрозообентос, ортофосфати, общ фосфор, манган, мед и 
алуминий, и в лошо химично състояние по показател никел. На територията на водното тяло 
се намира рекултивираното хвостохранилище „Радка”, с оператор "Еко Антрацит" ЕАД, 
разположено на площадката на закрития рудник „Радка”. От хвостохранилището не се 
формират дренажни отпадъчни води, а повърхностните води от североизточния скат се 
отвеждат в р.Луда Яна посредством канавка. Друг обект, намиращ се на територията на 
водното тяло  е "Панагюрска медна компания" ООД, гр.София, експлоатиращ „Инсталация за 
производство на катодна мед и цинков сулфат”. 
9. Река Чепинска от вливане на р.Мътница до кантон Долене- в участъка се установява 
лошо екологично състояние по биологични елементи за качество- дънна макробезгръбначна 
фауна. Причина за лошото състояние е заустване на непречистени битово- фекални отпадъчни 
води от населените места. В пункта на р.Чепинска след гр.Велинград се наблюдава 
превишаване на нормите за добро състояние по БПК, амониев азот, азот нитратен, общ азот, 
общ фосфор и ортофосфати.  
10. Река Стара след ПБВ до вливане в р.Мътница и р.Мътница до устие- през 2017г. се 
наблюдава влошаване на екологичното състояние на двете водни тела по БЕК- дънна 
макробезгръбначна фауна- от умерено екологично състояние през 2016г. до лошо екологично 
състояние през 2017г. Лошото екологично състояние се дължи на заустване на непречистени 
битово-фекални отпадъчни води от гр.Ракитово и други населени места в района.  
11. Река Марица от вливане на р.Тополница до вливане на р.Въча- данните от 
проведеният мониторинг през 2017г. показват умерено екологично състояние по БЕК 
макрозообентос, фитобентос, БПК, амониев азот, нитритен азот, общ азот и ортофосфати. В 
пункта на р.Марица при с.Огняново след вливане на р.Луда Яна през 2017г. е проведен 
мониторинг по приоритетни вещества, като резултатите показват превишаване на 
средногодишната стойност на стандарта за качество на околната среда (СГС- СКОС) по 



показател хлорпирифос-етил и водното тяло е определено в лошо химично състояние. 
Хлорпирифос-етил е приоритетно вещество от групата на органофосфорните съединения, и се 
използва като активно вещество заедно с циперметрин в голяма група препарати за растителна 
защита (инсектициди) за борба срещу неприятели по лозя, овощни, технически и житни 
култури.  
12. Река Марица от вливане на р.Омуровска до вливане на р.Сазлийка- участъкът от 
р.Марица е в лошо екологично състоянието по БЕК- дънна макробезгръбначна фауна и 
физико- химични елементи за качество- азот нитратен, общ азот и ортофосфати. 
13. Река Сребра долно течение – лошото екологично състояние се дължи на заустване в р. 
Сребра на битови отпадъчни води от гр.Раковски и други населени места. При сравняване на 
резултатите от проведеният мониторинг през 2017г. с данните от 2016г. не се наблюдава 
подобряване на състоянието на водното тяло по биологични и физико-химични елементи. 
През 2017г. в пункта р.Сребра след гр.Раковски се констатира отклонение от нормите за добро 
състояние по следните физико-химични показатели: амониев азот, азот нитритен, общ азот и 
ортофосфати.  
14. Река Чинардере от язовир Леново до вливане в р.Мечка- водното тяло е в лошо 
екологично състояние по биологични елементи за качество (БЕК)- дънна макробезгръбначна 
фауна и умерено състояние по физико-химични елементи за качество: БПК, амониев азот, азот 
нитратен, азот нитритен, общ азот, ортофосфати и общ фосфор. Лошото състояние се дължи 
на заустване на битово-фекални и  промишлени отпадъчни води.  
15. ГОК Азмака и ГОК Кара дере- водното тяло е в много лош екологичен потенциал по 
биологични елементи за качество- дънна макробезгръбначна фауна и фитобентос-кремъчни 
(диатомови) водорасли. В пункт „ГОК-Азмака преди с.Маноле” се установява превишаване на 
нормите за добро състояние по амониев азот, азот нитратен, азот нитритен, общ азот и 
ортофосфати. 
16. Река Чепеларска от гр.Асеновград до устие и Крумовски колектор – 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 констатира превишаване на средно годишните 
стойности на стандартите за качество на околната среда (СГС-СКОС) по показателите- 
кадмий и олово, което определя и лошото химично състояние на водното тяло. В пункта на 
р.Чепеларска преди вливане в р.Марица се установява превишаване на СКОС по манган, 
кадмий и олово. Измерената средногодишна стойност за показател манган е 114 µg, цинк 64 
µg, кадмий 1,97 µg и олово 3,87 µg. През 2017г. не се наблюдава подобряване на екологичното 
и химичното състояние на водното тяло. 
17. Река Чепеларска от гр.Чепеларе до вливане на р. Забърдовска –  лошото екологично 
състояние се дължи на заустване на  непречистени  битови отпадъчни води от гр.Чепеларе и 
други  населени места в река Чепеларска. В пункт „Река Чепеларска след гр.Чепеларска” през 
2017г. се установява превишаване на стандартите за качество по показателите: БПК, азот 
амониев, азот нитратен, азот нитритен, азот общ, ортофосфати и фосфор общ.  



18. Река Потока от гр.Съединение до устие- през 2017г. се наблюдава влошаване на 
екологичното състояние на водното тяло по биологични елементи за качество- дънна 
макробезгръбначна фауна (от умерено през 2016г. на лошо екологично състояние през 2017г.). 
В пункт „Река Потока след гр.Съединение” се констатира превишаване на стандартите за 
качество по БПК, амониев азот, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, ортофосфати и общ 
фосфор. Във водното тяло се заустват битово- фекални отпадъчни води от гр.Съединение и 
други населени места, както и производствени отпадъчни води от предприятията в района. 
19. Река Каварджиклийка горно течение до яз. Синята река- водното тяло е в умерено 
екологично състояние по биологични елементи за качество- макрозообентос и физико- 
химични елементи за качество- азот нитритен, общ азот, общ фосфор и ортофосфати. В пункт 
„Река Каварджиклийка преди яз. „Синята река” през 2017г. е проведен мониторинг по 
приоритетни вещества, като резултатите показват превишаване на средногодишната стойност 
на стандарта за качество на околната среда (СГС- СКОС) по показател хлорпирифос-етил и 
водното тяло е определено в лошо химично състояние.  
20. Река Стара след гр. Карлово- в участъка се наблюдава подобряване на екологичното 
състояние по БЕК макрозообентос от лошо екологично състояние през 2014-2016г. до умерено 
екологично състояние през 2017г. В пункт „Река Стара след гр.Карлово” се констатира 
отклонение от нормите за добро състояние по следните физико-химични показатели: БПК, 
азот амониев, общ азот, ортофосфати и общ фосфор. През 2017г. в пункта е проведен и 
мониторинг по приоритетни вещества, при което е установено превишаване на СГС- СКОС по 
показател хлорпирифос- етил и водното тяло е определено в лошо химично състояние. 
21. Река Юговска от река Белишка до устие, хвостохранилище на Горубсо-Лъки- данните 
от проведения през 2017г. мониторинг показват превишаване на стандартите за качество на 
околна среда по показатели кадмий и олово, което определя лошото химично състояние на 
водното тяло. Измерената средногодишна концентрация в пункт „Река Юговска- устие” по  
показател кадмий е 0,26 µg при СГС-СКОС 0,15 µg и олово 2,14 µg при СГС-СКОС 1,2 µg. В 
пунка се установява превишаване на стандарта за качество на околната среда и по показател 
мед 18,45 µg при СКОС 10 µg. 
22. Река Манастирска и река Джурковска до р.Белишка- в р.Джурковска се заустват 
рудничните води от рудник „Дружба” и рудник „Джурково”, стопанисвани от "Лъки Инвест" 
АД. През 2017г. водното тяло е в умерено екологично състояние по БЕК дънна 
макробезгръбначна фауна и лошо химично състояние по кадмий и олово. В пунка на 
р.Джурковска при с.Джурково се установява превишаване на СКОС по показателите цинк, 
кадмий и олово. Измерената средногодишна концентрация в пункта по показател кадмий е 
0,105 µg при СГС-СКОС 0,09 µg, олово 2,1 µg при СГС-СКОС 1,2 µg и цинк 88 µg при СКОС 
40 µg. 
23. Река Сазлийка от р.Азмака до устие – участъкът на р.Сазлийка от р.Азмака до 
р.Блатница е в лошо екологично състояние по биологични елементи за качество- дънна 
макробезгръбначна фауна. В пункта на р.Сазлийка при с. Диня (след вливане на р.Бедечка и 
р.Азмака) през 2017г. се констатира отклонение от нормите за добро състояние по следните 
показатели: БПК, амониев азот, азот нитритен, общ азот, ортофосфати и общ фосфор. От 



проведените анализи по приоритетни вещества в пункта не се наблюдава превишаване на 
стандарта за качество на околната среда (СКОС) и водното тяло е определено в добро 
химично състояние. Аналогично е състоянието на р.Сазлийка и в пунктовете при гр.Раднево, 
гр.Гълъбово и устие.  
В участъка на р.Сазлийка от вливане на р.Блатница до р.Овчарица се констатира влошаване на 
екологичното състояние по БЕК- дънна макробезгръбначна фауна в сравнение с предходни 
години (от лошо състояние през 2014-2016г. до много лошо през 2017г.). През 2017г. в пункта 
на р.Сазлийка при с.Любеново се установява и превишаване на стандартите за качество по 
електропроводимост, БПК, амониев азот, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, ортофосфати 
и общ фосфор, като установените стойности по изброените показатели са по- високи от 
измерените през 2016г. 
24. Река Блатница до вливането и в р.Сазлийка- участъка е лошо екологично състояние по 
макрозообентос. В пункта на р.Блатница преди вливането и в р.Сазлийка се установява 
превишаване на нормите за добро състояние по електропроводимост, БПК, амониев азот, азот 
нитратен, азот нитритен, общ азот, ортофосфати, общ фосфор и манган. 
25. Река Бедечка от гр.Стара Загора до устие - това водно тяло е в много лошо екологично 
състояние по биологични елементи за качество, което се дължи на заустване на промишлени и 
битови отпадъчни води от гр.Стара Загора и други населени места. Показателите, по които се 
констатира оклонение от нормите за добро състояние са: макрозообентос, разтворен кислород, 
БПК5, азот амониев, азот нитритен, общ азот, ортофосфати, общ фосфор и манган.  
26. Река Текирска до яз.Чирпан 1 – участъкът е в много лошо екологично състояние по 
биологични  и физико-химични елементи за качество, което 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 мониторинг по биологични и физико-химични 
елементи за качество през 2017г. с данните от 2016г. не се наблюдава подобряване на 
състоянието на водното тяло.  
През 2015г. е установено компроментиране на стената на яз.Чирпан във връзка, с което той не 
изпълнява своето предназначение и не е провеждан мониторинг. 
27. Река Мусачева- за 2017г. водното тяло е определено в лошо екологично състояние по 
дънна макробезгръбначна фауна. В пункта при с.Мусачево се установява превишаване на 
нормите за добро състояние по електропроводимост, БПК, азот нитратен и общ азот. 
28. Река Овчарица- горно течение на р.Овчарица до яз.Овчарица и от яз.Овчарица до 
вливането и в р.Сазлийка-  през 2017г. горното течение на р.Овчарица до яз.Овчарица е в 
лошо екологично състояние по макрозообентос, а участъка от реката след яз.Овчарица до 
вливането и в р.Сазлийка е в много лошо екологично състояние по БЕК. 
29. Река Меричлерска – това водно тяло е в много лошо екологично състояние по биологични 
елементи за качество- макрозообентос, и основните физико-химични показатели: 
eлектропроводимост, разтворен кислород, амониев азот, нитритен азот общ азот, ортофосфати 
и общ фосфор. В пункта на р.Меричлерска след гр.Меричлери са установени стойности за 
хлорпирифос-етил над средногодишната стойност на стандарта за качество на околната среда.   



30. Река Банска средно и долно течение – лошото екологично състояние се дължи на 
заустване на отпадъчни води от населени места и Северна индустриална зона на гр. Хасково. 
Изместващи показатели са макрозообентос, БПК5, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, 
общ фосфор и ортофосфати.  
31. Река Харманлийска- горно течение до яз.Тракиец- този участък е в умерено състояние 
по биологични елементи за качество- макрозообентос. В пункт „Река Харманлийска 
с.Караманци, преди яз. "Тракиец" през 2017г. се установява превишаване на стандартите за 
качество на околната среда по показателите: цинк и манган.   

32. Язовир Генерал Николаево- Оценката по основните метрики варира от Умерен (Общ 
биообем) до Много лош (Хлорофил-а, % Цианобактерии) потенциал. Констатирани са 
потенциално токсични видове в състояние на цъфтеж от I и II ст. (Microcystis aeruginosa, 
Limnothrix redekei). Характерни особености са високите средно сезонни стойности на 
еутрофните цианобактерии (55%) и хлорофил-а (85,7 µg/l). Осреднената оценка по БЕК 
фитопланктон е Лош ЕП, което съвпада с оценката по HPLI индекс. 
 
 
Басейн на р.Тунджа: 
 
1. Язовир Цанко Церковски- през 2017г. оценката по основните метрики за фитопланктон 
варира от Умерено (ВГИ) до Много Лошо (Хлорофол-а) състояние. Характерни особености на 
фитопланктона са изключително високите средно сезонни стойности на Хлорофил-а (148,00 
µg/l), високия процент еутрофни цианобактерии (28%) и интензивен цъфтеж от IIIст. от 
Кремъчни водорасли (Cyclotella meneghiniana). Констатирани са потенциално токсични 
видове като Microcystis wesenbergii, M. аeruginosa и Aphanizomenon flos-aquae.  Общата оценка 
по националния метод и HLPI индекс съвпада – Лош ЕП. 
2. Река Мочурица от гр.Карнобат до устие- от проведения мониторинг през 2017 г. в пункта 
р.Мочурица след гр.Карнобат се констатира отклонение от нормите за добро състояние по 
следните физико-химични показатели: електропроводимост, амониев азот, нитратен азот, 
нитритен азот, общ азот, ортофосфати, общ фосфор и манган. За р.Мочурица е характерно 
силното органично замърсявне от непречистени битови отпадъчни и промишлени води. Най-
силно замърсяване се наблюдава в участъка след гр.Карнобат, поради вливането на 
непречистени отпадъчни води от градската канализационна мрежа. 

В Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на 
ИБР) за 2016-2021г., приет с Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет,  за община 
Карнобат са предвидени следните мерки: 

1. „Изграждане и/или реконструкция на канализационна мрежа за населено място над 
10 000 е.ж.” 

2. „Изграждане или разширение на ПСОВ до 20 000 е.ж.” 



 
р.Мочурица след гр.Карнобат 

 
Като основни индустриални емитери на р.Мочурица могат да се посочат следните обекти: 

- „СИС Индустрийс” ООД- Промишлен комплекс в с.Венец-предприятие за бутилиране 
на спиртни напитки и вино. Пречистените отпадъчни води след ЛПСОВ се заустват в 
открит канал, вливащ се в р.Мочурица. 

- „ВИН.С. Индустрийс” ООД с.Церковски- на площадката работят спиртоварна фабрика, 
винзавод и мелничен комплекс. Отпадъчните води след ЛПСОВ се заустват в дренажен 
канал на яз.Церковски, заустващ в р.Мочурица. 

- „Винекс Славянци” АД- цех Сунгурларе в гр.Сунгурларе- зауства производствени 
отпадъчни води след утаечна система в безименно дере, вливащо се в р.Мочурица  

- „Винекс Славянци” АД- цех Лозарево в с.Лозарево- зауства пречистени в ЛПСОВ 
смесен поток битово-фекални и производствени отпадъчни води в канавка, вливаща се 
в яз.Петковец. 

- „Винекс Славянци” АД- цех Славянци в с.Славянци- зауства битово-фекални и 
производствени отпадъчни води след утаечна система в канавка в р.Мочурица. 

- „Птицекланица Чубра” с.Чубра- месопреработвателно предприятие за бяло птиче месо. 
Отпадачните води след ЛПСОВ се заустват в дере, вливаща се в р.Мочурица. 

3. Река Тунджа от вливане на р.Мочурица до р.Симеоновска- водното тяло е в лошо 
екологично състояние по биологични и физико-химични елементи за качeство- 
макрозообентос, разтворен кислород, БПК, амониев азот, азот нитритен, общ азот, 
ортофосфати и общ фосфор. През 2017г. са постъпили няколко сигнала за замърсяване на 
р.Тунджа при с.Ханово и с.Кукорево. При пробонабирането през месец август 2017г. в пункта 
на р.Тунджа в землището на с. Кукорево е измерена стойност за показател пирен 
(индустриален замърсител от групата на полициклични ароматни въглеводороди) около 5 
пъти над стандарта за качество на околната среда по Наребда № Н-4/14.09.2012г. за 



характеризиране на повърхностните води (измерена е концентрация 0,065 µg/l при СКОС 
0,012 µg/l).  
4. Река Тунджа от гр. Елхово до вливане на р. Мелнишка и р. Коруджа- през 2017г. 
водното тяло е в лошо екологично състояние и добро химично състояние. Показателите, по 
които се установява превишаване на нормите за добро състояние са макрозообентос, БПК, 
амониев азот, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, ортофосфати и общ фосфор. 
5. Река Овчарица от с.Сотиря до вливане в р.Тунджа- водното тяло е в лошо екологично 
състояние по биологични елементи за качество- дънна макробезгръбначна фауна.  
6. Река Асеновска след гр.Сливен до устие – тук се вливат градските отпадъчни води от гр. 
Сливен след пречистването им в ГПСОВ-гр.Сливен. Показателите, по които се установява 
лошо екологично състояние са дънна макробезгръбначна фауна, БПК, амониев азот, азот 
нитратен, общ азот, ортофосфати и общ фосфор. 
7. Река Калница- водното тяло е в лошо екологично състояние и показателите, по които се 
установява превишаване на стандартите за добро състояние са: дънна макробезгръбначна 
фауна, електропроводимост, азот нитратен и общ азот. 
8. Река Саплама- водното тяло е в лошо екологично състояние по БЕК-макрозообентос. В 
пункта на р.Саплама- устие се констатира отклонение от нормите за добро състояние по общ 
фосфор и ортофосфати.  
9. Язовир Роза- Общата оценка по националния метод е Много лош ЕП и се базира преди 
всичко на изключително високите средносезонни стойности на метриките за биомаса (Общ 
биообем и Хлорофил а). HLPI методът дава една степен по-добро качество – Лош ЕП. 
 
 
Басейн на р.Арда: 
 
1. Река Маданска – лошото химично и умереното екологично състояние се дължи на 
заустване на руднични 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, кадмий и 
никел, което определя и лошото химично състояние на водното тяло. Показателите, по които 
се установява превишаване на стардатрите за качество за добро екологично състояние са 
дънна макробезгръбначна фауна, азот нитратен, азот нитритен, фосфати, манган и цинк. В 
пункта на река Маданска- гр.Мадан кв. Батанци за 2017г. е изчислена средногодишна 
стойност по показател манган 208,7 µg/l при СКОС 50 µg/l, цинк 3292 µg/l при СКОС 100 µg/l, 
кадмий 23,7 µg/l при СКОС 0,25 µg/l, олово 45,8 µg/l при СКОС 1,2 µg/l. Основни емитери за 
водното тяло са рудник „Крушев дол” и рудник „Върба-Батанци” на „Горубсо Мадан” АД, 
чиято производствена дейност е добив и обогатяване на метални руди.  
2. Извор на р.Върбица до гр.Златоград – този участък е в лошо химично и умерено 
екологично състояние, като основни емитери са Ермореченска обогатителна фабрика и 
хвостохранилище „Ерма река”, стопанисвани от „Горубсо-Златоград” гр.Златоград, както и 
изтичане на руднични води от рудник „Южна Петровица” и други изоставени рудници в 



района. В пунктовета на р.Ерма преди ХХ„Ерма река” и р.Върбица преди гр.Златоград се 
констатира превишаване на стандартите за качество за добро състояние по макрозообентос, 
електропроводимост, манган, мед, цинк, кадмий, олово, никел и цианиди- свободни. 
Средногодишните стойности за 2017г. в пункта на р.Върбица преди гр.Златоград по 
показатели са:  за манган 410 µg/l при СКОС 50 µg/l, цинк 463 µg/l при СКОС 100 µg/l, кадмий 
2,45µg/l при СКОС 0,25 µg/l, олово 1,36 µg/l при СКОС 1,2 µg/l. През 2017г. в БДИБР са 
постъпили няколко сигнала за инцидентно изтичане на води от хвостохранилище „Ерма река” 
и опасност от замърсяване на повърхностни и подземни води във водосбора на р.Върбица. 
При проведените пробонабирания от р.Ерма и р.Върбица са установени завишени стойности 
над стандартите за качество на околната среда по показателите: манган, желязо, цинк, кадмий 
и цианиди свободни. 

 



 
4. Мониторинг на зоните за защита на водите 

 
4.1.Мониторинг на води за консумация от човека 
 
4.1.1.Мониторинг на повърхностни питейни водни тела 
 
       Наредба №12/2002г. 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 64 повърхностни водни тела за 
питейно- битово водоснабдяване, в които са разположени 97 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 №2 на Наредба №12), а обхватът 
на показателите е регламентиран в Приложение №1 на същата наредба. 

 

 

Карта №7 Мониторингова мрежа на повърхностните питейни водни тела 

 



 

 

 

4.2. Състояние на питейните води  

4.2.1.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.  

Във втория ПУРБ на ИБР за повърхностните питейни водни тела са приложени 
критерии за групиране с цел оптимизиране на мониторинга и достоверно използване на 
резултатите при оценката на състоянието.  В резултат на този процес са обособени 2 групи 
водни тела: 

• ВТ, които се наблюдават самостоятелно (резултатите от мониторинга не могат да 
бъдат прехвърляни към други водни тела). Те са избрани по следните критерии:  
- има установени точкови източници на натиск;  
- разположени са в непосредствена близост до значими източници на дифузен натиск;  
- представляват водохранилища (питейни язовири);  
- водоснабдяват големи населени места (>30000 жители);  
- принадлежат към равнинни типове реки, тип R14 Суб-средиземноморски 
(пресъхващи) реки или дебитът на ПБВ силно варира през годишните сезони и се 
наблюдават случаи на пресъхване; 
- попадат в категория А3 или излизат извън категориите на Наредба 12. 

• ВТ, които се обособяват в групи, в рамките на които се избират представителни 
водни тела, провежда се мониторинг на ротационен принцип в периода на ПУРБ и 
резултатите се използват за оценка на състоянието на всички тела от групата. При 
определяне на групите са използвани следните критерии: 

- обща типология; 
- речни басейни / подбасейни; 
- наличие и характер на дифузен натиск (селско и горско стопанство, въздушни емисии). 
  

 
4.2.2. Резултати от определяне на състоянието на  повърхностните водни тела  

 
В таблица №1 са дадени резултатите от определяне категорията на водоизточниците и 

определяне състоянието на повърхностните питейни водни тела. 
 

Таблица №7  Състояние на повърхностните питейни  водни тела в ИБР през 2017г. 



 

№ Код на водното 
тяло Име на водното тяло   Водоизточник 

Категория 
водоизточн

ик 

Състояние 
водно тяло 

1 BG3MA900R230 
Река Марица от извори 
до гр.Долна Баня и 
притоци 

1 Река Бистрица A2 

А2 2 Река Марица A2 
3 

 Река Ибър A2 

2 BG3MA900R206 
Река Стара (Костенецка) 
от извори до устие на р. 
Чавча 

4 Река Чавча А1 
А2 5 Река Крайна A2 

3 BG3MA900L205 Язовир Белмекен 
6 Язовир Белмекен A2 

А2 7 РекаХаджидедейца A2 
8 кан. Джаферица A2 

4 BG3MA900R229 Река Крива река и 
р.Чаирска 9 Дн. изр. Сестримо A2 А2 

5 BG3MA900R202 Баш вада ПБВ 10 Река Башвада A2 A2 

6 BG3MA900R198 
Река Чепинска и притоци 
от извори до устие на 
Абланица и Хремщица 

11 Бистр. деривация № 11 A2 
A2 

12 Бистр. деривация № 12 A2 

7 BG3MA900R193 Тупавишко дере 13 Река Тепавишко дере A1 А1 

8 BG3MA900R191 
Река  Мътница под 
язовир Батак до притока 
и приток ПБВ 

14 Река Мътница A2 A2 

9 BG3MA800R183 Река Златьовица ПБВ 15 Река  Златьовица A2 А2 

10 BG3MA800R182 Река Въртопа-ПБВ 
16 Река Въртопа A2 А2 
17 Река Треперящото дере A2 А2 

11 BG3MA800R179 Река Куфарите 18 Река Куфарите A2 А2 

12 BG3MA800R178 
Река Дълбоки дол, 
р.Гушава и р.Конски дол 
-ПБВ 

19 Река Дълбок дол A1 
А2 20 Река Гушава A2 

21 Река Конски дол A1 
13 BG3MA800R177 Река Еленска ПБВ 22 Река Еленска A2 А2 

14 BG3MA800R221 
Река  Тополница от 
извори до 
гр.Копривщица - ПБВ 

23 Река Шириней A1 A1 

15 BG3MA800R173 
Река Златишка от извори 
до гр. Златица (Кору дере 
- ПБВ ) 

24 Река Куру дере A1 
А2 25 

 Река  Санър дере A2 

16 BG3MA800R172 Река Пирдопска от 
извори до гр.Пирдоп 26 Река Славци A2 А2 

17 BG3MA800R171 Река Бревинска с. 
Челопеч ПБВ 27 Река Бревинска A2 А2 

18 BG3MA800R170 Река Кьой дере над с. 
Чавдар ПБВ 28 Река Кьой дере A2 А2 

19 BG3MA800R169 Река Воздол с. Челопеч 
ПБВ 29 Река Воздол A2 А2 

20 BG3MA800R168 Река Мирковска до село 
Мирково ПБВ 30 Река Воденка A2 А2 



21 BG3MA800R166 
Река Смолска и р. 
Буновчица от вливането 
на р. Мирковска до устие 

31 Река Войняшка A1 А1 

22 BG3MA800R161 Река Шиндар-ПБВ 
32 Река Шиндар A1 

А2 33 Река Шиндара A2 
34 Река  Любница A1 

23 BG3MA700R155 Река Безименна местност 
Мулей 35 Река Безименна A2 А2 

24 BG3MA700R154 
Река Панагюрска Луда 
Яна от извори до град 
Панагюрище 

36 Река Рогачовец A2 
А2 

37 Река Луда Яна (Гешенка) A2 

25 BG3MA700R153 
Река Стрелчанска Луда 
Яна от извори до град 
Стрелча 

38 Река Меде дере A2 А2 

26 BG3MA700R151 Река Панова- с. 
Оборище, ПБВ 39 Река Панова A2 А2 

27 BG3MA700R148 Стара река от извори до 
река Дерин дере- ПБВ 

40 Река Дерин дере A2 
А2 41 Река  Каменишко дере A2 

42 Река Карлъшко дере A2 

28 BG3MA600R142 
Река Въча  и притоци от 
извори до вливане на 
река Широколъшка 

43 Река Хаджиларска A2 
A2 44 Река Добролайски соват A2 

45 Река Голяма  A1 

29 BG3MA600R141 Река Широколъшка с 
всички нейни притоци 

46 Река Азмачовско дере A2 

А2 

47 Река Туралско дере A2 
48 Река Стикълско дере №1 A2 
49 Река Солитско дере A2 
50 Река Козуяташко дере A1 
51 Река Стикълско дере №2 A2 
52 Река  Зорлийско дере A2 
53 Река Мечо селище А2 

30 BG3MA600L138 Язовир Голям Беглик 54 Язовир Голям Беглик A2 А2 

31 BG3MA500R127 

Река Тъмръшка  до село 
Храбрино и притоци- р. 
Дормушевска и 
Пепелаша 

55 Река Пепелаша A2 
А2 

56 Река Тъмрешка A2 

32 BG3MA500R124 Река Раковица за ПБВ 57 Река Раковица A2 А2 

33 BG3MA500R122 
Река Геренска от извори 
до с. Кръстевич (р. 
Вълковишки дол ПБВ) 

58 Река  Геренска A2 А2 

34 BG3MA500R112 Река Леденица ПБВ с. 
Косово 59 Река Ледница A1 А1 

35 BG3MA500R109 Река Крушовска за доп. 
ПБВ на гр. Лъки 60 Река Крушовска A1 А1 

36 BG3MA400R101 Дамлъ дере ПБВ 61 Река Дамлъ дере А2 А2 

37 BG3MA400R099 
Река Безименна - ляв 
приток на Стряма след 
Кърнарска река 

62 Река Леевица A2 А2 

38 BG3MA400R098 Река Сопотска (Леевица) 63 Река Манастирска A2 А2 



39 BG3MA400R097 Карловска река до гр. 
Карлово 64 Река Стара река, 

гр.Карлово A2 А2 

40 BG3MA400R096 
Река Голяма 
Никуличница ПБВ кв. 
Сушица гр. Карлово 

65 Река Голяма 
Никуличница A2 А2 

41 BG3MA400R094 Река Санър дере за ПБВ 
на с. Васил Левски 66 Река Санър дере A2 А2 

42 BG3MA400R091 Река Лясково дере 67 Река Лясково дере А2 А2 

43 BG3MA400L092 
Язовир Свежен, 
Мандево, Средока и 
Гърково дере 

68 Река Мандево дере A2 
А2 69 Река Гъркова ливада A2 

70 Река Средока A2 

44 BG3MA300R071 Река Радина за ПБВ на с. 
Розовец 71 Река Радина A2 А2 

45 BG3MA300R070 Река Бабешка за ПБВ на 
с. Бабек 72 Река Бабешка A2 А2 

46 BG3MA300R064 Река Керска за ПБВ на с. 
Чехларе 73 Река  Керска А2 А2 

47 BG3MA300R059 Река Чинардере от 
извори до ПБВ 74 Река Тополовска A2 А2 

48 BG3MA600L133 Язовир Въча 75 Язовир Въча А2 А2 

49 BG3MA900L192 Язовир Батак 76 Събирателна деривация 
„Бистрица”  А2 А2 

50 BG3AR900R042 Река Елховска- ПБВ 
77 Река Искрец A2 

А2 78 Река Голяма, с.Корита A1 
79 Река Елховска A1 

51 BG3AR900R043 Река Сивинска- ПБВ 

80 Река Конска - ляв ръкав А2 

А2 81 Река Конска - десен 
ръкав А2 

82 Река Катранска рампа А2 

52 BG3AR900R044 Река Елезово с.Кошница 
- ПБВ 83 Река Калето (Елезово) А2 А2 

53 BG3AR700R029 Малка Арда - ПБВ 84 Река Сантеново A2 А2 85 Река  Долчине A1 

54 BG3AR700R037 Река Давидковска до 
Глогинско дере 

86 Река Чифлика - ляв ръкав A2 
А2 

87 Река Чифлика-десен 
ръкав A2 

55 BG3AR600L025 Язовир Боровица – ПБВ 88 Язовир Боровица A2 А2 

56 BG3AR400R037 Река Казаците 89 Река Казаците  А2 А2  

57 BG3AR300R013 
Река  Козма дере (приток 
на Буюк дере) до 
водохващане за ПБВ 

90 Река Козма дере A2 А2 

58 BG3TU900R060 Река Тунджа от извори 
до гр. Калофер - ПБВ 91 Река Тунджа A1 А1 

59 BG3TU900R056 Река Корудере от извора 
до водохващане за ПБВ 92 Река Кору дере A1 A1 

60 BG3TU900R045 Река Мъглижка от 
извори до гр.Мъглиж 93 Река Суха река A1 A1 



61 BG3TU700R039 Стара река - от извори до 
водохващане с. Конаре 94 Река Стара река, 

с.Конаре A2 А2 

62 BG3TU700R038 
Река Твърдишка горно 
течение преди гр. 
Твърдица 

95 Река Циганска A1 А1 

63 BG3TU700R034 Река Домуз дере - ПБВ, 
приток на р. Блягорница 96 Река Домуз дере A1 А1 

64 BG3TU700L030 Язовир Асеновец – ПБВ 97 Язовир Асеновец A1 A1 

 



 

ІІ. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ, ИЗТОЧНИЦИ НА 

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

 
          Основен замърсител на повърхностните водни обекти на територията на 
„Източнобеломорски район” са канализационните системи на населените места, в които няма 
изградени селищни ПСОВ, както и липсата на цялостна изградена канализационна мрежа на 
голяма част от селищата.  
 
1. Селищни канализационни системи с и без изградени ПСОВ, изградени 
ПСОВ със степен на пречистване, по- малка от изискванията на 
законодателството  
 
Основен замърсител на повърхностните водни обекти на територията, контролирана от 
РИОСВ - Пловдив са канализационните системи на населените места, в които няма изградени 
селищни ПСОВ, както и липсата на цялостна изградена канализационна мрежа на голяма част 
от селищата. Много от малките агломерации нямат изградени канализационни мрежи и 
отпадъчните води най-често се отвеждат в земните пластове или заустват в прилежащи 
отводнителни канали, дерета и реки. В канализационната мрежа на селищата без 
пречиствателни станции заустват и производствените отпадъчни води от предприятията с 
изградени локални пречиствателни съоръжения. Изградените локални пречиствателни 
станции и съоръжения на територията на инспекцията се поддържат сравнително в добро и 
задоволително техническо и експлоатационно състояние. Съгласно чл. 4 от Наредба №7/2000 
год. към Закона за водите включването на производствени води в канализационните системи 
на населените места се осъществява на базата на сключен договор между абоната и лицето 
експлоатиращо канализационната система или съответната ГПСОВ. Качеството на 
отпадъчните води от тези предприятия е с показатели, отговарящи на нормите за заустване в 
ГК, а не за заустване в повърхностен воден обект. За заустването на канализационните мрежи 
в повърхностните водни обекти, както и за заустването на пречистените битово-фекални 
отпадъчни води след пречиствателните станции са издадени разрешителни за заустване на 
отпадъчните води в съответните водни обекти, като за някои от тях срокът е изтекъл. 
Градовете Асеновград, Баня, Перущица, Калофер имат изградени канализационни мрежи. 
Частично са изградени канализации в редица населени места, които се експлоатират от 
съответните общини. На територията контролирана от РИОСВ Пловдив са изградени и 
работят пречиствателни станции в градовете Пловдив, Сопот, Хисаря, Раковски, 
Стамболийски, Кричим, Карлово и Първомай. С изключение на ГПСОВ в гр. Първомай, 
оператор на останалите е „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив. Селищни 
ПСОВ са изградени и въведени в експлоатация в селата: Бенковски, с. Трилистник, община 
Марица, с. Житница и с. Ръжево Конаре, община Калояново, с. Кочево, община Садово. 



Същите се експлоатират от общините. С изключение на с. Кочево, където канализацията е 
изградена на 100%, в останалите селища канализацията е частично изградена.  
Град Пловдив- отпадъчните производствени води след пречистване в локални пречиствателни 
съоръжения са включени в градска канализация и се допречистват в ГПСОВ. Станцията е 
разположена на територия от 200 дка. в югоизточната част на гр. Пловдив. ПСОВ – Пловдив е 
изградена по схемата за механично и пълно биологично пречистване на отпадъчните води за 
трета категория водоприемник. Въведена е в експлоатация в края на 1984г. В периода 1996 – 
2006г. е извършена реконструкция, модернизация и разширение на биологичното стъпало, на 
решетъчно стопанство и съоръженията за обезводняване на утайките. Пречиствателната 
станция е предназначена да пречиства битово-фекалните, производствените и дъждовните 
води формирани в града, тъй като канализацията е смесен тип. Проектният капацитет на 
ПСОВ е Qср = 2 440л/сек, при качества на отпадъчната вода – БПК5 =168мг/л и НВ 
(неразтворени вещества) = 324мг/л. При осъществявания емисионен контрол на пречистени 
отпадъчни води, на изход ГПСОВ – Пловдив, преди заустване във водоприемника Марковски 
колектор, на 2,6 км преди заустването му в р. Марица е констатирано превишаване на 
индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, определени в Разрешителното за заустване на 
пречистени отпадъчни води след ГПСОВ, по показатели общ азот и общ фосфор. В 
представените резултати от провеждания собствен мониторинг на отпадъчни води на изход от 
ГПСОВ, също е установено превишаване на нормите по тези показатели. Причина за това е, че 
с първоначалния проект за изграждане на станцията не са предвидени и изградени съоръжения 
за отстраняване на азота и фосфора. С цел подобряване пречиствателният ефект на станцията, 
през 2011 год. Община Пловдив внася в МОСВ за оценка Проект за модернизация и 
реконструкция на пречиствателната станция и за изграждане ВиК мрежа. РИОСВ – Пловдив: 
Доклад за състоянието на околната среда през 2016 г. 54 Проектът предвижда 
пречиствателната станция да се реконструира, като се изгради съоръжение за отстраняване на 
азота и фосфора от отпадъчните води, да се извърши рехабилитация на механичното стъпало 
за пречистване и се осигури екологосъобразно третиране на утайките. Проектът предвижда 
частична подмяна на канализация и водопровод. Средствата за проекта са по Оперативна 
програма „Околна среда”.  
Град Сопот- през 2010 год. е въведена в рeдовна експлоатация ГПСОВ гр. Сопот. 
Пречиствателната станция е предназначена за пречистване на отпадъчните води на гр.Сопот и 
с.Анево. Проектният капацитет е Qср=4 500м3/д. Изпълнена е по Договор за инженеринг 
между Община Сопот и Консорциум „ГСМ Пауър инженеринг” с безвъзмездна финансова 
помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013год.”, съфинансирана от европейския 
фонд за регионално развитие и от кохезионния фонд на европейската общност. Станцията 
включва съоръжения за механично, биологично пречистване, съоръжение за отделяне на азот 
и фосфор, както съоръжения за третиране на утайките. При извършените контролни проверки 
през 2017 год., както и от протоколите от проведен собствен мониторинг през изтеклата 
година не е отчетено превишаване на ИЕО по показателите посочени в разрешителното за 
ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. Установено е заустване на 



непречистени отпадъчни води в сухо време посредством дъждопреливник 1 в р. Леевица в 
землище на община Карлово, за което на община Сопот е наложена имуществена санкция.  
Град Хисаря - Община Хисаря успешно реализира най-големия си инфраструктурен проект с 
европейско финансиране- 18.5 млн. лв. от оперативна програма "Околна среда" и 
съфинансиране от държавния и общинския бюджет са инвестирани в разширение, 
реконструкция и модернизация на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ), 
явяваща се първи етап от интегрирания проект за подобряване на водния цикъл на града. 
Модерното съоръжение притежава всички три степени на пречистване (механично, 
биологично и третично). Капацитетът й е 25 хил. еквивалентни жители, или три пъти повече 
от постоянното население, което ще позволи на Хисаря да се развива като балнеологичен 
курортен център, съхранявайки своите природни богатства. При извършените през годината 
контролни проверки не са констатирани превишения на ИЕО на пречистените води.  
Град Карлово - ГПСОВ в гр. Карлово е въведена в редовна експлоатация с разрешение за 
ползване през 2016 г. Проектирана е за пречистване на отпадните води на 35 000 еквивалент 
жители. Включва съоръжение за механично и биологично пречистване, както и съоръжения за 
третиране на утайките. За обекта има издадено разрешително за ползване на воден обект на 
община Карлово, съгласно което отпадъчните води заустват в р. Стара река, вливаща се в р. 
Стряма. При извършените контролни проверки през 2017 год., както и от протоколите от 
проведен собствен мониторинг през изтеклата година не е отчетено превишаване на ИЕО по 
показателите посочени в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на 
отпадъчни води.  
Община Кричим – през 2014 год. приключи изпълнението на проект за Доизграждане, 
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на 
ПСОВ - Кричим. През 2015г. обектът е въведен в редовна експлоатация. За обекта има 
издадено разрешително за ползване на воден обект на община Кричим, съгласно което 
отпадъчните води заустват в р. Стара река. При извършените контролни проверки през 2017 
год., както и от протоколите от проведен собствен мониторинг през изтеклата година не е 
отчетено превишаване на ИЕО по показателите посочени в разрешителното за ползване на 
воден обект за заустване на отпадъчни води. 
Община Раковски – през 2014 год. приключи изпълнението на „Интегриран воден проект гр. 
Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, 
ГПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по улиците предвидени за 
канализация“. ГПСОВ е приета в редовна експлоатация. За обекта има издадено разрешително 
за ползване на воден обект на община Раковски, съгласно което отпадъчните води заустват 
във воден обект дере, поречие р. Марица. При извършените контролни проверки през 2017 г., 
както и от протоколите от проведен собствен мониторинг през изтеклата година не е отчетено 
превишаване на ИЕО по показателите посочени в разрешителното за ползване на воден обект 
за заустване на отпадъчни води. 
Община Стамболийски - през 2014 год. приключи изпълнението на проект „Канализация и 
ПСОВ община Стамболийски за гр. Стамболийски и с. Йоаким Груево“ със средства по ОП 
„Околна среда“. ГПСОВ е приета в редовна експлоатация през 2015г. За обекта има издадено 



разрешително за ползване на воден обект на община Стамболийски, съгласно което 
отпадъчните води заустват в р. Марица. При извършените контролни проверки през 2017 год., 
е отчетено превишаване на ИЕО по показателите посочени в разрешителното за ползване на 
воден обект за заустване на отпадъчни води за което общината е санкционирана по ЗВ.  
Община Първомай - през 2015 год. приключи изпълнението на проект „Канализация и ПСОВ 
гр. Първомай“ със средства по ОП „Околна среда“. ГПСОВ е приета в редовна експлоатация. 
За обекта има издадено разрешително за ползване на воден обект на община Първомай, 
съгласно което отпадъчните води заустват в р. Първомайско дере, поречие р.Марица. При 
извършените контролни проверки през 2017 год., както и от протоколите от проведен 
собствен мониторинг през изтеклата година не е отчетено превишаване на ИЕО по 
показателите посочени в разрешителното за ползване на воден обект за заустване на 
отпадъчни води.  
Община Асеновград- през 2016 год. започна изграждането на ГПСОВ на гр. Асеновград, 
същото продължи и през 2017 год. 
 
На територията на обл.Пазарджик са изградени следните пречиствателни станции за 
отпадъчни води: ГПСОВ  гр.Пазарджик, ГПСОВ гр.Панагюрище, ПСОВ гр. Пещера, ПСОВ 
гр.Септември, ПСОВ с. Капитан Димитриево, ПСОВ с. Козарско и ПСОВ с.Карабунар. ПСОВ 
с. Карабунар не  работи поради липса на абонати. 
       Всички останали населени места  заустват отпадъчните си води без пречистване във водни 
обекти притоци  на р.Марица. 
    През 2017г. ПСОВ със степен на пречистване по-малка от изискванията е ГПСОВ- 
Пазарджик. Установени са единични надвишени стойности по показатели общ фосфор и общ 
азот без трайна тенденция 
 
На територията, контролирана от РИОСВ- Стара Загора има изградени шест селищни 
пречиствателни станции.  

В поречието на р. Тунджа функционират- ГПСОВ Казанлък, ГПСОВ Павел баня и 
ГПСОВ Сливен. Реконструираните пречиствателни станции на гр. Казанлък и гр. Сливен 
отговарят на всички съвременни изисквания в областта на пречистването на отпадъчни води, 
включително изискванията на чл. 5 (по-строго пречистване - отделяне на азот и фосфор) от 
Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчните води от населените места.  

За басейна на р. Марица, действат - ГПСОВ Стара Загора, ГПСОВ Раднево и ГПСОВ 
Нова Загора. През м. април 2017 г. е въведена в редовна експлоатация в рамките на проект по 
ОПОС изцяло новата ГПСОВ гр. Раднево, с което са приключени и дейностите по цялостната 
реализация на водния цикъл на гр. Раднево. ГПСОВ гр. Раднево и ГПСОВ Стара Загора са 
най-модерните за поречието на р. Марица, като и двете станции покриват изискванията на чл. 
5 (по-строго пречистване – степен 3 отделяне на азот и фосфор) от Директива 91/271/ЕИО за 
пречистване на отпадъчните води от населените места.  

Проведеният контролен и собствен мониторинг през изминалата година показва 
относително ефективно пречистване на отпадъчните води (с изключение на ГПСОВ гр. 



Сливен и ГПСОВ-Стара Загора, където са отчетени превишения на ИЕО при проведен 
контролен мониторинг за второ шестмесечие на 2017 г.). В тази връзка на двете дружествата 
са наложени имуществени санкции по Закона за водите. От реконструкция и модернизация, за 
привеждане в съответствие с изискванията за по-строго пречистване – степен 3 (отделяне на 
азот и фосфор) на Директива 91/271/ЕИО се нуждаят ГПСОВ Павел баня и ГПСОВ Нова 
Загора към 2017 г. двете станции разполагат със съоръжения за пречистване до степен 2 ( 
първично и вторично пречистване). 

Населените места - Ямбол, Чирпан, Гълъбово, Елхово и Тополовград (с над 10 000 е.ж.) 
са без изградени пречиствателни станции за отпадъчни води. Съществена част от получените 
жалби и сигнали в РИОСВ-Стара Загора през изминалата година са свързани с работата на 
канализационните мрежи (в частност с канализационната система на гр. Ямбол – най-голямата 
в региона без ГПСОВ). В цялостен план се отчита забавяне на общините  по отношение на 
Програмата за прилагане на Директивата за отпадъчните води -  91/271/ЕЕС.  
     
На територията, контролирана от РИОСВ- Хасково най- голям замърсител на повърхностните 
водни обекти са канализационните системи на населените места. В края на 2010г. изтече 
срокът за изграждане на ГПСОВ за населените места с над 10 000 еквивалентни жители. На 
територията, контролирана от РИОСВ – Хасково те са: Хасково, Димитровград, Кърджали, 
Харманли и Свиленград. През декември 2010 г. беше въведена в експлоатация ГПСОВ - 
Димитровград, през 2011 г. - ГПСОВ - Хасково, а през 2015 г. - ГПОСВ – Свиленград и 
ГПСОВ – Кърджали. Както контролният, така и собственият мониторинг на ГПСОВ – 
Димитровград и ГПСОВ – Свиленград през 2017 г. сочат добро състояние на 
пречиствателните съоръжения и спазване на ИЕО. През изминалата година при извършените 
проверки на ГПСОВ – Хасково са регистрирани превишения на ИЕО по показателите ХПК, 
БПК5, общ азот и общ фосфор, за което са съставени два акта по ЗВ. При собствения 
мониторинг през месец април е регистрира минимално неспазване на ИЕО за съдържание на 
общ азот. При извършените проверки през 2017 г. е констатирана добра работа и на ГПСОВ – 
Кърджали, но поради разрушен при високи води дюкер под р.Арда в гр. Кърджали тя 
пречиства само малък процент от формираните отпадъчни води от града.  

В края на 2015 г. изтече срокът за построяване на ПСОВ и за населените места между 2 
000 и 10 000 екв. жители – Симеоновград, Любимец, Момчилград, Крумовград, Ивайловград и 
Джебел. През 2015г. бе въведена в експлоатация ГПСОВ – Момчилград. Контролът през 2017 
г. доказва спазване на изискванията за заустваните води след ГПСОВ.  

 За останалите населени места с над 2 000 екв. жители изграждането на ГПСОВ все още 
не е започнало. Отпадъчните води от тези селища продължават да се заустват в реките – 
приемници без пречистване. 

Изградени и въведени в експлоатация са и малки ПСОВ на селата: с. Мезек, общ. 
Свиленград, с. Поповец и с. Зимовина, общ. Стамболово, с. Ново Соколино, общ. 
Момчилград, с. Прогрес, общ. Момчилград, с. Бисер, общ. Харманли и с. Егрек, с. Студен 
кладенец, общ. Крумовград и кв. „Изгрев”, Крумовград, но някои не работят добре, а в други 
почти не постъпват замърсени отпадъчни води. Построени са още няколко канализационни 



системи на села и малки ПСОВ, които не се въвеждат в експлоатация. При извършената през 
миналата година проверка с пробовземане от двете ПСОВ с. Прогрес, общ. Момчилград се 
установи, че те са изключени в началото на годината, като отпадната вода е пренасочена по 
аварийния канал и се зауства в приемника – дере без пречистване. Собственикът Община 
Момчилград твърди, че двете ПСОВ фигурират в Приложение I от Договора на АВ и К 
Кърджали, но „В и К“ ООД, гр. Кърджали отказва да ги стопанисва и поддържа. При 
проверката на ПСОВ с. Ново Соколино, общ. Момчилград отново е констатирано, че 
съоръжението не работи. То е аварирало и не се възстановява от ,,В и К“ ООД, гр. Кърджали. 
И за двете нарушения са съставени АУАН и издадени НП. 
         На територията на обл.Смолян изградени пречиствателни станции за отпадъчни води 
имат гр.Смолян, гр.Мадан, гр.Рудозем, гр.Златоград, к.к.Пампорово, с.Проглед, с.Триград, 
с.Грохотно и с.Селча. Всички останали населени места  заустват отпадъчните си води без 
пречистване във водни обекти притоци на р.Арда и на р.Марица. През 2017г. ПСОВ със 
степен на пречистване по-малка от изискванията е ГПСОВ- Грохотно. Надвишените 
показатели са БПК, ХПК и НВ. 
          На територията, контролирана от РИОСВ- Бургас за пречистване на отпадъчните води 
от канализационната система на гр. Карнобат няма изградена пречиствателна станция за 
отпадъчни води. Непречистените отпадъчни води, чрез съществуващ канализационен 
колектор се заустват във воден обект река Мочурица. Резултатите от изпитване от проверката 
през м. ноември 2017г. показват превишения на ИЕО, определени в разрешителното за 
заустване по показателите: активна реакция pH, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, общ азот, 
общ фосфор, екстрахируеми вещества и ПАВ. 
          На територията, контролирана от РИОСВ- София, която попада в Източнобеломорски 
район действащи пречиствателни станции за градски отпадъчни води са: ПСОВ- Ихтиман, 
ПСОВ- Пирдоп, ПСОВ- Елин Пелин, ПСОВ- Душанци. ПСОВ на гр.Ихтиман се стопанисва от 
„ВМВ Метал” ООД, гр.Ихтиман и извършва пречистване на отпадъчни води от 
канализационната мрежа на гр.Ихтиман, която се стопанисва от „ВиК” ЕООД, гр.София. 
ПСОВ- Пирдоп работи в технологичен режим и извършва пречистване на отпадъчни води от 
канализационната мрежа на гр. Пирдоп. Все още съществуват проблеми при редовната 
експлоатация на ПСОВ- Душанци от постъпващите скатни води в канализационната мрежа, 
поради което същата не работи. 
Селищни канализации без изградени ПСОВ: „СК- гр. Златица”, „СК- гр. Костенец”, „СК- 
гр.Долна баня”, „СК- гр.Копривщица”, „СК- с.Чавдар”, „СК- с.Антон”, „СК- с.Челопеч” и 
„СК- с.Мирково”. 
          Представен е проект за изграждане на довеждащ колектор от гр.Златица, водите от 
който да се включат за пречистване в ПСОВ- Пирдоп. 
 
2. Селищни канализационни системи, предмет на реконструкция, разширение 
и/или модернизация през изтеклата година, в т.ч. завършени обекти 
 



За област Стара Загора са реализирани следните обекти: 
През 2017г. е приключен вторият етап в рамките на Проект №DIR-51011116-50-134 

„Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК 
мрежата на гр. Раднево”. В експлоатация  през месец април 2017 г. с ДПК е въведена изцяло 
новата ГПСОВ Раднево (Включена в Етап-2 от проекта). Станцията е оразмерена и 
проектирана за 18 346 еквивалент жители. Отпадъчните води към нея се препомпват с канална 
помпена станция. В технологичните съоръжения по водната линия са включени: механично 
пречистване (чрез сграда с комбинирани съоръжения за механично пречистване), биологично 
пречистване чрез биобасейн с нитрификационна зона (аерационна) и денитрификационна зона 
(безкислородна) и вторични вертикални утаители, Дезинфекция с UV система за 
обеззаразяване на пречистените води. Към ГПСОВ Раднево е изградено и утайково 
стопанство, което включва: аеробен стабилизатор, първичен уплътнител, вторичен 
уплътнител, резервоар за стабилизирани утайки, шнекова филтър преса и площадка за 
обезводнени утайки – аварийно изсушително поле и депо за утайки.  
       Разширение на Битово-фекална канализация на с. Богомилово, общ. Стара Загора - Етап I 
¬„Главен клон I -по улица с о.т.187-о.т.186-о.т.185-о.т.184-о.т.183, през поземлен имот ПИ 
№000748, ПИ №055005 и ПИ №000571 по КВС на с. Богомилово до РШ №2 на съществуващ 
бетонов канализационен колектор ф 500. 
       В редовна експлоатация с държавна приемателна комисия е прието разширение на 
водопроводна и канализационна мрежа на кварталите „Кулата“ и „Крайречен“ в  гр. Казанлък. 
За Област Ямбол са реализирани следните обекти: 
        В община Тунджа е реализиран един проект – разширение на канализационна мрежа за 
битово-фекални отпадъчни води на с. Роза, общ. Тунджа, обл. Ямбол - Етап II-А: „Главен клон 
I ОТ РШ 31 ДО РШ 52, сградни канализационни отклонения, канализационна помпена 
станция – крайна“ 
        Продължава реализацията на "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - 
изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационна 
и водопроводна мрежа по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013“ съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и от 
Кохезионния фонд на европейската общност „Разширение и реконструкция на 
канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол ” – Етапно изграждане на два етапа. В 
ход е и реализирането на вторият етап от проекта на Община Ямбол изграждане и пускане в 
редовна експлоатация на ГПСОВ – Ямбол, към момента строителните дейности са 
прекъснати, степента на изграденост на съоръженията е 24 % . Планира се дейностите по 
изграждане на станцията да приключат най-късно до 2023 г. 
 
За обл. Хасково е реализиран следния обект: 
        През 2017 г. е разширена канализационната система на гр. Свиленград чрез изпълнен и 
въведен в експлоатация проект „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в 
квартали 300, кв. 301, кв. 302, кв. 303, кв. 304, кв. 305 и изграждане на водопроводна и 
канализационна мрежа на стопански двор „Канакли“ в гр. Свиленград“. 



 
3. Общ брой на стопанските субекти, за които са необходими пречиствателни 
съоръжения; които имат изградени и работят ефективно, в т. ч. самостоятелно 
заустващи във водни обекти и по- значимите от заустващите чрез селищни 
канализационни системи 
На територията на обл. Пловдив по-големите обекти, източници на отпадъчни производствени 
води, които имат изградени ПСОВ и пречиствателни съоръжения са:  
Поречие Марица  
Община Стамболийски  
- „Монди Стамболийски” ЕАД гр. Стамболийски- Има изградена и действаща 
пречиствателна станция за биологично пречистване на производствени и битови отпадъчни 
води. Станцията е въведена в експлоатация през 1972 год. с капацитет 856 л/сек. Пречистените 
отпадъчни води заустват в р. Марица. Дружеството притежава Комплексно разрешително, 
като спазва поставените в него условия по отношение на отпадъчните води. Не са 
констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения.  
 
Община Карлово  
- „ВМЗ” АД гр. Сопот – отпадъчните води заустват в р. Манастирска. Изградената и 
действаща пречиствателна станция за химично пречистване на производствени отпадъчни 
води е морално остаряла. Битовите води заустват непречистени в р. Манастирска. Не 
притежава РЗ – в процедура по издаване. За констатирани нарушения на Закона за водите през 
2017 год. дружеството е санкционирано.  
- „Българска роза „АД гр. Карлово - Издадено е разрешително за заустване на отпадъчните 
води в р. „Батово дере”. Има изградена и действаща пречиствателна станция за биологично 
пречистване на производствени и битови отпадъчни води. Извършват собствени периодични 
измервания на отпадъчните води.  
- „СКФ Берингс България” ЕАД гр. София – Площадка Кърнаре обект Лагерен завод – 
Издадено е разрешително за заустване на отпадъчните води в р. Кору дере- водоприемник 
втора категория. Има изградена и действаща пречиствателна станция за биологично 
пречистване на производствени и битови отпадъчни води. Извършват собствени периодични 
измервания на отпадъчните води. 
- „Полидей-2” ООД гр. Карлово обект Млекопреработвателно предприятие с. Домлян –През 
2016г е изградена и работи пречиствателна станция за биологично пречистване на 
производствени и битови отпадъчни води.Станцията включва анаеробно и аеробно стъпало. 
Отпадъчните води заустват в р. „Домлянска”. Дружеството притежава РЗ.  
 
Община Раковски 
-  „Инса ойл” ООД гр. Раковски площадка Белозем „Рафинерия за преработка на нефт и 
нефтопродукти”. За обекта е издадено Комплексно разрешително, съгласно което отпадъчните 
води заустват в р. Сребра. Има изградени и действащи пречиствателни съоръжения за 



пречистване на битови води и два броя за пречистване на производствени води към 
инсталациите за дестилация на нефтопродукти и към инсталация за сяроочистка. 
 
Община Марица  
- „Сокотаб България” ЕООД – Фабрика за обработка на ориенталски тютюн с. Бенковски - 
Издадено е разрешително за заустване на отпадъчните води в общински отводнителен канал 
вливащ се р. Марица. Има изградена и действаща пречиствателна станция за биологично 
пречистване на битови отпадъчни води. Извършват собствени периодични измервания на 
отпадъчните води. Няма констатирани превишения на нормите. 
- „Либхер Хаусгерете Марица” ЕООД - Завод за хладилници с. Радиново - Издадено е 
разрешително за заустване на отпадъчните води в общински отводнителен канал вливащ се р. 
Марица. Има изградена и действаща пречиствателна станция за биологично пречистване на 
битови отпадъчни води. Извършват собствени периодични измервания на отпадъчните води. 
Няма констатирани превишения на нормите.  
- „Агри България” ЕОД – Радиново - Издадено е разрешително за заустване на отпадъчните 
води в отводнителен канал ГК2 вливащ се р. Марица - водоприемник втора категория. Има 
изградена и действаща пречиствателна станция за биологично пречистване на производствени 
и битови отпадъчни води. Извършват собствени периодични измервания на отпадъчните води. 
Няма констатирани превишения на нормите. 
-  „Шнайдер електрик България” ЕАД – с. Бенковски - Издадено е разрешително за 
заустване на отпадъчните води в общински отводнителен канал вливащ се р. Марица. Има 
изградена и действаща пречиствателна станция за биологично пречистване на битови 
отпадъчни води. Извършват собствени периодични измервания на отпадъчните води. Няма 
констатирани превишения на нормите. 
- „Кирови 4” ООД - изградено е и е въведено в експлоатация пречиствателно съоръжение 
на обект „Предприятие за преработка на плодове, зеленчуци и гъби” с. Царацово. За 
констатирано превишаване на индивидуалните емисионни огранаичения дружеството е 
санкционирано.  
- „Булсафил” АД - изградено е и е въведено в експлоатация пречиствателно съоръжение на 
обект „Предачна фабрика” с. Скутаре, община Марица. Притежава разрешително за заустване 
на отпадъчни води във воден обект. Провежда собствен мониторинг. Спазва условията в РЗ. 
Няма констатирани превишения на нормите. 
- „Рефан България” ООД с. Труд - изградено е и е въведено в експлоатация пречиствателно 
съоръжение на обект „Фабрика за парфюмерия и козметика” с. Труд, община Марица. 
Притежава разрешително за заустване на отпадъчни води във воден обект. Провежда собствен 
мониторинг. Спазва условията в РЗ.  
- „Млечни продукти” ООД гр.Пловдив - Млекопреработвателно предприятие с. Маноле. 
Издадено е разрешително за заустване на отпадъчните води в р. Черна. Има изградена и 
действаща пречиствателна станция за биологично пречистване на битови и производствени 
отпадъчни води. Извършват собствени периодични измервания на отпадъчните води. За 



констатирано превишаване на индивидуалните емисионни огранаичения дружеството е 
санкционирано. 
- „Фермата” АД гр. Пловдив - Месопреработвателно предприятие с. Костиево. Издадено е 
разрешително за заустване на отпадъчните води в отводнителен канал. Има изградена и 
действаща пречиствателна станция за биологично пречистване на битови и производствени 
отпадъчни води. Извършват собствени периодични измервания на отпадъчните води. За 
констатирани нарушения на ЗООС през 2017 год. дружеството е санкционирано. – 
- „Чичо Чарли” ООД – През 2016год. е извършена реконструкция на пречиствателна 
станция за биологично пречистване на битови и производствени отпадъчни води . 
Дружеството притежава РЗ. Община Садово „Булгафрост” АД – с. Кочово - изградено и 
въведено в експлоатация съоръжение за пречистване на битови отпадъчни води. Извършват 
собствени периодични измервания на отпадъчните води. 
 
Община Садово  
- „Булгафрост” АД – с. Кочово - изградено и въведено в експлоатация съоръжение за 
пречистване на битови отпадъчни води. Извършват собствени периодични измервания на 
отпадъчните води. 
- „ВП Брандс интернешънъл” АД гр. Пловдив обект „Инсталация за производство на спирт 
с. Катуница, община Садово - изградена и въведена в редовна експлоатация пречиствателна 
станция за пречистване на производствени отпадъчни води. За обекта е издадено КР. При 
направените контролни проверки след въвеждане на ЛПСОВ в експлоатация не е установено 
превишаване на ИЕО. Отпадъчните води заустват в отводнителен канал вливащ се р. Марица. 
- „Куминяно фрут” ООД - през 2013 год. е въведена в редовна експлоатация пречиствателна 
станция за пречистване на производствени и битови отпадъчни води на обект 
„Манипулационен пункт за преработка на плодове и зеленчуци” с. Катуница. Отпадъчните 
води заустват в отводнителен канал вливащ се р. Марица. За констатирано нарушение на 
Закона за водите дружеството е санкционирано.  
 
Община Съединение  
- „Щека електроник България” ЕООД гр. Съединение – извършено е разширение и 
реконструкция на изградено и въведено в експлоатация пречиствателно съоръжение за 
биологично пречистване на битовите отпадъчни води. Извършват собствени периодични 
измервания на отпадъчните води.  
- „Аладин фуудс” ООД гр. Съединение – Отпадъчните води заустват в р. Потока. 
Дружеството притежава РЗ. През 2014год.-2015г. е извършена реконструкция на ЛПСОВ.  
 
Община Брезово 
- „Брезово” ООД гр. Брезово обект „Кланица за водоплаващи” - въведена в експлоатация 
пречиствателна станция за механично и биологично пречистване на производствени 
отпадъчни води. Максимален капацитет на станцията – 200 куб. м./ден. През 2009 год. е 
извършено разширение на действащата пречиствателна станция с още един ББ с ВУ и КУ. 



Пречистените отпадъчни води заустват в р. Розовецка. Извършват собствени периодични 
измервания на отпадъчните води.  
 
Община Калояново 
-  „Деликатес- 2” ООД с. Житница обект – „Фабрика за месопреработка” - Има изградена и 
въведена в експлоатация пречиствателна станция за механично и биологично пречистване на 
битови и производствени отпадъчни води. Пречистените отпадъчни води заустват в р. Пикла. 
Извършват собствени периодични измервания на отпадъчните води.  
 
Община Първомай 
-  „Бор - Чвор” ООД гр. Пловдив обект „Млекопреработвателно предприятие” с. Дълбок 
извор. Издадено е разрешително за заустване на отпадъчните води в р. Тополовска. Има 
изградена и въведена в експлоатация пречиствателна станция за биологично пречистване на 
битови и производствени отпадъчни води. Извършват собствени периодични измервания на 
отпадъчните води. При извършените контролни проверки не е установено нарушение на ИЕО.  
- „ТЕР- М” ЕООД гр. Първомай - изградено и въведено в експлоатация пречиствателно 
съоръжение за биологично пречистване на битови и производствени отпадъчни води. За 
превишаване на индивидуалните емисионни ограничения дружеството е санкционирано. 
 
Община Куклен 
- „КЦМ” АД гр. Пловдив – Има издадено Комплексно разрешително на основание чл. 117 
ал. 1 от ЗООС. От есента на 2005 год. е въведена в редовна експлоатация пречиствателна 
станция за пречистване на химически замърсени производствени води. Отпадъчните води чрез 
открит промишлен канал заустват в р. Чепеларска. През 2008г. е извършена реконструкция на 
пречиствателна станция за битови води и е въведена в експлоатация. За констатирано 
нарушение на Закона за опазване на околната среда дружеството е санкционирано.  
- „Агрия” АД гр.Пловдив – Има издадено Комплексно разрешително. През 2012 год. в 
редовна експлоатация е въведено пречиствателно съоръжение за битови води. Изградени са 
пречиствателни съоръжения за пречистване и на производствени води.  
 
Община Родопи 
-  „Мони - МГ” ООД гр. Пловдив Галваничен цех землище Белащица - Издадено е 
разрешително за заустване на отпадъчните води в отводнителен канал. Изградени и въведени 
в експлоатация съоръжения за битови и производствени отпадъчни води. За констатирано 
нарушени на ЗВ дружеството е санкционирано.  
 
Община Асеновград 
- ЕТ „Бонитрекс – Н. Бончев” гр. Пловдив - обект „Млекопреработвателно предприятие” с. 
Долнослав. Изградена и работи пречиствателна станция за пречистване на производствени и 
битови води на млекопреработвателно предприятие в с. Долнослав със средства по ОП за 
развитие на селските райони. За превишаване на ИЕО дружеството е санкционирано.  



- „Рила милк” ЕООД с. Продановци - за подобряване пречиствателния ефект е извършено 
разширение и реконструкция на ЛПСОВ на обект „Млекопреработвателно предприятие” в с. 
Леново. Притежава РЗ. Не е установено превишаване на ИЕО.  
 
 
Поречие Тунджа  
 
Община Карлово 
- „СКФ Берингс България” ЕООД гр. София - на площадката на обекта в гр. Калофер е 
изградено и работи пречиствателно съоръжение за битови води. Пречиствателното 
съоръжение за производствени води е недостатъчно и работи неефективно. За превишаване на 
ИЕО на дружеството е наложена текуща санкция. 
 
На територията, контролирана от РИОСВ- Пазарджик няма стопански субекти, формиращи 
отпадъчни води, за които да са необходими пречиствателни съоръжения, а да не са изградени 
такива. Всички промишлени предприятия са с изградени ПС с различна степен на 
пречистване. 

 По значимите субекти, заустващи в селищни канализационни системи са: 
 
 
 Поречие  Марица  
№ Обект ЛПСОВ 
1.  „Лодис Инвест“ ЕООД–  МПП гр.София, 

п-ка Пазарджик 
Мазнинозадържател, заустване в 
селищна канализация гр. Пазарджик 

2. „Милк Кис“ ЕООД – МПП , гр.Стрелча Мазнинозадържател, заустване в 
селищна канализация гр. Стрелча 

3. "ПМБ Индъстриис ЕООД рециклираща 
компания гр. Пловдив, п-ка Пазарджик 

Хоризонтални утайтели разделени с 
потопяеми прегради, заустване в 
селищна канализация гр. Пазарджик 

4. "Равногор"ООД, МПП с. Равногор, общ. 
Брацигово,  

Мазнинозадържател, заустване в 
селищна канализация - Равногор 

5. „Еко инвест“ ЕООД рециклираща 
компания гр. Пловдив, п-ка Пазарджик 

ЛПСОВ, заустване в селищна 
канализация гр. Пазарджик  

6. „Репак груп“ЕООД рециклираща 
компания гр. Пазарджик 

Хоризонтални утайтели разделени с 
потопяеми прегради, заустване в 
селищна канализация гр. Пазарджик 

7 „Еко булхат“ЕООД рециклираща 
компания гр. Пазарджик, п-ка с. 
Главиница 

ЛПСОВ, заустване в селищна 
канализация  с. Главиница 

8 „Буллеко 2000“гр. Ракитово, перилни 
препарати 

ЛПСОВ, заустване в селищна 
канализация гр. Ракитово 

9.  "Интер Д" ООД, МПП с. Козарско , 
община Брацигово 

Мазнинозадържател, заустване в в 
селищна канализация с. Козарско.  



10. ЕТ"Фатме Караджова", МПП гр. Сърница Мазнинозадържател , заустване в  
селищна канализация -Сърница 

11. „Яна“АД,Завод гр. Панагюрище- 
производство на хавлии 

ЛПСОВ, заустване в селищна 
канализация гр. Панагюрище 

 
Забележка: РИОСВ-Пазарджик осъществява контрол  на пречиствателните съоръжения на 
обектите, заустващи в канализационната мрежа на населените места, без да извършва 
емисионен контрол на отпадъчните им води, поради което не може да предостави детайлна 
информация за пречиствателния ефект на ЛПСОВ-и на обектите , а само за общото 
експлоатационно състояние. 
 
РИОСВ- Стара Загора 

Общия брой на стопанските субекти с издадени разрешителни за заустване и 
комплексни разрешителни попадащи в обхвата на РИОСВ - Стара Загора е 156. През 2017 
година са проверени 34 обекта емитери включени в списъка за задължителен емисионен 
контрол (на които са извършени  63 проверки с контролни пробонабирания) и осъществени са 
18 проверки по годишен план. На обекти с издадени комплексни разрешителни са извършени 
22 проверки. 

Значими точкови източници емитери на отпадъчни води, заустващи в повърхностни 
водни обекти и канализационни мрежи, оценени с висок и среден риск и подлежащи на 
оперативен контрол с установени ефективно работещи пречиствателни съоръжения през 2017 
г. са: 

За област Стара Загора:   

- „Панхим“ ООД Стара Загора – Производство на полиметилметакрилат /ПММА/- 
гранули и екструдирани листи и полистирен - екструдирани листи. При извършения 
емисионен контрол през 2017 г. не са констатирани превишения на ИЕО в заустваните 
отпадъчни води. 

- ТЕЦ “Контур Глобал Марица Изток - 3” ЕАД, с. Медникарово, общ. Гълъбово, - 
производство на електрическа енергия. При извършения емисионен контрол през 2017 г. 
не са констатирани превишения на ИЕО. 

- „Конекс-Тива“АД с. Оризово, общ. Братя Даскалови фабрика за производство на 
консерви. При извършения емисионен контрол през 2017 г. е установена ефективна 
работа на ЛПСОВ, не са констатирани превишения на ИЕО. 

- „Кастамону-България“АД с. Горно Сахране, общ. Павел баня. При извършения 
емисионен контрол през 2017 г. не са констатирани превишения на ИЕО на заустваните 
отпадъчни води. 



- „Завод за каучукови уплътнители“ АД с. Горно Ботево, общ. Стара Загора- предриятие 
за производство на каучукови уплътнители. При извършения емисионен контрол през 
2017 г. не са констатирани превишения на ИЕО. 

- „България-К“АД гр. Казанлък – текстилна фабрика гр. Казанлък. При извършения 
емисионен контрол през 2017 г. не са констатирани превишения на ИЕО. 

 
- „Дилмано Дилберо“АД консервна фабрика с. Ястребово, общ. Опан. При извършения 

емисионен контрол през 2017 г. не са констатирани превишения на ИЕО на заустваните 
отпадъчни води. 

За област Ямбол –  

- „Е . Миролио“ЕАД гр. Сливен, текстилна фабрика площадка гр. Ямбол. При извършена 
проверка по условия от КР, не са установени нарушение в част „Емисии на отпадъчни 
води“. Резултатите от проведения собствен мониторинг на отпадъчните води зауствани 
в канализационната система на гр. Ямбол също показват спазване на ИЕО.  

 За област Сливен –   

- “В и К-Сливен“ ООД гр. Сливен - ГПСОВ Нова Загора.  При извършения емисионен 
контрол през 2017 г. не са констатирани превишения на ИЕО на заустваните отпадъчни 
води. 

За област Хасково  

- „Каолин“АД с. Устрем - – Обогатителна фабрика за преработка на калиево-натриева и 
фелдшпатова суровина от находища „Канарата” и „Устрем”. При извършения 
емисионен контрол през 2017 г. не са констатирани превишения на ИЕО на заустваните 
отпадъчни води. 

РИОСВ- Хасково 

          Планираните за контрол през 2017 г. от РИОСВ - Хасково стопански обекти и дейности, 
формиращи и изпускащи замърсени производствени отпадъчни води в повърхностни води, за 
които са необходими пречиствателни съоръжения са 31. 
          За почти всички съоръжения през годините са констатирани периоди, в които те не 
работят ефективно, за което са налагани санкции по чл.69 от ЗООС или са съставяни актове. 
През 2017г резултатите от изпитванията на взетите водни проби са показали спазване на 
нормите от "Хармони 2012" ЕООД, гр. София (площадка на ОЦК, гр. Кърджали); 
Маслодобивно предприятие на "Голд ойл" ООД, гр. Харманли; Птицеферма на "Галус" АД, гр. 
София; Винарска изба в Ивайловград на "Винивел" ЕООД, гр. Пловдив; Винарска изба в с. 
Коларово на "Телиш" АД, гр. София; Предприятие за добив и преработка на месо на "Мони 
Мес" ЕООД, Хасково; Бетонов център на "Стелман" ООД, Свиленград; Логистичен център на 
"Дуветика България" ЕООД, гр. Димитровград; хотел "Комплекс Арда" в земл. на с. Долно 



Черковище, общ. Стамболово; ТМСИ "Сушево" в земл. на гр. Момчилград на "Устра бетон" 
ООД, гр. Кърджали. 
         Предприятията, заустващи отпадните си води в градските канализационни системи не се 
контролират планово от РИОСВ. Извършват се проверки само по постъпили сигнали. 
         В края на 2017 г. бяха завършени и въведени в експлоатация съоръжения, чрез които 
третираните в ПСОВ отпадъчни води от Фабрика за пране, сушене и багрене на конфекция на 
,,Ве Ка Ес България“ ООД, Кърджали се отвеждат до канализационата система на гр. 
Кърджали по договор с ,,В и К“ООД, Кърджали. След установени превишения на максимално 
допустимите концентрации за заустване в градска канализация са дадени предписания за 
подобряване технологията на пречистване и е съставен акт.  
       ,,Пневматика – Серта“ АД, Кърджали разполага с модерна и отлично работеща ПСОВ за 
отпадните води от обработката на метални повърхности. 
 
РИОСВ- Смолян 
На територията, контролирана от РИОСВ- Смолян няма стопански субекти, формиращи 
отпадъчни води, за които да са необходими пречиствателни съоръжения, а да не са изградени 
такива. Всички промишлени предприятия са с изградени ПС с различна степен на 
пречистване. 

 По значимите субекти, заустващи в селищни канализационни системи са: 
 
 Поречие Арда  
№ Обект ЛПСОВ 
1.  „Родопея Белев“ ЕООД– МПП „Родопея“, 

гр.Смолян гр.Смолян 
Мазнинозадържател, изгражда се 
биобасейн, който не е въведен в 
експлоатация, заустване в селищна 
канализация 

2. „Милк Инженеринг“ООД – МПП“Милк 
Инженеринг“, гр.Смолян 

Мазнинозадържател, заустване в 
селищна канализация 

3. "Карду"ЕООД, МПП“Върбина“, 
с.Върбина, общ.Мадан 

Мазнинозадържател с биобасейн, 
заустване в СК-Върбина 

4. МК"Родопа Милк", с.Смилян, 
общ.Смолян,  

Мазнинозадържател с биобасейн, 
оричен утаител, заустване в СК-
Смилян 

 Поречие Марица  
5 "Ке-Ри"ООД, МПП“КеРи“ с.Борино,  Мазнинозадържател, SBR, заустване 

в СК-Борино 
6  "Мечи Чал М"ЕООД, МПП"Мечи чал 

Милк", гр.Чепеларе 
Мазнинозадържател, заустване в ГК-
Чепеларе 

7 ЕТ"Улан-Джамал Уланов", с.Борино Мазнинозадържател с биобасейн, 
заустване в СК-Борино 

 
Забележка: РИОСВ-Смолян осъществява контрол  на пречиствателните съоръжения на 
обектите, заустващи в канализационната мрежа на населените места, без да извършва 



емисионен контрол на отпадъчните им води, поради което не може да предостави детайлна 
информация за пречиствателния ефект на ЛПСОВ-и на обектите , а само за общото 
експлоатационно състояние. 
 
РИОСВ- Бургас 
Обекти, източници на отпадъчни води на територията на РИОСВ- Бургас са: 

1. „ВИН.С. Индустрийс“ ООД  
  Пречистените отпадъчни води след ПСОВ се заустват във воден обект: Дренажен канал 
на язовир Цанко Церковски, заустващ в р. Мочурица. 

При извършените контролни проверки през м. февруари  и м. октомври 2017 г. на 
обекта не са констатирани превишения на ИЕО, определени в разрешителното заустване.  

2. „СИС Индустрийс“ ООД 
Пречистените отпадъчни води от Промишлен комплекс за бутилиране на алкохолни 

напитки с. Венец, Община Карнобат, след ПСОВ се заустват в открит канал, заустващ в р. 
Мочурица.  

Резултатите от изпитване от контролните проверки през м. февруари и м. октомври 
2017 г. показват спазване на ИЕО, определени в разрешителното за заустване.  

3.  „Винекс Славянци“ АД – цех Славянци 
При извършените контролни проверки е взета проба за физикохимичен анализ от 

смесен поток производствени и битово-фекални отпадъчни води от последна ревизионна 
шахта в имота, преди заустване във воден обект: р. Мочурица. 

Резултатите от изпитване от контролната проверка през м. март 2017 г. не показват 
превишения на ИЕО, определени в разрешителното за заустване. Резултатите от изпитване от 
проверката през м. октомври 2017 г.  показват неспазване на ИЕО по показател: азот нитритен, 
за което на «Винекс Славянци» АД, за обект: «Винарска изба» с. Славянци е наложена текуща 
месечна санкция в размер на 50 /петдесет/ лева месечно.  

За проектиране на обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на Винарска изба 
„Славянци“, УПИ „Винпром“, с. Славянци има издадено Разрешително №33140233/07.11.2017 
г. за ползване на воден обект: р. Мочурица за заустване на смесен поток пречистени 
отпадъчни води в повърхностни води. 

4. „Винекс Славянци“ АД – цех Сунгурларе 
При извършена контролна проверка през м. март 2017 г. са констатирани превишения 

на ИЕО, определени в разрешителното за заустване по показатели: ХПК и БПК5, за което на 
„Винекс Славянци“ АД за обект: Утаечна система – цех Сунгурларе е наложена текуща 
месечна санкция в размер на 1069 лв./месец. 

Резултатите от изпитване от контролната проверка през м. октомври 2017 г. показват 
неспазване на ИЕО по показатели: ХПК, БПК5 и азот нитритен, за което на дружеството е 
наложена текуща месечна санкция в размер на 3877 /три хиляди осемстотин седемдесет и 
седем/ лева месечно.  

За проектиране на обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на цех 
Сунгурларе“, УПИ VII, кв. 100, гр. Сунгурларе има издадено Разрешително 



№33740208/07.11.2017 г. за ползване на повърхностен воден обект: Общински отводнителен 
канал за заустване на смесен поток пречистени отпадъчни води. 

5.  „Винекс Славянци“ АД – цех Лозарево 
Смесен поток производствени  и битово-фекални отпадъчни води след ПСОВ на цех 

Лозарево се заустват във воден обект: язовир Петковец. 
При извършените контролни проверки през м. март и м. октомври 2017 г.  на обект: 

ПСОВ на цех Лозарево, не са констатирани превишения на ИЕО, определени в 
разрешителното за заустване.  

6. Военен полигон „Ново село“ 
Пречистените битово-фекални и отпадъчни води от петролен терминал и автомивка, 

след ЛПСОВ се заустват в дере към р. Мочурица, приток на р. Тунджа.  
При проверките през 2017 г. не са констатирани превишения на ИЕО, определени в 

разрешителното за заустване. 
7. Пункт за изваряване на ракия с. Деветак – ЕТ „Стоян Желев - 2002“ 

Технологичните отпадъчни води от охлаждане на дестилата и от измиване на съдовете 
от обект: „Пункт за изваряване на ракия“, с. Деветак, Община Карнобат, след ЛПС – утаител, 
се заустват в селско дере, приток на р. Мочурица, поречие – р. Тунджа. Обектът работи 
сезонно и при проверката през 2017 г., поради липса на изтичане и заустване във водния обект 
не е отбрана водна проба за анализ. 

8. „Ависпал“ ЕООД – птицекланица Чубра 
Смесен поток производствени, битово-фекални и дъждовни води след локално 

пречиствателно съоръжение /ЛПС/ се заустват в дере, вливащо се в р. Мочурица. ЛПС е с 
циклично изпускане на пречистени отпадъчни води към водния обект: дере, вливащо се в р. 
Мочурица. 

При контролните проверки през м. февруари и м. октомври 2017 г. е констатирано, че 
няма заустване на пречистени отпадъчни води и водни проби не са взети.   

Резултатите от проведения и представен в РИОСВ – Бургас собствен мониторинг през 
2017 г. показват неспазване на ИЕО. За констатираните превишения на ИЕО на „Ависпал“ 
ЕООД са наложени текущи месечни санкции. 

9. „Агровин“ ООД  - Шато Сунгурларе 
На площадката е изградена Локална пречиствателна станция за производствени и 

битово-фекални отпадъчни води /ЛПСОВ/. Биологичното пречистване се осъществява в 
реактор с циклично-прекъсваема активност, поради което изпускането на пречистени 
отпадъчни води на изход ЛПСОВ и заустването им във водния обект: Кайка дере е циклично. 

При проверката през м. февруари е констатирано, че няма заустване на пречистени 
отпадъчни води и водна проба за анализ не е взета.  

Резултатите от изпитване от извършената проверка през м. септември  показват 
превишения на ИЕО по показатели: активна реакция pH, неразтворени вещества, ХПК и БПК5. 
На „Агровин“ ООД  за констатираните превишения е наложена текуща месечна санкция.  

10. „Свинекомплекс Зимен“ АД  



Отпадъчните води, формирани от дейността на обекта – производствени /смесени със 
странични животински продукти/ и битово-фекални, посредством изградена канализационна 
мрежа се отвеждат в един брой водоплътна задържателна лагуна. 

При извършената проверка през 2017 г. по изпълнение на Условие №10 на издаденото 
за обекта Комплексно разрешително №337-Н0/2008., актуализирано с Решение №337-Н0-И0-
А2/2015 г., не са констатирани нарушения по отношение на отпадъчните води. 

11. „Свинекомплекс Крумово градище“ АД 
На площадката е изградена ПСОВ за смесен поток отпадъчни води /производствени и 

битово-фекални/, които след пречистване посредством помпа се претласкват към 
задържателни лагуни. 

От обекта няма заустване на производствени и битово-фекални отпадъчни води в 
повърхностни водни обекти. 

При извършената проверка през 2017 г. по изпълнение на Условие №10 на издаденото 
за обекта Комплексно разрешително №334-Н1-И0-А0/2015 г., не са констатирани 
несъответствия. 
 
РИОСВ-София 
През 2017г. е извършено строителство на ПСБФВ, стопанисвана от „Дънди Прешъс Металс 
Челопеч” ЕАД. Контролирано се изпускат пречиствани от ПСОВ избистрени води от 
хвостохранилище „Челопеч”. Работят ефективно и трите ПСОВ, стопанисвани от „Аурубис 
България” АД. Все още не е изградена ПСОВ за пречистване на водите от хвостохранилище 
„Бенковски 2”, стопанисвано от „Елаците Мед” АД. Водите от хвостохранилището са в 
ооборотен цикъл. 
ЛПСПВ на „Костенец Пейпър Мил” ЕАД, гр.Костенец е с преустановен работен режим, 
поради авария в производствената част на предприятието и преустановена производствена 
дейност. При извършения емисионен контрол на ПСПВ на „Алмагест” АД, с.Веринско е 
установено превишаване на ИЕО, за което е наложена текуща месечна санкция и е съставен 
АУАН.  



 
4. Стопански субекти, източници на отпадъчни води, за които са необходими, но 
са без изградени пречиствателни съоръжения или с пречиствателни съоръжения, 
които не работят ефективно (по поречия с информация за община, населено 
място, отрасъл; замърсяване на повърхностните води, което предизвикват); 
перспективи; решени през годината проблеми от конкретни стопански субекти 
(община, отрасъл, населено място), в т. ч. самостоятелно заустващи във водни 
обекти и по – значимите от заустващите чрез селищни канализационни системи 
 
Обекти на територията на РИОСВ- Пловдив с изградени ПСОВ и локални пречиствателни 
съоръжения, които не работят ефективно: 
Част от изградените локални пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води, 
поради недобра експлоатация и др. причини, работят с променлив ефект на пречистване, което 
определя тези обекти като рискови по компонент води. Те са поставени на засилен контрол, 
като се прилагат всички административно - наказателни мерки, предвидени в 
законодателството по водите и ЗООС, за ограничаване на замърсяването от тях.  
- „Индустриална зона – Раковски” – с. Стряма , стопанисвано от Община Раковски - изградено 
и въведено в експлоатация съоръжение за битови отпадъчни води. Съоръжението е с 
недостатъчен капацитет да приеме и пречисти водите от всички промишлени предприятия в 
индустриална зона Раковски. Същото не е в експлоатация и отпадъчните води непречистени 
заустват в отводнителен канал. 
- „ВП Брандс интернешънъл” АД гр. Пловдив обект „Винарска изба” гр. Съединение - 
Издадено е разрешително за заустване на отпадъчните води в р. Потока. Поради неефективна 
работа на ЛПСОВ за производствени и битови води, следва да се извърши реконструкция. 
- „Месфууд” ООД гр. Пловдив –Месопреработвателно предприятие с. Бенковски. Издадено е 
разрешително за заустване на отпадъчните води в отводнителен канал ГК2 вливащ се р. 
Марица. Има изградено и действащо пречиствателно съоръжение, което с разширяване на 
производството е с недостатъчен капацитет да приеме и пречисти отпадъчните водите от 
дейността. За констатирани нарушения дружеството е санкционирано.  
- „Галус-204” ЕООД гр. София обект „Птицекланица” с. Милево, община Садово. 
Отпадъчните производствени и битови води заустват в общински отводнителен канал. За 
превишаване на ИЕО има наложена текуща санкция. Изготвен проект за реконструкция на 
ЛПСОВ. 
- „Бизнеспарк Маноле” ООД гр. София – ПСОВ на Ферма за водоплаващи с. Маноле /бивш 
свинекомплекс Маноле/. Издадено е разрешително за заустване на отпадъчните води в р. 
Стряма. Поради неефективна работа на ЛПСОВ при контролна проверка е установено 
превишаване на ИЕО. За превишаване на ИЕО е наложена текуща санкция.  
- „Новомес” ООД с. Ново село – Месопреработвателно предприятие - отпадъчните води се 
заустват в р. Стара река. Има изградено пречиствателно съоръжение за биологично 
пречистване на производствени и битови отпадъчни води, което работи неефективно.  



 
Значително замърсяване на водоприeмниците в района причиняват множеството 
животновъдни обекти в т. ч. кравеферми и ферми за угояване на патици мюлари. 
 

РИОСВ- Пазарджик 
Обектите на територията на РИОСВ-Пазарджик, източници на отпадъчни води с 
пречиствателни съоръжения, които не работят ефективно са представени в таблицата по-долу:  
 
 Поречие  Марица    
№ Обект Населено място, 

община 
отрасъл Показатели над 

нормите  
(замърсяване) 

1.  „Биовет“АД гр.Пещера  Производство на 
хранителни 
добавки  

Общ фосфор,  
азот нитритен   

2. „Галванопрактик Петров- 
Съдружие“ СД 

гр.Панагюрище   химична и 
електрохимична 
обработка на 
детайли 

ХПК,  и сулфати 

3. „ Кумруян“ ЕООД гр. Пазарджик предприятие за 
разфасовка на 
червени меса и 
производство на 
полуфабрикати 

НВ, БПК5 

4. „Пако“АД гр. Пазарджик ПСОВ, 
Крайпътен 
комплекс“,   
с.Гелеменово 

НВ,  ХПК, БПК5,  
общ фосфор,  
общ азот, 
нефтопродукти, 
и 
общоексрахируе
ми вещества  

5. „Хрис“ООД гр. Пазарджик Цех за 
разфасоване на 
пилета и 
пилешки 
продукти 

НВ,  ХПК, БПК5, 
и 
общоекстрахиру
еми вещества 

6 „Еко –ф“ АД.  С. Карабунар, 
общ. Септември 

млекопреработк
а 

БПК5 

 
РИОСВ- Стара Загора 
Значими обекти  с неефективно работещи съоръжения за пречистване на отпадъчни води са 
седем. Значими точкови източници емитери на отпадъчни води, заустващи в повърхностни 
водни обекти и канализационни мрежи, оценени с висок и среден риск и подлежащи на 



оперативен контрол с установени превишения на ИЕО в издадените разрешителни  през 2017 
г. са: 
 

За област Стара Загора:   

-  „Диони“ ООД - Консервна фабрика „Дерони“ гр. Стара Загора -  Във връзка с работата 
на обекта през 2017 г. са подадени голям брой сигнали. В резултат на извършените 
проверки от РИОСВ-Стара Загора са наложени шест имуществени санкции. Във връзка 
с издадените предписания от старна на дружеството е представена инвестиционна 
програма с мерки целящи повишаване на пречиствателния ефект на ЛПС и спзване на 
условията в разрешителното. 

-  „Мини Марица Изток“ ЕАД гр. Раднево – разработва източномаришкото находище на 
лигнитни въглища посредством трите открити рудника. През 2017 г за превишения на 
ИЕО на заустваните руднични води е наложена една  имуществена санкции на рудник 
„Трояново-1“с. Трояново, общ. Раднево  

- „Арсенал“ АД гр. Казанлък -  площадки гр. Казанлък и гр. Мъглиж. Оръжейни заводи за 
производство на специална продукция. Във връзка с провеждания засилен контрол и 
издадените от РИОСВ-Стара Загора предписания, към момента от дружеството се 
изпълнява инвестиционна програма за монтиране на допълнителни пречиствателни 
съоръжения. През 2017  за превишения на ИЕО са наложени шест броя имуществени 
санкции.  

- ТЕЦ "Брикел" ЕАД гр. Гълъбово производство на електрическа и топлинна енергия. За 
2017 г. на дружеството са съставени два акта и едно наказателно постановление за 
нерегламентирано заустване на отпадъчни води.  

За област Ямбол –  

- “Палфингер Продукционстехник - България” ЕООД  с. Тенево, общ. Тунджа и 
инсталация за производство на хидравлични цилиндри за товаро-разтоварна и 
транспортна техника. За 2017 г за превишения на ИЕО е наложена една санкция по чл. 
69 от ЗООС 

- “Репродуктор по свиневъдство" АД с. Калчево, общ. Тунджа. Инсталация за интензивно 
отглеждане на свине. За 2017 г за превишения на ИЕО е наложена една имуществена 
санкция по ЗВ 

За област Сливен –   

- „Е. Миролио“ ЕАД,  Дивизия „Лана“ гр. Сливен, Текстилна фабрика гр. Сливен. 
Основно се извършва боядисване на различни видове суровини, необходими за 
производството, които варират от боядисване на влакно, боядисване на бобини и 



багрене на пастави. За установени превишения на ИЕО за 2017 е наложена една санкция 
по чл. 69 от ЗООС. 

- “В и К-Сливен“ ООД гр. Сливен – ГПСОВ – Сливен и ГПСОВ Сливен – за установени 
превишения на ИЕО и нарушение на условията на разрешително за заустване са 
наложени две имуществени санкции по Закона за водите.  

- „Рафтис –Милк“ ЕООД млекопреработвателно предприятие с. Бяла, общ. Сливен. В 
хода на извършените от РИОСВ-Стара Загора през 2017 г. проверки на дружеството са 
наложени две имуществени санкции (за нерегламентирано заустване на отпадъчни води 
в р. Беленска и неизпълнение на предписание). В резултат осъществения контрол и 
съответно издадените предписания е изградено събирателно съоръжение за отпадъчни 
води, като сключен договор от дружеството с фирма за транспортиране и предаване на 
отпадъчни води. 

 
РИОСВ- Хасково 

         Всички стопански субекти на територията на РИОСВ – Хасково са с изградени 
пречиствателни съоръжения с изключение на ВИ „Малката звезда“ ООД, гр. Харманли, 
винарска изба в землището на с. Коларово, общ. Харманли. Голяма част от тези съоръжения 
обаче не работят ефективно, както показаха и извършените контролни проверки на емитерите 
на отпадъчни води, заустващи в повърхностни водни обекти през 2017 г., при които са 
констатирани превишения на ИЕО. Това се дължи на остарели, неефективни или сравнително 
нови, но неподходящи за производството пречиствателни съоръжения, които или не се 
поддържат в правилен технологичен режим или се поддържат, но не могат да постигнат 
висока степен на пречистване. 
        За установени случаи на неподдържане на пречиствателни съоръжения през годината са 
съставени 6 акта по ЗВ. Дадени са и редица предписания. На „Тера Тангра“ ООД, гр. 
Харманли е дадено предписание за въвеждането на неработещо пречиствателно съоръжение в 
експлоатационен режим и е съставен акт и издадено НП. 
        Най - значителен емитер на отпадъчни води на територията на РИОСВ – Хасково е 
„Неохим“ АД, Димитровград. И при проверките през 2017 г. е установено неспазване на 
определените в КР на дружеството ИЕО за нитратен, нитритен и амониев азот, за което  на 
„Неохим“ АД са съставени 2 акта и издадени 2 НП за 1000 лв. и 2000 лв., наложена е и текуща 
санкция в размер на 3477 лв., която впоследствие два пъти е намалена съответно на 2598 лв. и 
на 736 лв. 
         В резултат на контролните проверки и провеждания собствен мониторинг на „Каменица“ 
АД, Пловдив, Пивоварна Хасково през годината на дружеството са наложени 11 еднократни 
санкции в размер от 22 до 1967лв за неспазване на ИЕО в КР,  съставен е и акт по ЗВ. За 
подобряване процеса на пречистване на отпадъчните води в края на годината „Каменица“ АД 
стартира поредица от ремонтни и възстановителни дейности на ПСОВ. 



          Извършените през годината проверки на Фабрика за каучукови изделия на „Теклас - 
България“ ЕАД, гр. Кърджали показаха превишение на ИЕО в разрешителното за заустване, за 
което последователно са наложени текущи санкции в размер на 237 лв., 584 лв. и 581 лв. Към 
края на годината, въз основа на извършена проверка по сигнал, на дружеството е съставен акт 
по ЗВ и са дадени 5 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. В резултат от 
дружеството е осигурено финансиране в размер на 902 700 евро за разширение и 
реконструкция на ПСОВ в началото на 2018г. 
          Проверките на „Леги” ЕООД, Пловдив, „Мусан - Д“ ООД, с. Вълкович, общ. Джебел 
също са показали неспазване на определените в разрешителните ИЕО, за което са наложени 
текущи санкции. За обектите със сезонен режим на работа или периодично изпускане на 
отпадъчните води като винарни, ракиени казани и др. за нарушения на нормите са съставяни 
актове по ЗВ. 
          Контролът и усилията на операторите да изпълнят дадените предписания и изисквания 
доведоха до конкретни резултати: 
„Имерис Минералс България“ АД, Кърджали е изпълнило условие в разрешителното за 
заустване за монтиране и въвеждане в експлоатация на модулна ПСОВ за битово – фекалните 
отпадъчни води от фабрика „Бентонит и зеолит“ в гр. Кърджали, в резултат на което е 
прекратено изпускането на непречистени битови отпадъчни води в яз. „Студен кладенец“ от 
фабриката. 
      След прилагането на ПАМ за спиране на производствената дейност на „Цех за обработка 
на естествени обвивки - черва“ в с. Книжовник, общ. Хасково на „Тимекс трейд“ ООД, гр. 
Хасково е преустановено изпускането на непречистени отпадъчни води и замърсяването на 
реката в селото, както и излъчването на силни неприятни миризми от канализацията и реката в 
района. Впоследствие производствената дейност е възстановена, като отпадъчните води се 
извозват до ГПСОВ-Хасково, а за предадените за пречистване водни количества се представят 
фактури на ,,В и К“ЕООД, Хасково. 
         Изпълнено е и предписание за сключване на договор с „В и К“ ЕООД, Хасково за 
отвеждане и пречистване на отпадните води от Млекопреработвателното предприятие на 
„Милки груп био“ ЕАД, София в ГПСОВ - Хасково. Водите са включени в довеждащия 
колектор към ГПСОВ и е прекратено заустването им директно в р. Хасковска без пречистване 
и замърсяването на р. Хасковска. Mонтирана е ултрафилтрационна установка за отделената 
суроватка, която снижава замърсяването на изпусканите води. 
       Също след дадено предписание е прекратено изпускането на силно замърсени филтратни 
води по авариен канал в р. Хасковска от утайковото стопанство на ГПСОВ – Хасково, 
стопанисвана от „В и К“ ЕООД, гр. Хасково. Затворното съоръжение на аварийния канал е 
пломбирано. 
След прилагането на ПАМ на 25.08.2017 г. за спиране на производствената дейност на 
„Инсталация за преработка на соапщок в мастни киселини“, стопанисвана от Импресарска 
къща „Наталия“ ООД, гр. Кърджали е преустановено изпускането на силно замърсени 
непречистени отпадъчни води в дерето в кв. „Веселчане“ в гр. Кърджали, както и излъчването 
на неприятни миризми от дерето в района. Дружеството е предприело мерки за получаване на 



необходимите съгласувателни и разрешителни документи за дейността и за реконструкция на 
съществуващата ПСОВ.  
По сигнал е проверена и площадката на „Биопоника Агра“ ООД, София за третиране на 
утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места по метода „Vermi”, разположена 
до дере, приток на дерето след яз. „Сивата вода“. Констатирани са нарушения на ЗУО, в 
резултат на които към Терс дере и оттам в р.Банска постъпват замърсени с утайки води. На 
„Биопоника Агра“ ООД е съставен акт по ЗУО, наложена е ПАМ и и е прекратено 
натрупването на нови количества утайки. 
След няколко съставени акта в предни години е прекратено заустването на отпадъчни води и 
от бетонов възел в гр. Кърджали на „Балканстрой инвест“ ООД, водите се ползват оборотно. 
Прекратено е и изпускането на отпадъчни води от измиване на помещенията на 4 кравеферми. 
 
РИОСВ- Смолян 
Обектите, източници на отпадъчни води с пречиствателни съоръжения, които не работят 
ефективно са представени в таблицата.  
 
 Поречие Арда    
№ Обект Населено място, 

община 
отрасъл Показатели над 

нормите  
(замърсяване) 

1. ХХ“Рудозем-2“, „Върба-
Батанци“АД 

гр.Рудозем, 
общ.Рудозем  

рудодобив Цианиди - 
свободни 

2. ХХ“Ерма река“, „Горубсо-
Златоград“АД 

с.Ерма река,  
общ.Златоград 

рудодобив Цинк, НВ, Желязо 
общо, Олово 

3. МПП“Перперикона“,  
„Перперикона“ООД 

с.Бял Извор, 
общ.Ардино 

млекопреработк
а 

БПК5 и общ Азот 

 Поречие Марица    
4. МПП“Забърдо“, 

„Скорпион-21“ООД 
С.Забърдо, 
общ.Чепеларе 

млекопреработк
а 

БПК5 , ХПК и НВ 

5. Цех за рибопреработка 
“Сините ханчета“, ЕТ 
“Ник- 60 Недялко 
Колаксъзов“  

С.Хвойна, 
общ.Чепеларе 

рибопреработка БПК5, ХПК и НВ 

6. Цех за рибопреработка, 
„П.А.Л-БГ“ЕООД 

С.Беден, 
общ.Девин 

рибопреработка БПК5, ХПК , общ 
Азот и мазнини 

7. МПП“Мечи Чал Милк“, 
„Мечи Чал – М“ЕООД 

гр.Чепеларе млекопреработк
а 

Зауства в ГК-
Чепеларе 

 

5. Общ брой на стопанските субекти, които с отпадъчните си води емитират 
приоритетни и приоритетно опасни вещества 
 
РИОСВ- Пловдив 



На територията на РИОСВ- Пловдив има 6 обекта, които с отпадъчните си води емитират 
приоритетни и приоритетно опасни вещества: 

- „КЦМ” АД, община Куклен- притежава комплексно разрешително по ЗООС. 
- „Агрия” АД, община Куклен- притежава комплексно разрешително по ЗООС. 
- „Инса ойл” ООД, с.Белозем- притежава комплексно разрешително по ЗООС. 
- „Инса” ЕООД, гр. Раковски- притежава разрешително за заустване по ЗВ. 
- „МОНИ МГ”, земл. на с.Белащица- притежава разрешително за заустване по ЗВ. 
- ВМЗ” ЕАД, гр.Сопот- в процедура по издаване на разрешително за заустване по ЗВ. 

 
РИОСВ- Пазарджик 
На територията на РИОСВ- Пазарджик има 4 обекта, които с отпадъчните си води емитират 
приоритетни и приоритетно опасни вещества: 

- „Елхим Искра“ АД, гр.Пазарджик, производство на  акумулатори 
- „Информационни носители“, с. Драгор, общ. Пазарджик, студена обработка на метали и 

галваничен цех 
- „ Галванопрактик Петров съдружие“ СД, гр. Панагюрище, галваничен цех 
- ВСК“ Кентавър“, гр. Велинград,  студена обработка на метали и галваничен цех 

Не са  установени превишения на ИЕО за  2017г. 
 
РИОСВ- Стара Загора 
         За поречието на р. Марица източници на приоритетни и приоритетно опасни вещества са 
следните обекти: 
ТЕЦ “Марица Изток 2”ЕАД с. Ковачево, общ. Раднево. Обекта е с издадено комплексно 
разрешително №50/2005 г., последно актуализирано с Решение №50-Н0-И0-А4/2017 г.  
"Ремотекс-М"ООД гр. София - площадка гр. Раднево - инсталация за производство на чугун и 
стомана с комплексно разрешително №163/2007 г., изменено с Решение №163-Н0-И1-
А1/2015г. 
Двата обекта са включени в списъка за задължителен емисионен контрол на заустваните 
отпадъчни води. При извършените контролни проверки през 2017г. с емисионно 
пробонабиране на отпадъчни води и съответно по условия на КР не са констатирани 
превишения на ИЕО, и не изпълнени условия в част „Емисии на отпадъчни води“. 
         За поречието на р. Тунджа емитери на приоритетни и приоритетно опасни вещества са 
производствените предприятия на „Арсенал“ АД площадка Казанлък  и Завод №4 площадка 
гр. Мъглиж извършващи специално производство. Обектите също подлежат на задължителен 
емисионен контрол, за 2017 г. на двата обекта са наложени общо 6 имуществени санкции за 
превишения на индивидуалните емисионни ограничения. 
 
РИОСВ- Хасково 
        Шест са обектите в териториалния обхват на РИОСВ - Хасково, които с отпадъчните си 
води изпускат приоритетни и приоритетно опасни вещества (съгласно Приложение 1 към чл. 
1, ал. 2 на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и 



някои други замърсители), в случая кадмий, олово и никел. След прекратяване на 
производствената дейност на ,,ОЦК“ АД, Кърджали бе преустановено изпускането на 
формирани при производството отпадъчни води в яз. „Студен кладенец“. Въпреки това 
продължи формирането на малък поток замърсени, преминали през площадката атмосферни 
води и води от дренажната система около временните депа за опасни отпадъци. Поради това 
ПСОВ се поддържа в работен режим от новия собственик, като при извършените проверки 
през 2017 г. не е установено превишение на ИЕО в издаденото Комплексно разрешително. 
Това важи и за извършените две проверки с пробовземане на „Горубсо – Кърджали“ АД  и 
хвостохранилище „Кърджали“ 2. 
 
РИОСВ- Смолян 
На територията на РИОСВ- Смолян има 4 обекта от поречие Арда и 2 обекта от поречие 
Марица, които с отпадъчните си води емитират приоритетни и приоритетно опасни вещества: 
Поречие Арда  - 4 обекта,  

- ХХ“ Рудозем – 2“, гр.Рудозем 
- Рудник „Димов дол“, гр.Рудозем 
- Рудник „Крушев дол“, гр.Мадан 
- ХХ“Ерма река“, гр.Златоград 

Всички останали руднични води в Маданския и Златоградския рудодобивен район са  отведени 
по един или друг начин извън водните обекти, или в ХХ“Ерма река“ и в ХХ“Рудозем-2“ за 
пречистване. 
Поречие Марица – 2 обекта 

- Рудник „Джурково“, с.Дряново, общ.Лъки 
- Рудник „Дружба“, с.Здравец, общ.Лъки 

ХХ“Лъки 2 комплекс“ премина на оборотен цикъл на отпадъчните води и не е емитер на 
приоритетни вещества.  
 
РИОСВ- София 
На територията на РИОСВ- София има 5 обекта, които с отпадъчните си води емитират 
приоритетни и приоритетно опасни вещества: Хвостохранилище „Бенковски 1”, стопанисвано 
от „Елаците Мед” АД, с. Мирково, „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, с.Челопеч, 
„Аурубис България” АД, гр.Пирдоп, „Костенец Пейпър Мил” ЕАД, гр.Костенец и „Алмагест” 
АД, с.Веринско. 
 
6. Общ брой на стопанските обекти, от дейността на които се формират 
биоразградими промишлени отпадъчни води 
 
РИОСВ- Пазарджик  
Обектите, формиращи биоразградими отпадъчни води на територията на РИОСВ- Пазарджик са 
15. 



№ 
Наименование на фирмата (ЮЛ, 

ЕТ), седалище и адрес на 
управление 

Наименование на обект, 
населено място, дейност 

Категории промишлени 
дейности, от които се 

формират 
биоразградими 

промишлени отпадъчни 
води  

  поречие Марица     

1 
Калуфрут продакшън  ООД 

Гр. София, п-ка с. 
Калугерово, общ. 
Лесичово 

Производство на сливов 
мус 

2 Велина АД  гр. Велинград Спа комплекс 

3 
СБДПЛРПФЗ Света Петка 
Българска  Гр.Велинград болница 

4 
Марица Екофроуз ЕАД Гр.София, п-ка 

Пазарджик 
Консервиране на 
плодове и зеленчуци 

5 Огняново Уайнъри ООД С. Огняново, общ. 
Пазарджик винарна 

6 
Пако АД 

ГР. Пазарджик , 
с.Гелеменово, АМ 
Тракия 

ПСОВ за комплекс от 
ресторанти 

7 Ахат ЕООД С. Главиница, общ. 
Пазарджик 

Преработка на червени 
меса 

8 
Хрис ООД Гр. Пазарджик  разфасоване на пилета 

и пилешки продукти 

9 
Еко-Ф АД 

Гр. София, п-ка 
с.Карабунар, 
общ.Септември 

 преработка на мляко 

10 
Агрофарм ООД 

Винарска изба 
„Манастира, с. 
Лесичово“ 

вирарна 

11 999-Ив. АсеновЕООД К.к. Язовир Батак Вилно селище Росица 

12 Аквафиш Пазарджик ООД Гр. Пазарджик рибарник 

13 Пазар на производитела 
Пазарджик АД 

С. Огняново, общ. 
Пазарджик Зеленчукова борса 

14 
Елтрейд ООД 

Варварски бани, 
с.Варвара, общ. 
Септември 

Хотелски комплекс 

15 Елмет ЕООД Гр. Панагюрище рибна промишленост 

 
РИОСВ- Стара Загора 
         За поречието на р. Марица обекти формиращи боразградими отпадъчни води са: 



„Диони”ООД гр. Ст. Загора  консервна фабрика “Дерони”, “Конекс тива” ООД Оризово, общ. 
Бр. Даскалови, "Дилмано-Дилберо"АД -цех за преработка на плодове и зеленчуци с. 
Ястребово, "Нанюк Интернешънъл"ООД с. Коларово, общ. Раднево - предприятие за 
преработка на птиче месо, "Клан ХЛ" ООД с. Братя Даскалови кланница и цех за 
месопреработка, “Eдоардо Миролио” ЕООД гр. Сливен винарска изба с. Еленово, общ. Нова 
Загора, „Домейн боайар интернешънъл” АД гр. Сливен винарска изба с. Кортен, общ. Нова 
Загора, "96 Агрогруп" ООД - цех зазамразени плодове и зеленчуци с. Караново, общ. Нова 
Загора, „Млечен свят-2003“ООД мандра с. Братя Даскалови, „Шоко Тийм“ ООД фабрика за 
производство на вафли гр. Стара Загора           
         За поречието на р. Тунджа обекти формиращи боразградими отпадъчни води са: 
„Рафтис-Милк“ ЕООД – мандра с. Бяла общ. Сливен, „Aнджелус естейт"АД,гр. Стара Загора, 
винарска изба с. Баня, общ. Нова Загора    "Стокси "ООД - рибарник  с. Тулово, общ. Мъглиж, 
"Шато Ботево"винарска изба с. Ботево, общ. Тунджа, "Вила Ямбол"ЕАД винарска изба гр. 
Стралджа, „Атлас“ ООД мандра с. Злати войвода, общ. Сливен.                                                 
         Общия брой на обектите за двете поречия е 16 броя от тях 2 броя са без издадени 
разрешителни за заустване. Дружествата без разрешителни имат сключени договори за 
транспортиране и предаване на отпадъчни води, събирани в резервоари.  
 
РИОСВ- Хасково 
        Проверените през 2017 г. предприятия, заустващи в повърхностни води, от дейността на 
които се формират биоразградими промишлени отпадъчни води в региона на РИОСВ – 
Хасково са 25. Най- значителните от тях са: Северна индустриална зона - Хасково, 
(включваща Пивоварен завод на ,,Каменица” АД, ,,Българска млечна компания - Хасково” 
ООД), месопреработвателно предприятие на „Мусан - Д” ООД, с. Вълкович, винарските изби 
на ,,Катаржина естейт” ЕООД, Свиленград, „Телиш” АД, София, „Тера Тангра“ ООД, гр. 
Харманли, „Винивел” ЕООД гр. Ивайловград, кланица ,,МОНИ МЕС“ ЕООД, Хасково и др. 
 
РИОСВ- Смолян  
Обектите, формиращи биоразградими отпадъчни води на територията на РИОСВ- Смолян са 17.  

№ Наименование на фирмата (ЮЛ, ЕТ), 
седалище и адрес на управление 

Наименование на обект, 
населено място, дейност 

Категории промишлени 
дейности, от които се 

формират биоразградими 
промишлени отпадъчни води  

  поречие АРДА     

1 
"Лактена"ООД, с.Кутела, 
общ.Смолян 

МПП"Кутела", с.Кутела, 
общ.Смолян преработка на мляко 

2 

"Рожен Милк"ООД, с.Давидково, 
общ.Баните 

МПП"Давидково", 
с.Давидково, 
общ.Баните, мандра 

преработка на мляко 

3 
ЕТ"Алада - Мохамед Банашък", 
с.Бял Извор, общ.Ардино 

МПП"Алада", с.Бял 
Извор, общ.Ардино преработка на мляко 



4 

"Перперикона"ООД, с.Бял Извор, 
общ.Ардино 

МПП"Родопчанка", 
с.Бял Извор, 
общ.Ардино 

преработка на мляко 

5 
"Анмар"ООД, с.Падина, 
общ.Ардино 

МПП"Свети Илия", 
с.Падина, общ.Ардино преработка на мляко 

6 
"Родопея-Белев"ЕООД, 
гр.Смолян, ул."Тракия"№20 

МПП"Родопея", 
гр.Смолян преработка на мляко 

7 
"Карду"ЕООД, с.Върбина, 
общ.Мадан 

МПП"Върбина", 
с.Върбина, общ.Мадан преработка на мляко 

8 
МК"Родопа Милк", гр.Смолян, 
ул."Хан Аспарух"№9 

МПП"Родопа Милк", 
с.Смилян, общ.Смолян преработка на мляко 

9 
„Милк Инженеринг“ООД, 
гр.Смолян 

МПП“Милк 
Инженеринг“   

10 
"Персенски"ООД, с.Жълтуша, 
общ.Ардино 

МПП"Жълтуша", 
с.Жълтуша, общ.Ардино преработка на мляко 

 поречие МАРИЦА   

11 "Ке-Ри"ООД, с.Борино, 
ул."Орфей"№14 

МПП"Борино", 
с.Борино преработка на мляко 

12  "Мечи Чал М"ЕООД, 
МПП"Мечи чал Милк" МПП"Мечи чал" преработка на мляко 

13 ЕТ"Улан-Джамал Уланов", 
с.Борино МПП"Улан", с.Борино преработка на мляко 

14 

"Скорпион-21"ООД, гр.Пловдив, 
ул."Захари Стоянов"№74 

МПП"Забърдо", 
с.Забърдо, 
общ.Чепеларе 

преработка на мляко 

15 

ЕТ"Ник-60-Недялко Колаксъзов", 
гр.Пловдив, ул."Беласица"№44 

Цех за рибопреработка, 
з-ще с.Хвойна, 
общ.Чепеларе 

рибна промишленост 

16 
"П.А.Л- БГ"ЕООД, гр.София, 
ул."Бадемова гора"№13 

Цех за рибопреработка, 
з-ще с.Беден, общ.Девин рибна промишленост 

17 
"Юлиан Исаков"ЕООД, 
с.Триград, общ.Девин  

МПП"Триград", 
с.Триград, общ.Девин преработка на мляко 

 
7. Проблеми със замърсяване на реките с руднични води 
 
РИОСВ- Пазарджик 
      На територията, контролирана от РИОСВ- Пазарджик се експлоатира 1 рудник,  2 
обогатителни фабрики, 1 действащо хвостохранилище и има 4 рекултивирани  
хвостохранилища.  
      На територията на област Пазарджик е извършван добив и първична преработка от   
следните находища на метални полезни изкопаеми - медно-пиритни руди: рудник „Елшица”, 
рудник „Радка”, рудник „Красен” и рудник „Медет”. Дейностите на тези на обекти  
приключиха в края на миналия век. В изпълнение на ПМС140/1992г.  и последвалите 



изменения и допълнения е извършвана поетапна рекултивация на нарушени терени  на тези 
обекти. Като по големи обекти може да се посочат:   

• Хвостохранилище „Елшица” с оператор „ЕКО-МЕДЕТ” ЕООД 
 След закриване на хвостохранилището е извършена техническа и биологична рекултивация. 
През 2003г. е изградена КИС за наблюдение пиезометричната повърхност и репери за 
наблюдение на основната стена.  Наблюденията,  измерванията и отчитанията за състоянието 
на пиезометричната повърхност и основната стена, както и наблюдение на повърхностните 
води се извършват еднократно- един път годишно. Хвостохранилището формира дренажни 
води от два броя колектори. Влиянието на повърхностните води е ограничено чрез 
корекцията на р. Елшишка и страничните отводнителни канавки.  

• .Хвостохранилище „Радка” с оператор „ЕКО-МЕДЕТ” ЕООД 
 Хвостохранилището е разположено на площадката на закрития рудник „Радка” на десния 
бряг на р. Луда Яна. Същото е рекултивирано през 2001г. На обекта има изградена КИС- 6 бр. 
репери за наблюдение на хоризонталните и вертикалните отклонения на стената в три бр. 
профилни линии, 4 бр. пиезометри в 2 бр. профилни линии и 2 бр. пунктове за наблюдение на 
качествените показатели на водата- преди и след хвостохранилището.  Не се формират 
дренажни отпадъчни води. Повърхностните води от североизточния скат се отвеждат в р. 
Луда Яна посредством канавка.  

•  Хвостохранилище „Влайков връх” с оператор „ЕКО-МЕДЕТ” ЕООД 
Хвостохранилището е обособено като такова през 1990г. след закриване на хвостохранилище 
„Елшица”. Същото няма  класически  елементи  на  ХТС  поради факта, че намиването става 
в котлована на закрития, открит рудник „Влайков връх”. Хвостохранилището е действащо и с 
него оперира „Майнинг Инвест” АД гр. Пловдив. Дълбочината на котлована е около 140м с 
площ около 200 дка. Постъпилите води контролирано чрез савак и по изградена бетонова 
канавка и колектор постъпват в ОФ „Елшица” по схема на оборотно водоснабдяване. Не се 
извършва мониторинг  на подземните води.  

• Хвостохранилище „Медет” с оператор „ЕКО-МЕДЕТ” ЕООД 
 Хвостохранилището е проектирано от „Енергопроект” София и е  разположено в коритото на 
р. Тополница на площ от 2210дка.  Въведено е в експлоатация през 1964г., а дейността му е 
прекратена през 1994г. Изготвен е  проект за  „Мониторинг и изграждане  на КИС от 
пиезометри”. Същия  ще се реализира след приключване на проекта за рекултивация, който 
се изпълнява в момента. През 2008г.е изготвен и  реализиран работен проект за 
„Рекултивация на откоси и площи извън границите на концесията. Изграждане на дренажи и 
отводнителни съоръжения в зоната на стените”. 

• Хвостохранилище „Люляковица” с оператор „Асарел Медет“ АД 
 Към настоящия момент добив и първична преработка на медно-пиритни руди се извършва 
само от „Асарел Медет” АД- находище „Асарел”. Отпадъка от преработката на рудите се 
отвежда в хвостохранилище „Люляковица”. Хвостохранилището е най- голямото действащо в  
момента в страната. Обемът му е изчислен на база 380.106   тона запаси в рудник „Асарел”. 
Крайната кота на надграждане е 829. Сигурността на хвостохранилището е проверена и при  



надграждане до кота 850. През 2007г. е приет нов проект за обекта, с който се актуализират 
оформянето на въздушния откос на опорната призма и технологията за доизграждане чрез 
намиване. През 2000г. е изградена КИС състояща се от: 
      ◊  Опорна геодезическа мрежа от 20 бр. репери, комбинирани за измерване  на 
хоризонтални и вертикални деформации. Извършват се ежедневни измервания, като се 
изчертават криви  на хоризонталните и вертикалните деформации, а данните се нанасят в 
дневници. 

 ◊ Контролно-измервателна система (КИС) от датчици за пиезометрично, порово и пълно 
налягане. Данните от датчиците се предават автоматично посредством радиосигнал в 
Централна измервателна станция, където се съхраняват в компютър. Системата дава 
възможност за автоматично включване при земетресение и автоматично изчертаване на 
депресионната крива. Експлоатацията на хвостохранилището се извършва на база цялостен 
работен проект и годишен такъв. 

Успоредно с добива и преработката на руда дружеството ежегодно извършва поетапна 
рекултивация на нарушени терени в резултат на водените минни работи. 

През 2017г. не са констатирани отклонения от утвърдените работни проекти. 
От 2010г. тече наложена текуща месечна санкция на „Еко Атрацит“ ЕООД за 

замърсяване на р. Елшишка чрез заустване на дренажни води от р.Елшица в дере Камен дол. 
 
РИОСВ- Стара Загора 

В териториалния обхват на РИОСВ-Стара Загора има действащи три открити рудника- 
„Трояново-1“ с. Трояново, общ. Раднево, „Трояново-север“ с. Ковачево общ. Раднево и 
„Трояново-3“ с. Медникарово, общ. Гълъбово, находящи се в източномаришкия басейн, 
експлоатирани от „Мини Марица Изток“ ЕАД гр. Раднево. В тях се добиват лигнитни въглища 
с ниска степен на въглефикация. Използват се като основно горива в четирите 
топлоелектрически централи в комплекса. При извършения емисионен контрол за 2017 г. е 
констатирано превишение на ИЕО по показател сулфати, за което е издадена една 
имушествена санкция на „Мини Марица Изток“ ЕАД гр. Раднево за обект  рудник „Трояново-
1“ с. Трояново, общ. Раднево. 
 
РИОСВ- Хасково 
           Емитери на приоритетни и приоритетно опасни вещества, от които изтичат замърсени с 
тежки метали руднични води са всички ликвидирани рудници – „Саже“, с. Сърница, общ. 
Минерални бани, ,,Маджарово ЕАД в ликвидация“. От тях водите изтичат без пречистване 
(или с минимално утаяване). 
           Най - значимо е замърсяването, причинено от непречистените води от ликвидираните 
мини „Маджарово“, тъй като заустваното в р. Арда и потоците й водно количество е най – 
голямо. Във връзка с получен сигнал и извършена проверка през месец септември 2017 г. на 
Ликвидирани минни участъци в гр. Маджарово, на „Еко Медет“ ЕООД, гр. Панагюрище са 
дадени предписания, изискващи почистване, ремонт и поддръжка на тръби и пречиствателни 



съоръжения за изтичащите руднични води и др. На дружеството е съставен акт и издадено НП 
за неспазване на определените ИЕО в Разрешителното за заустване. 
 
РИОСВ- Смолян 
         На територията, контролирана от РИОСВ- Смолян се експлоатират 10 рудника,  3 
обогатителни фабрики и  съответно 3 хвостохранилища към тях. 
         Рудничните находища, собственост на „Горубсо – Мадан“АД са 4 – „Крушев дол“, 
„Петровица“,  „Върба“ и „Батанци“ , като само рудничните води от “Крушев дол“, гр.Мадан се 
заустват директно във воден обект : р.Крушевдолска. При извършвания емисионен контрол на 
тези води се установяват надвишения на ИЕО, заложени в РЗ, за което тече месечна 
имуществена санкция, последно намалена на 600лв. през 2016г.  Водите от рудник 
„Петровица”, гр.Мадан са отведени в ХХ”Ерма река” и няма заустване във воден обект. 
Водите на р-к „Батанци“ и на р-к „Върба“ са пренасочени по травербан до РОФ, където се 
използват в технологичния цикъл на фабриката.   
         Рудник „Димов дол”, гр.Рудозем, собственост на „Рудметал”АД, зауства водите си в 
р.Елховска. През 2017 г. е наложена текуща санкция от 48лв. за два месеца,  поради заустване 
на недостатъчно пречистени руднични води в р.Елховска.  
         През 2017г. от рудник „Дружба”, с.Здравец, собственост на „Лъки Инвест - 
Говедарника”ЕООД, са взети две проби съгласно Заповед №РД-733/15.12.2016г. на МОСВ, 
като по показател Цинк резултатите са над нормите: 2,62 мг/л и 2,9 мг/л при норма 2мг/л. 
Водите на рудник „Джурково”, с.Дряново, собственост на „Лъки Инвест - Джурково”ЕООД, 
заустващи в р.Джурковска са без отклонения от нормите.  
          Водите на рудниците „Южна Петровица”, „Андроу-Шумачевски дол”, „Мързян-север”, 
собственост на „Горубсо-Златоград”АД, гр.Златоград са отведени в ХХ”Ерма река” и няма 
заустване във воден обект. 

Хвостохранилищата със заустване на отпадъчни води във воден обект са ХХ „Рудозем-
2”, към РОФ, собственост на „Върба-Батанци” АД и ХХ“Ерма река“, към ЕОФ, собственост на 
„Горубсо-Златоград“АД. Водите от ХХ“Лъки 2 комплекс“ се връщат в оборотния цикъл на 
ЛОФ без заустване във воден обект. 

За надвишения по показател цианици  от ХХ“Рудозем – 2“ гр.Рудозем, обл.Смолян. е 
наложена месечна санкция през февруари 2017г. и отменена през месец април на същата 
година. 

През 2017г. при интензивни валежи водите на ХХ „Ерма река”, с.Ерма река, към 
„Горубсо-Златоград” АД се замътваха и преливаха през тунела в р.Голяма река, приток на 
р.Върбица три пъти – през месец февруари, месец март и месец ноември. Проведоха се  редица 
срещи с ръководството на дружеството, с авторския надзор, дадени бяха предписания  с цел 
достигане на устойчив режим на съоръжението, като РИОСВ-Смолян  следи за 
своевременното им изпълнение. 
           



8. Обобщена информация за по- чести нарушения на екологичното 
законодателство 

Най - чести нарушения на екологичното законодателството по отношение на 
отпадъчните води са неспазването на определените в разрешителните за заустване или в 
комплексните разрешителни ИЕО, неподдържане на пречиствателните съоръжения в режим 
на техническа и експлоатационна изправност, заустване на отпадъчни води без необходимото 
разрешително за заустване, неизпълнение на условия в разрешителното, аварийни 
замърсявания на водите и др. 

 
РИОСВ- Пловдив 
        Мониторинг на отпадъчните води: съгласно чл.151 ал.4 т.1 от Закона за водите 
мониторинга на регионално ниво се осъществява от регионалната инспекция. На основание 
Заповед № РД-821/ 30.10.2012 г. издадена във връзка с внедряване в системата на МОСВ на 
Информационна система /ИС/ за разрешителни и мониторинг на управление на водите, за 
контрол през 2017 г. са планирани съгласно утвърден със Заповед № РД- 733/2016 г. на 
Министъра на околната среда и водите списък, 34 бр. обекти – емитери и 72 бр. емисионни 
измервания. Проверени са всички планирани обекти, както и са извършени планираните 
емисионни измервания. Извършени са проверки и на обекти с издадени разрешителн за 
заустване на основание чл. 26.ал.3 от Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни 
за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 
ограничения на точкови източници на замърсяване /ДВ,бр. 47 от 21.06.2011г./, включени в 
плана на инспекцията. При проверките са взети проби отпадъчни води от пунктове посочени в 
РЗ и КР. При констатирано превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, както и 
при неспазване на условията в тях са приложени административнонаказателни мерки, 
предвидени в законодателството по водите и ЗООС.  
         През 2017 г. са извършени 137 проверки на обекти формиращи отпадъчни води, 
зауствани в по-върхностни водни обекти, 124 от които притежават разрешителни за ползване 
на воден обект съгласно чл.46 ал.1 т.3 буква Б от ЗВ или комплексни разрешителни издадени 
съгласно чл. 117 от ЗООС. Част от обектите без разрешителни са получили такива до края на 
2017 год., някои са в процедури по издаване, а на други процедурите са прекратени по 
различни причини, като най-чести са представена непълна информация. При проверките е 
констатирано, че титулярите на разрешителни изпълняват условията поставени в 
разрешителните, провеждат собствен мониторинг, представят протоколи от изпитване, 
изследването на пробите се извършва от акредитирани лаборатории, при част от проверените 
обекти пробовземането се извършва от представители на операторите, което прави 
изследваните проби непредставителни. Количествата на заустваните отпадъчни води се 
измерва и отчита в обекти с издадени КР, а в обектите с издадени РЗ таксите се заплащат на 
база разрешено годишно количество, броят на тези в които количеството се измерва е 
минимален. Операторите представят декларации и платежни документи за заплатени такси за 



заустване на отпадъчни води. В периода от м.януари до м. март 2017 г на основание чл. 174 от 
ЗВ в РИОСВ са представени 74 доклада за изпълнение на условията в разрешителните.  
•     Контрол върху операторите, експлоатиращи и ползващи канализационни системи и 
пречиствателни станции на населени места  
         През годината са извършени 21 проверки, от които 20 са на ГПСОВ и селищни ПСОВ и 
една проверка на Канализационна мрежа на гр. Асеновград. При проверките са взети и 
изследвани от РЛ-Пловдив, проби отпадъчни води. Установени са превишения на 
индивидуалните емисиони ограничения на ГПСОВ Стамболийски и ГПСОВ-Пловдив. 
Неспазване на условията в разрешителното е установено на канализационна система на гр. 
Сопот и гр.Хисаря.  
•      Проверки на обекти, формиращи отпадъчни води, зауствани в канализационни мрежи на 
населени места – извършени са 11 проверки. През 2017 г. са извършени 319 проверки на 
обекти във връзка с контрол по спазване изискванията на Закона за водите, ЗООС, както и 
такива във връзка с постъпили сигнали и жалби от физически и юридически лица, по заповеди 
на директора на РИОСВ – Пловдив, по изпълнение на дадени предписания, както и във връзка 
с приемане и въвеждане в експлоатация на нови обекти и на обекти с издадени комплексни 
разрешителни.  
        В плана за контролната дейност на направление «Води» за 2017 г. е предвидено да се 
проверят 142 обекта по поречията на реките Марица и Тунджа, като през годината са 
проверени 139. От предвидените 175 планови проверки, през годината са извършени 172. 
Участвано е при извършване на 14 проверки на обекти с издадени комплексни разрешителни 
съгласно ЗООС.  
        Експертите от направление „Води“ са участвали при извършване на 40 комплексни 
проверки на обекти, включени в Плана за контролната дейност за 2017 г. по компоненти и 
фактори на околната среда на основание заповед на директора на РИОСВ – Пловдив, като на 
10 от тях експерти на направлението са определени за координатори. Изготвени са доклади от 
констатираното при проверките, които са утвърдени от директора и са публикувани на 
интернет-страницата на инспекцията.  
       Извършени са 133 извънредни проверки, от които 16 са във връзка с извършване на 
последващ контрол; 39 – по сигнали и жалби; 10 ДПК за приемане на обекти в редовна 
експлоатация и останалите са други проверки във връзка екологичното законодателство. При 
извършените проверки през годината са направени 87 предписания. В голямата си част те се 
отнасят до предприемане на действия от страна на операторите, които да допринесат до 
спиране на нерегламентирани зауствания във водни обекти и преустановяване замърсяването 
на водите, представяне на протоколи от проведен собствен мониторинг. 
•    Предприети административно-наказателни мерки.  
     За констатирани нарушения на Закона за вдите и Закона за опазване на околната среда през 
2017 год. са съствени 32 АУАН и са издадени 31 наказателни постановления. 
      За нарушаване разпоредбите на Закона за водите са съставени 26 АУАН и 6 АУАН за 
нарушения на ЗООС.  



      Издадените АУАН по ЗВ са за превишаване на ИЕО, за неподдържане в техническа и 
експлоатационна изправност на изградените ЛПСОВ, така също и за неправомерно ползване 
на водни обекти с цел заустване на отпадъчни води.  
      Издадените АУАН по ЗООС са за неспазване на условия в КР и за неизпълненние на 
дадени предписания.  
      Издадени са 4 НП по ЗООС на сума 45 200лв., като с 1 от НП е наложена глоба на 
физическо лице /земеделски производител/ в размер на 200лв.  
       Издадени са 21 НП по ЗВ на сума 55 000 лв., като с 1 от НП е наложена глоба на 
физическо лице в размер на 2000лв.  
        От издадените общо 31 НП седем са за налагане на текущи санкции по чл. 69, ал. 1 от 
ЗООС за превишаване на индивидуални емисионни ограничения /ИЕО/ определени в 
разрешителните за заустване. 
 
РИОСВ- Пазарджик 
През 2017 г. са съставени 13 АУАН на юридически лица. 6 АУАН за превишение на ИЕО, 2  
за  зауствне на отпадъчни води без разрешително за заустване  по Закона за водите и 4 за 
неправилна експлоатация на пречиствателни съоръжения и 2 АУАН за нерегламентирано 
заустване.  

През целия период на 2017г. продължи  начисляването  на 2 текущи месечни санкции 
по чл. 69 от  ЗООС за нарушение на индивидуалните  емисионни ограничения / ИЕО/, 
актуализирана е текуша месечна санкция на «Биовет »АД, гр. Пещера.     
Съставени през 2017г. АУАН по ЗВ от РИОСВ- Пазарджик: 

1.  "Коволаг"АД, -вагоноремонтен завод , гр.Септември,  
2.  "Еко-Ф"АД,  МПП обект с. Карабунар , 
3.  "Биовет" АД, хранителни добавки, за обект гр. Пещера,  
4.  " Алман"ЕООД,  за обект с. Цар Асен, 
5.  "Еко Медет"ООД,  за обект , с. Цар Асен  
6.  "Елмет"ЕООД, рибопроизводство гр.Панагюрище,  
7.  "Балкан Агрикалчарал“ ЕООД, приработка на зеленчуци гр. Пазарджик,  
8.  „Галванопрактик-Петров -съдружие“ СД галванизация, гр. Панагюрище, 
9 .  “Екоинвест“ЕООД  рециклираща компания, гр. Пазарджик, 
10.„Кумруян“ ЕООД месопреработка, гр. Пазарджик, 
11. „Пако“ АД гр. Пазарджик, 
12. „Репак груп“ ЕООД рециклираща компания, гр. Пазарджик, 
13. „Хрис“ ООД  пилешки продукти, гр. Пазарджик  

 
РИОСВ- Стара Загора 

През календарната 2017 г. за установени административни нарушения по Закона за 
водите и Закона за опазване на околната среда са съставени 22 акта, издадени са 25 бр. 
наказателни постановления (6 броя са за нарушения по АНП от 2016 г.). За констатирани 
превишения на индивидуалните емисионни ограничения са издадени общо 16 наказателни 



постановления, останалите са във връзка с неизпълнения на предписания, нерегламентирани 
зауствания на отпадъчни води, както и за неспазване на условия в издадени разрешителни за 
заустване и комплексни разрешителни. За периода са издадени и 6 бр. наказателни 
постановления по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда за налагане на имуществени 
санкции.  
 
РИОСВ- Хасково 
В резултат на проверките, за заустване на отпадъчни води, неотговарящи на ИЕО, по чл.69 от 
ЗООС, РИОСВ- Хасково са съставени 6 текущи и 11 еднократни санкции, както и 2 са 
намалени на: „Неохим” АД, гр. Димитровград, „Каменица” АД, гр. Пловдив – Пивоварен 
завод Хасково, „Мусан – Д“ ООД, с. Вълкович, „Леги“ ЕООД, гр. Пловдив, ТМСИ с. Долно 
Черковище, общ. Стамболово и „Теклас - България” ЕАД, гр. Кърджали. Съставени са 28 акта 
по ЗВ и 1 по ЗООС и са издадени 23 НП на обща стойност 21 400 лв. Издадени са заповеди и 
са приложени 2 принудителни административни мерки (ПАМ) за прекратяване на 
производствената дейност на обекти за установено силно замърсяване на водни обекти и 
други нарушения. 
 
РИОСВ- Смолян 
През 2017г. са съставени 7 акта по Закона за водите: 
         1. На "Горубсо-Мадан"АД, за рудник "Крушев дол", гр.Мадан,  

2. На "Горубсо-Златоград"АД, за обект: ХХ"Ерма река", з-ще с.Ерма река,   
3. На "Прогрес-Строй"ЕООД, гр.Рудозем, за обект: ТМСИ, гр.Рудозем,  
4. На "Перперикона"ООД, с.Бял Извор, за обект: МПП "Перперикона", с.Бял Извор 
5. На "Скорпион-21"ООД, гр.Пловдив, за обект: МПП"Забърдо", с.Забърдо,  
6. На "Въча 77"ЕООД, гр.Девин, за обект:  Бетонов възел, гр.Девин 
7. На "Мечи Чал М"ЕООД, гр.Пловдив, за обект: МПП"Мечи Чал Милк". 

 При аварийните ситуации на ХХ“Ерма река“ през февруари и ноември се приложиха 
административно-наказателни мерки ПАМ и АУАН, а при сигнала през март не се установиха 
отклонения от нормите и не се задвижи наказателна процедура. 
 
РИОСВ- София       
За обект Ураново находище „Бялата вода”, с.Очуша, общ.Костенец, обл.Софийска, 
стопанисвано от „Екоинженеринг РМ” ЕООД е налице неспазване на условията, дадени в 
разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, за което е 
съставен АУАН. 

 



ІІІ. ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

1. Характеристика на подземните водни тела. 
 
На територията на Източнобеломорски  район в Плана за управление на речнте басейни 
(2016-2021) са  определени  41  подземни  ВТ. В  таблицата  по-долу  е  дадено  
разпределението  на  водните  тела  по  геоложка възраст и тип на водоносния хоризонт.  
 
Брой на подземните водни тела в отделните водоносни хоризонти 
 

 
 
 
От определените 41 бр. подземни водни тела 23 бр. са разположени изцяло в I хоризонт и са 
подложени на най-силен антропогенен натиск. Това са:  

1. BG3G000000Q001 - Порови води в Кватернер - Пирдоп - Златишка котловина;  
2. BG3G00000NQ002 - Порови води в Неоген - Кватернер - Карловска котловина;  
3. BG3G00000NQ003 - Порови води в Неоген- Кватернер- Казанлъшка котловина;  
4. BG3G000000Q004 - Порови води в Кватернер - Твърдишка котловина;  
5. BG3G00000NQ005 - Порови    води    в    Неоген-Кватернер-Сунгурларско-Карнобатска 

котловина;  
6. BG3G00000NQ006 - Порови води в Неоген- Кватернер - Ихтиманска котловина;  
7. BG3G00000NQ007 - Порови води в Неоген - Кватернер - котловина Долна баня – 

Костенец;  
8. BG3G00000NQ008 - Порови води в Неоген - Кватернер – Велинград;   
9. BG3G00000NQ009 - Порови води в Неоген - Кватернер – Хасково;  
10. BG3G000000Q010 - Порови води в Кватернер - река Арда;  
11. BG3G000000Q012 - Порови води в Кватернер - Марица Изток;  
12. BG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина;  



13. BG3G00000NQ015   -   Порови   води   в   Неоген   -   Кватернер   -   Сливенско- 
Стралджанска област;  

14. BG3G000000Q052 - Порови води в Кватернер -  Свиленград-Стамболово;  
15. BG3G00000NQ054 - Порови води в Неоген  - Кватернер - Ямбол - Елхово;  
16. BG3G000000N016 - Порови води в Неоген – Белово;  
17. BG3G0000Pg2055 - Пукнатинни води - Свиленградски масив;  
18. BG3G00000K2031 - Пукнатинни води - Сливенско-Сунгурларска зона;  
19. BG3G00000T2032 - Карстови води - Сърнена гора;  
20. BG3G00000T2056 - Карстови води - Байлово - Мирковски масив;  
21. BG3G00000Pt043 - Карстови води - Смолянски масив – 51,70% разкрита площ;  
22. BG3G00000Pt047 - Пукнатинни води - Западно Родопски комплекс;  
23. BG3G00000Pt051 - Карстови води - Настан - Триградски басейн.  

  
Останалите  18  броя  подземни  водни  тела  се  разкриват  в  различна  степен  на 
повърхността. Това са:  
 

1. BG3G00000NQ018  -  Порови  води  в  Неоген  -  Кватернер  -    Пазарджик  - 
Пловдивския район – 31,14% разкрита площ;  

2. BG3G000000N053 - Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово – 77,08% разкрита 
площ;  

3. BG3G0000PgN019 - Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток – 66,04% разкрита 
площ;  

4. BG3G0000PgN020  -  Пукнатинни  води  -    Пещера-Доспат  -  99,79%  разкрита площ;  
5. BG3G0000PgN026 - Карстови води - Чирпан - Димитровград – 32,7% разкрита площ;  
6. BG3G0PzK2Pg027 - Пукнатинни води - масив Шипка - Сливен – 98,96% разкрита площ;  
7. BG3G00000K2029  -  Пукнатинни  води  -  Г.  Малинско  -  Панагюрски  район  – 96,79% 

разкрита площ;  
8. BG3G00000K2030  -  Пукнатинни  води  -  Брезовско  -  Ямболска  зона  –  87,59% 

разкрита площ;  
9. BG3G0000T12034  -  Карстови  води  -  Тополовградски  масив –  92,96%  разкрита площ;  
10. BG3G0000T13035  -  Карстови  води  -  Св.  Илийски  комплекс  –  92,48%  разкрита 

площ;  
11. BG3G0000T23036  -  Карстови  води  -  Твърдишко  -  Сливенски  басейн  –  89,21% 

разкрита площ;  
12. BG3G00000Pt037 - Карстови води - Малко Белово - 97,77% разкрита площ;  
13. BG3G00000Pt038  -  Карстови  води  -  Велинградски  басейн  -  97,72%  разкрита площ;   
14. BG3G00000Pt041  -  Карстови  води  -  Централно  Родопски  масив  -  82,39% разкрита 

площ;  
15. BG3G00000Pt044 - Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив – 87,92% 

разкрита площ;  
16. BG3G00000Pt045 - Пукнатинни води - Шишманово – Устремски масив – 95,82% 

разкрита площ;  
17. BG3G000PtPg049  -  Пукнатинни  води  -  Източно  Родопски  комплекс  -  98,43% 

разкрита площ;   
18. BG3G00000Pt050 - Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс - 98,76% разкрита 

площ.  
 



В процеса на подготовка на ПУРБ (2016-2021 г.) бе извършена актуализация на границите  на 
подземните водни тела на територията на Източнобеломорски район, като броят им от 48 бе 
редуциран на 41. При актуализацията са взети предвид извършените нови проучвания във 
връзка с издаване на разрешителни за водовземане, данните от геолого-литоложките колонки 
и границите на отделните геолого-литоложки разновидности    според геоложката карта на 
България в М 1:100 000. Извършена е промяна на границите на 16 подземни водни тела, от 
които за 11 бр. площтта на подземното тяло е изменена от 1 до 10%, а за 5 бр. – над 10%. 
Воднте тела с по-съществени промени (> 10% от площта) променят своите кодове съгласно 
Ръководство № 22 към РДВ - Актуализирано ръководство  относно използването на  
елементите на географските информационни системи (ГИС) на Европейските водни 
политики.  
 
 Подземни водни тела в ИБР с нови кодове 
 

 
 
Актуализацията на границите на подземните водни тела е направена в съответствие с 
разработен подход за характеризиране на подземните водни тела, който е наличен на:  
http://www5.moew.government.bg/wpcontent/uploads/filebase/Water/PURB/Podhodi/GW_pdf_270
716/GW_harakterizirane_final.pdf. 
Подземно  водно  тяло  BG3G00000NQ054 Порови  води  в  Неоген  -  Кватернер  - Ямбол  – 
Елхово  е получено от обединението на две подземни водни тела: BG3G000000Q017  Порови  
води  в  Кватернер - Ямбол – Елхово  и  BG3G000000N014 Порови води в  Неоген - Ямбол  –  
Елхово,  като са взети предвид научно обосновани становища по време на проведените  
консултации  по  проекта  на  ПУРБ  (2016-2021г). Направеният анализ дава основание да се 
твърди, че плиоценският водоносен хоризонт  има  важно  значение  за  подхранване  на  
подземните  води  в  алувиалният водоносен хоризонт на река Тунджа. Посочените факти за 
връзката и подхранването на кватеренерния водоносен хоризонт от плиоценския  донякъде 
обясняват феномена с по-високите експлоатирани водни количества, отколкото  определените 
естествени ресурси и дават основание двете водни тела BG3G000000Q017 Порови  води  в 
Кватернер  -  Ямбол  –  Елхово  и  BG3G000000N014 Порови  води  в  Неоген  -  Ямбол  - 
Елхово  да се обединят в едно.  
Във  връзка  с  изпълнението  на  проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела 
между България и Гърция BG-GR  GWB”  в  рамките  на  Програма  BG02 „Интегрирано  



управление  на  морските  и  вътрешни  води” съфинансирана от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-2014г.  изпълняван  от  БДИБР  в  партньорство  
с други   институции   са   предложени   3   бр.   подземни   водни   тела,   получени   от 
обединението на няколко подземни водни тела и части от тях, а именно:  
 
Нови подземни водни тела в ИБР, получени чрез обединение  

 
 
Според    научно    обосновано    становище    във    връзка    с    провеждането    на  
консултации  за  проекта  на  ПУРБ  (2016-2021  г.)  относно  действителната  дебелина  на  
седиментите,  изграждащи  подземно  водно  тяло  BG3G000000Q013  -  Порови  води  в  
Кватернер     -     Горнотракийски     низина,     всички     резултати     от     геоложките     и 
хидрогеоложките проучвания недвусмислено показват, че действителната дебелина на 
подземно  водно  тяло BG3G000000Q013  на  по-голяма част  от територията  на  неговото 
разпространение  е  много  над  20  m,  а  в  повечето  случаи  и  на  повече  от  50  m.   
 
Гранични и трансгранични подземни водни тела  
 
Съгласно  Заповед  №  РД-963/20.12.2006  год.  на  МОСВ  за  ПВТ,  които  пресичат 
границите  на  районите  на  басейново  управление  е  извършено  присъединяване  към  един 
от районите за басейново управление, за който те са по-значими, както следва:  
  
ПВТ,  разположени  на  територията  на  ИБР  се  присъединяват  към  други  РБУ,  а  
именно:  
 
1.  ПВТ  Пукнатинен  водоносен  масив  “Рила  –  Западни  Родопи”,  разположено  в ИБР  и  
ЗБР  се  присъединява  към  ПВТ  BG4G00PzC2021  –  Пукнатинен  водоносен  масив “Рила – 
Западни Родопи” в БДЗБР;  
2. ПВТ Айтоска пукнатинна зона, разположено в ИБР и ЧР се присъединява към ПВТ 
BG2G0000K2034 – Айтоска пукнатинна зона в БДЧР;  
3.  ПВТ  Неоген  –  Кватернер  в  Сунгрурларе,  разположено  в  БДИБР  и  БДЧР  се 
присъединява към ПВТ BG2G00000N016 – Неоген – Кватернер Сунгрурларе в БДЧР;  
4.  ПВТ  Габрово  –  Трявна  карстова  система,  разположено  в  БДИБР  и  БДДР  се  
присъединява към ПВТ BG1G000TJK056 – Балкан карст в БДДР;  



5.  ПВТ  Марагидишки  пукнатинен  карстов  масив,  разположено  в  БДИБР  и  БДДР се 
присъединява към ПВТ BG1G000TJK056 – Балкан карст в БДДР;  
6. ПВТ Карстов масив “Шипка”, разположено в БДИБР и БДДР, се присъединява към ПВТ 
BG1G000TJK056 – Балкан карст в БДДР.  
7. ПВТ Карстов масив “Стоевци, разположено в БДИБР и БДДР, се присъединява към ПВТ 
BG1G000TJK056 – Балкан карст в БДДР.  
8. ПВТ Троянска карстова пукнатинна система, разположено в БДИБР и БДДР се 
присъединява към ПВТ BG1G000TJK056 – Балкан карст в БДДР.  
  
ПВТ,  разположени  на  територията  на  други  БД  се  присъединяват  към  ИБР,  а  
именно:  
 
1. ПВТ Риолитен водоносен хоризонт “Пещера – Доспат”, разположено в БДИБР и  БДЗБР  се  
присъединени  към  ПВТ  BG3G000PgN020  –  Риолитен  водоносен  хоризонт “Пещер–  
Доспат”  (ново  име  басейн  -  BG3G0000PgN020  Пукнатинни  води  -  Пещера-Доспат) в 
БДИБР;  
2.  ПВТ  Горно-Малинско-Панагюрски  водоносен  масив,  разположено  в  БДИБР  и БДДР   
се   присъединени   към   ПВТ   BG3G0000K2029   –   Горно-Малинско-Панагюрски  
водоносен масив (ново име басейн - BG3G00000K2029 Пукнатинни води - Г. Малинско -  
Панагюрски район) в БДИБР;   
3.  ПВТ  Байлово-Мирковски  карстов  водоносен  масив,  разположено  в  БДИБР  и БДДР   се   
присъединява   към   ПВТ   BG3G0000T2033   –   Байлово-Мирковски   карстов  
водоносен  масив  (ново  име  басейн  -  BG3G00000T2033  Карстови  води  -  Байлово  -  
Мирковски масив) в БДИБР;  
4.  ПВТ  Неоген  –  Кватернер  Ямбол  –  Елхово,  разположено  в  БДИБР  и  БДЧР  се  
присъединява  към  ПВТ  BG3G00PgNQ014  –  Неоген  –  Кватернер  Ямбол  –  Елхово  (ново 
име   басейн   -   BG3G000000Q017   Порови   води   в   Кватернер   -   Ямбол   –   Елхово 
+BG3G000000N014 Порови води в Неоген - Ямбол – Елхово) в БДИБР;  
5.  ПВТ  Неоген  –  Кватернер  Сунгурларе  разположено  в  БДИБР  и  БДЧР  се присъединява  
към  ПВТ  BG3G0000NQ005  –  Неоген  –  Кватернер  Сунгурларе  (ново  име  
басейн  -  BG3G00000NQ005  Порови  води  в  Неоген  -  Кватернер  -  Сунгурларско  -  
Карнобатска котловина) в БДИБР.  
    
Трансгранични подземни водни тела  
 
Трансграничните  подземни  водни  тела  са  в  процес  на  уточняване  със  съседни държави.   
Подземни водни тела разположени в граничната зона с РГърция са:  
 
- BG3G000000N053 - Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово;  
- BG3G000000Q052 - Порови води в Кватернер -  Свиленград-Стамболово;  
- BG3G000PtPg049 - Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс;   
- BG3G00000Pt050 - Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс;  
- BG3G00000Pt051 - Карстови води - Настан - Триградски басейн.  
  
За тези ПВТ е изпълнен проект за проучване и характеризиране на подземни водни   тела   в   
крайграничните   територии   с   Република   Гърция 1 .   Направено   е  изследване на посоката 
и количеството на потока на подземните водни по цялата граница  между  двете  държави.  



Извършена  е  идентификация  на  водните  тела, характеризирането им (първоначална и 
допълнителна характеристика),  оценка на  видовете  натиск  и  въздействия  върху  
количественото  и  химично  състояние  на подземните води, риска от замърсяване, 
използването на земята и уязвимостта на водните  тела,  оценка  на  количественото  и  
химично    им  състояние,  като  е  взета предвид променящата се среда (климатични промени 
и антропогенните дейности), разработени са програми за мониторинг. Получените резултати 
от това изследване са основа за оценка на трансграничен пренос на подземни води  между 
България и Гърция и са направени предложения за трансгранични подземни тела между двете 
страни.   
 
Според резултатите от това изследване:  
•  Подземно  водно  тяло  BG3G000000Q052  -  Порови  води  в  Кватернер  -   
Свиленград - Стамболово е трансгранично с ПВТ GR12ΒΤ010 в РГърция;  
•   За  подземно  водно  тяло  BG3G000000N053  -  Порови  води  в  Неоген  - Свиленград-
Стамболово    няма    доказан    трансграничен    пренос.    Държавната граница преминава по 
р. Дерекей;  
•   Подземно   водно   тяло   BG3G000PtPg049   -   Пукнатинни   води   -   Източно Родопски  
комплекс  е  гранично.  Преобладаващо  държавната  граница  преминава  по вододелни била;  
•   Подземно  водно  тяло  BG3G00000Pt050  -  Пукнатинни  води  -  Централно Родопски   
комплекс   е   гранично   в   сравнително   къс   участък.   Държавната   граница преминава по 
вододелно било;  
•   Подземно водно тяло BG3G00000Pt051 - Карстови води - Настан - Триградски басейн е 
гранично ПВТ. Държавната граница преминава по вододелно било.  
  
  Подземни водни тела, разположени в граничната зона с Република Турция са:  
 
•    BG3G000000N053 - Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово;  
•    BG3G000000Q052 - Порови води в Кватернер -  Свиленград-Стамболово;  
•    BG3G0000Pg2055 - Пукнатинни води - Свиленградски масив;  
•    BG3G00000K2030 - Пукнатинни води - Брезовско - Ямболска зона;  
•    BG3G0000T12034 - Карстови води - Тополовградски масив;  
•    BG3G00000Pt045 - Пукнатинни води - Шишманово – Устремски масив.  
За  тези  подземни  водни  тела  предстоят  съгласувателни  действия  между  двете страни за 
определяне кои от тях са трансгранични и кои не са.  
  
  Подземни  водни  тела  разположени  в  граничната  зона  с  РГърция  и  РТурция  са  
представени на следната карта: 
 
 



 
 

2. Мрежа за мониторинг на подземните води на територията на Източнобеломорски 
район през 2017г. 

2.1. Мрежа за мониторинг на количественото състояние. 

 Мрежата за количествен мониторинг на подземните води е разработена във връзка с 
критериите на приетата методика за планиране на мрежите и програмите за мониторинг на 
подземните води и резултатите от оценката за значимостта на натиска от водочерпене. В нея 
са включени 196 пункта за мониторинг в 38 водни тела. Като основа на мониторинговата 
мрежа са използвани пунктовете, наблюдавани от НИМХ (113 бр.), като във водните тела и 
зоните със значим натиск са предвидени допълнителни (прогнозни) мониторингови пунктове, 
чиято полева верификация ще се извърши съвместно с експерти от НИМХ, като изграждането 
им се предвижда да бъде изпълнено в периода на втория ПУРБ. 
 

Мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните води е представеня на 
следната карта: 



 
 

2.2. Мрежа за мониторинг на химичното състояние 

Мрежата за мониторинг на химичното състояние на подземните водни тела на територията на 
Източнобеломорски район включва 166 пункта за мониторинг, включени в програмите за 
контролен и оперативен мониторинг. 

Карта на мрежата за контролен мониторинг на подземните води на територията на ИБР 

 



Карта на мрежата за оперативен мониторинг на подземните води на територията на ИБР 

 
 

Пунктовете за мониторинг на химичното състояние на подземните водни тела в ИБР са 
разположени на територията на 10 административни области. 

На територията на област Бургас са разположени 4 подземни водни тела (по-голяма или по-
малка част от тях). Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на 
подземните води през 2017г. включва 7 хидрогеоложки пунктa: 

 



1. BG3G000000QMP014 - Кладенец Лепков, гр. Карнобат, общ. Карнобат  
2. BG3G000000NMP015 - Сондаж - 3, с.Чубра, общ. Сунгурларе  
3. BG3G000000QMP016 - Сондаж, с. Сунгурларе, общ. Сунгурларе  
4. BG3G000prQhMP127 - Извор "Синора", с. Вълчин, общ. Сунгурларе  
5. BG3G00000N2MP138 - Извор "Софрониева чешма", с. Костен, общ. Сунгурларе  
6. BG3G000000QMP135 – ПС “Венец” – Извор, с. Венец, общ. Карнобат  
7. BG3G00000K2MP136 - ПС - ПБВ - Извор "Чортлен" + Сондаж, с. Огнен, общ. Карнобат  
 
 
На територията на област Пазарджик са разположени 14 подземни водни тела (по-голяма 
или по-малка част от тях). Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на 
подземните води през 2017г. включва  18 хидрогеоложки пунктa : 

 
 



1. BG3G000000QMP018 - Сондаж, гр. Велинград, общ. Велинград  
2. BG3G000000QMP031 - Сондаж - Септември – гара, гр. Септември, общ. Септември  
3. BG3G000000QMP037 - ПС-ПБВ "Ивайло", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик  
4. BG3G000000QMP039 – Сондаж, с. Мало Конаре, общ. Пазарджик  
5. BG3G000000QMP041 - Сондаж – ЕРЦ, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик  
6. BG3G00000N2MP055 - Сондаж – ПС, с. Гелеменово, общ. Пазарджик   
7. BG3G00000PgMP061 - Извор "Шалварище", с. Фотиново, общ. Батак   
8. BG3G00000PgMP062 - Два извора - СШ,  м-т "Студената вода", гр. Брацигово, общ. Брацигово  
9. BG3G0000К2sMP068 – Дренаж, с. Попинци, общ. Панагюрище  
10. BG3G00000К2MP069 - Сондаж на савоизлив, с. Оборище, общ. Панагюрище  
11. BG3G0000АPtMP098 - Извор "Мердевен 2", с. Голямо Белово, общ. Белово  
12. BG3G00000PtMP116 - Извор р. Стара, лет. Цигов чарк, общ. Ракитово  
13. BG3G000000NMP162 – Дренаж, с. Сестримо, общ. Белово 
14. BG3G00000PTMP186 - Извор "Владикин извор", гр. Белово, общ. Белово 
15. BG3G00000PTMP187 - Извор "Клептуза", гр. Велинград, общ. Велинград  
16. BG3G00000PTMP188 - Извор Пещера “Лепеница” , гр. Велинград, общ. Велинград 
17. BG3G00000PTMP203 - Сондаж, с. Варвара, общ. Септември 
18. BG3G00000PTMP204 - Сондаж, гр. Батак, общ. Батак 
 
На територията на област Пловдив са разположени 8 подземни водни тела (по-голяма или 
по-малка част от тях). Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на 
подземните води през 2017г. включва  27 хидрогеоложки пунктa : 

 
1. BG3G0000аQhMP004 - ПС-3 Кладенеца+1Сондаж , с. Бегунци, общ. Карлово  
2. BG3G0prQp-hMP009 - Кладенец, с. Слатина, общ. Карлово  
3. BG3G000000QMP032 - ПС - Сондаж, с. Борец, общ. Брезово  



4. BG3G0000aQhMP033 - 3 Сондажа- ПС, с. Белозем, общ. Раковски  
5. BG3G0000aQhMP034 - Кладенец, с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски  
6. BG3G0000aQhMP036 - Сондаж, гр. Първомай, общ. Първомай  
7. BG3G000prQhMP038 - Сондаж - № 10, гр. Пловдив-КЦМ, общ. Родопи  
8. BG3G000000QMP040 - 4 Сондажа - ПС - ПБВ, с. Труд, общ. Марица  
9. BG3G00aprQpMP123 - ТК №1 - "Мовенди", гр. Пловдив, общ. Пловдив  
10. BG3G000000NMP056 - ПС-ПБВ, гр. Пловдив  
11. BG3G000000NMP057 - ПС-ПБВ - Сондаж, с. Православен, общ. Първомай  
12. BG3G00000PtMP076 - Извор "Клувията", с. Бачково, общ. Асеновград  
13. BG3G0000PεFMP103 - Извор "Горанска падина", гр. Лъки , общ. Лъки  
14. BG3G000000QMP082 - Сондаж №8, гр. Раковски, общ. Раковски  
15. BG3G000000QMP043 - ПС-ПБВ, с. Брани поле, общ. Родопи  
16.  BG3G000prQpMP122 -  ШК 1 – КЦМ,  гр. Пловдив-КЦМ, общ. Родопи   
17. BG3G00000PTMP191 - Извори "Триводици", с. Триводици, общ. Стамболийски 
18. BG3G000000QMP215 - Тръбен кладенец, с. Момино село, общ. Раковски 
19. BG3G000000NMP218 - Тръбен кладенец 1 "Божидара-Биофрукт", с. Момино село, общ. 
Раковски 
20. BG3G000000NMP217 - ПС "Момино - Тръбен кладенец 2, с. Момино село, общ. Раковски 
21. BG3G000000QMP216 - Тръбен кладенец 2, гр. Раковски, общ. Раковски 
22. BG3G000000NMP219 - Тръбен кладенец 1 "Гард Инвест", гр. Раковски, общ. Раковски 
23. BG3G00000PTMP208 - Извор, с. Ситово, общ. Родопи 
24. BG3G000PRQPMP143 - Сондаж - ТК1, гр. Сопот, общ. Сопот 
25. BG3G00APRQPMP149 - Сондаж, с. Стряма, общ. Раковски 
26. BG3G000000NMP164 - Сондаж, с. Стряма, общ. Раковски 
27. BG3G00APRQPMP151 - Сондаж, с. Царимир, общ. Съединение 
 
 
На територията на област  Смолян са разположени 6 подземни водни тела (по-голяма или 
по-малка част от тях). Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на 
подземните води през 2017г.  включва  общо 23 хидрогеоложки пунктa: 
 

 



 
 
1. BG3G00000PgMP078 - Извор "Бралото", кв. Райково, гр. Смолян, общ. Смолян,  
2. BG3G000А+PtMP099 - Извор - НИМХ № 39а, с. Беден, общ. Девин  
3.  BG3G00000PtMP100 - Извор - НИМХ № 336, с. Мугла, общ. Смолян  
4. BG3G000A+PtMP101 - Извор "Главата", с. Ерма река, общ. Златоград   
5. BG3G000A+PtMP104 - Извор "Мързян-1, 3", гр. Неделино, общ. Неделино  
6. BG3G000A+PtMP105 - Извор "Свети Иван", гр. Смолян, общ. Смолян  
7. BG3G00000PtMP077 - Извор "Свети дух", гр. Чепеларе, общ. Чепеларе  
8. BG3G00000PtMP081 - Извор "Серафимовско дере", гр. Рудозем, общ. Рудозем  
9. BG3G0000PG3MP168 - Извор “Палагачевия извор”, гр. Смолян 
10. BG3G0000PG3MP170 - Извор, с. Поляна, общ. Рудозем 
11. BG3G00000PTMP190 - Галерия травербан №1, с. Аламовци, общ. Златоград 
12. BG3G00000PTMP207 - Смолян, Извор „Хубча”, гр. Смолян, общ. Смолян 
13. BG3G00000PTMP205 - Извор „Дупката”, с. Смилян, общ. Смолян 
14. BG3G0000PG3MP169 - Извор "Мочура", с. Мочуре, общ. Рудозем 
15. BG3G00000PTMP200 - Каптиран извор - чешма, Мадан – Златоград 
16. BG3G00000PTMP201 - Каптиран извор - чешма, Мадан – Златоград 
17. BG3G00000PTMP202 - Кладенец, гр. Златоград, общ. Златоград 
18. BG3G0000PG3MP209 - Извор “Мечо  селище”, с. Гела, общ. Смолян 
 
От Програмата за мониторинг на химичното състояние на подземните води на територията на 
РИОСВ-Смолян през 2017г. отпаднаха 5 бр. мониторингови пунктове (изброени по-долу), но са 
взети и анализирани по една проба от тези мониторингови пунктове и резултатите са включени в 
оценката на химичното състояние на отделните водни тела за 2017год.: 
 
19. BG3G00000PTMP189 - Извор “Мугленски  ивор”, с. Гьоврен, общ. Девин 
20. BG3G00000K2MP203 - Извор „Попини лъки”, с. Триград, общ. Девин 
21. BG3G00000PTMP192 - Извор „Лъчица”, с. Орехово, общ. Чепеларе 
22. BG3G00000PTMP206 - Извор "Голубовица",  с. Кошница, общ. Смолян 
23. BG3G00000PTMP199 - Извор “Грудова усойка”, гр. Златоград, общ. Златоград 
 
 
 
На територията на област Стара Загора, област Сливен и област Ямбол са разположени 
18 подземни водни тела (по-голяма или по-малка част от тях). Националната мрежа за 
мониторинг на химичното състояние на подземните води през 2017г.  включва  общо 60 
хидрогеоложки пунктa: 



 
1. BG3G000000QMP006 - Сондаж 2 - северен, гр. Казанлък, общ. Казанлък  
2. BG3G000000QMP007 – Кладенец, с. Долно Сахране, общ. Павел баня  
3. BG3G000000QMP008 – Сондаж, с. Тулово, общ. Мъглиж (Контролен мониторинг) 
4. BG3G000000QMP010 - Сондаж №1, гр. Николаево, общ. Николаево   
5. BG3G000000QMP011 – Кладенец, гр. Твърдица,  общ. Твърдица  
6. BG3G000000QMP139 – Сондаж - ТК-1, гр. Гурково, общ. Гурково  
7. BG3G000000QMP013 - Сондаж 4, гр. Шивачево, общ. Твърдица  
8. BG3G000000QMP028 - ПС - ПБВ - 5 Сондажа, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора  
9. BG3G000000QMP030 - Сондаж -1 - “ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ” АД, гр. Стара Загора, общ. 
Стара Загора  
10. BG3G000000NMP044 - ПС – Кладенец, с. Бояново, общ. Елхово  
11. BG3G000000NMP045 - ПС – Дренаж, с. Малък манастир, общ. Елхово  
12. BG3G000000NMP046 - Кладенец ПС – ПБВ, с. Маломир, общ. Тунджа  
13. BG3G000000NMP118 - ПС - ПБВ "Фазанария", гр. Елхово, общ. Елхово  
14. BG3G000000NMP119 - ПС1 – Кладенец, с. Меден кладенец, общ. Тунджа  
15. BG3G000еN12MP124 - ПС "Генерал Инзово" – Извор, с. Генерал Инзово, общ. Тунджа  
16. BG3G000000QMP047 - ПС - ПБВ – Сондаж, с. Калояново, общ. Сливен  
17. BG3G000000QMP048 - ПС - ПБВ – Сондаж, кв. Речица, гр. Сливен, общ. Сливен  
18. BG3G000000QMP049 - ПС - 5 Сондажа, гр. Стралджа, общ. Стралджа  
19. BG3G000000QMP050 – Кладенец, с. Чокоба, общ. Сливен  
20. BG3G000000QMP051 - Кладенец - ПС (само за с.Окоп), с. Окоп, общ. Тунджа  
21. BG3G000000QMP052 - Кладенец ПС – ПБВ, гр. Елхово, общ. Елхово  
22. BG3G000000QMP126 - Група "Скалица" - ПС "Ханово" – Сондаж, с. Ханово, общ. Тунджа  
23. BG3G000000NMP058 - ПС - ПБВ - 5 Сондажа, с. Опан, общ. Опан  
24. BG3G0000PgNMP059 - Сондаж (ВС-2) - “МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК” ЕАД, с. Трояново, 
общ. Раднево  
25. BG3G000000NMP060 - ПС – Сондаж, с. Овчи кладенец, общ. Тунджа  
26. BG3G0000Pg3MP064 - ПС-ПБВ – Кладенци, с. Рупките, общ. Чирпан  
27. BG3G0000Pg2MP065 – Извор "Халка бунар", с. Партизанин, общ. Братя Даскалови   



28. BG3G000000КMP091 - Извор (Чешма) "Янкова колиба", местност "Катуна", с. Конаре, 
общ. Гурково  
29. BG3G00000K2MP120 - ПС - ПБВ - Сондаж 2, с. Гълъбинци, общ. Тунджа  
30. BG3G00000К2MP070 - Извор "Горен Беш бунар", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора  
31. BG3G00000К2MP071 – Дренаж, с. Съдийско поле, общ. Нова Загора  
32. BG3G00000К2MP072 – Извор, с. Седларево, общ. Сунгурларе   
33. BG3G000000ТMP073 – Дренаж, с. Остра могила, общ. Стара Загора  
34. BG3G00000Т1MP075 - Извор "Текиря", с. Питово, общ. Нова Загора   
35. BG3G000000QMP133 - ВС “Север” - 2 Сондажа + 6 Кладенеца, с. Кортен, общ. Нова 
Загора   
36. BG3G000000QMP134 – ПС - ПБВ - 4 Сондажа, с. Зимница, общ. Стралджа  
37. BG3G00000T3MP137 - ВС “Депсизи” – Сондаж, с. Езеро, общ. Нова Загора   
38. BG3G00000Т2MP500 - Извор „Големия кайнак“, с. Воден, общ. Болярово 
39. BG3G00000T2MP183 - Извор "Гюрлейка", с. Боров дол, общ. Твърдица 
40. BG3G00000T2MP184 - Извор “Мартутски дол-горен”, гр. Твърдица, общ. Твърдица 
41. BG3G0PRDQHPMP148 - Кладенец - ШК-2, с.  Еленово, общ. Нова Загора 
42. BG3G0000AQHMP161 - Сондаж, с. Желю Войвода, общ. Сливен 
43. BG3G000EN12MP153 - Сондаж, с. Славейково, общ. Елхово 
44. BG3G000EN12MP154 - Сондаж, гр. Ямбол, общ. Ямбол  
45. BG3G000EN12MP156 - Сондаж, с. Роза, общ. Тунджа 
46. BG3G000EN12MP157 - Сондаж, с. Златиница, общ. Болярово 
47. BG3G000EN12MP158 - Сондаж, с. Кукорево, общ. Тунджа 
48. BG3G00000К2MP176 - Извор №2, с. Крива круша, общ. Нова Загора 
49. BG3G00000К2MP177 - Сондаж, с. Пряпорец, общ. Стара Загора 
50. BG3G00000Т2MP501 - Сондаж -ТК – 2, с. Маца, общ. Раднево 
От Програмата за мониторинг на химичното състояние на подземните води на територията на 
РИОСВ-Стара Загора през 2017г. отпаднаха следните мониторингови пунктове: 
51. BG3G00IST23MP185 - Извор "Саса дере-север”, с. Новачево, общ. Сливен 
52. BG3G000SRT2MP182 - Извор "Гьола",с. Мелница, общ. Елхово 
53. BG3G00000К2MP180 - Извор, с. Шарково, общ. Болярово 
54. BG3G000000QMP159 - Сондаж - ТК1, с. Гергевец, общ. Сливен 
55. BG3G00APRQPMP145 - Кладенец, с. Коньово, общ. Нова Загора 
56. BG3G00APRQPMP146 - Сондаж - ТК2, с. Маджерито, общ. Стара Загора 
57. BG3G00APRQPMP147 - Сондаж, с. Боздуганово, общ. Раднево 
58. BG3G0000AQHMP160 - Сондаж, с. Панаретовци, общ. Сливен 
59. BG3G000EN12MP155 - Сондаж, с. Мелница, общ. Елхово 
60. BG3G00000К2MP178 - Сондаж, с. Кабиле, общ. Тунджа 
 
В мониторингови пунктове от №55 да № 60 са взети и анализирани по една проба и 
резултатите са включени в оценката на химичното състояние на отделните водни тела за 2017 
год. От четвърто тримесечие на 2017год.  мониторингов пункт BG3G000000QMP006 - Сондаж 
2 - северен, гр. Казанлък, общ. Казанлък се замени с мониторингов пункт 
BG3G000000QMP251 - Дренаж „Кайнарджа”, гр. Казанлък, общ. Казанлък. 
 
 



На територията на област  София в Източнобеломорски район са разположени 8 подземни 
водни тела. Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води 
през 2017г.  включва  общо 13 хидрогеоложки пунктa: 

 
1. BG3G000000QMP001 - Сондаж , гр. Пирдоп, общ. Пирдоп  
2. BG3G000000QMP017 - ПС – Сондаж, гр. Ихтиман, общ. Ихтиман  
3. BG3G000000QMP129 - ПС – Кладенец, с. Веринско, общ.  Ихтиман 
4.  BG3G000000QMP121 – Извор, гр. Костенец, общ.  Костенец  
5. BG3G000000QMP130 - Сондаж, гр. Долна баня, общ. Долна баня 
6. BG3G00000T2MP181 - Извор “Манастирица”, с. Байлово, общ. Горна Малина 
7. BG3G00000PtMP106 - Извор, махала Белица, гр. Ихтиман, общ. Ихтиман  
8. BG3G00000PtMP128 - Сондаж - двор Дако Мечкаров, с. Бенковски, общ. Мирково  
9. BG3G00000PTMP196 - Кладенец, с. Петрич, общ. Златица 
10. BG3G0PRDQPHMP140 - Кладенец, гр. Пирдоп, общ. Пирдоп 
11. BG3G00PRQHPMP141 - Извор «Студен кладенец», с. Челопеч, общ. Челопеч 
12. BG3G00PRQHPMP142 - Дренаж, с. Чавдар, общ. Чавдар 
13. BG3G00000PTMP195 - Кладенец, гр. Златица, общ. Златица 
 
 
 
 



На територията на области Хасково и Кърджали са разположени 15 подземни водни тела 
(по-голяма или по-малка част от тях). Националната мрежа за мониторинг на химичното 
състояние на подземните води през 2017г. включва  33 хидрогеоложки пунктa : 

 
1. BG3G00AHN12MP249 - Сондажи №№ 1 и 4, ПС-ПБВ "Хасково - 1", гр. Хасково 
2. BG3G0ahN1-2MP020 - Кладенец,  с. Малево, общ. Хасково  
3. BG3G0ahN1-2MP021 - ПС - ПБВ - 15 Сондажа, гр. Хасково-Източна зона, общ. Хасково  
4. BG3G0000aQhMP022 - ПС - 3 Кладенеца + 6 Сондажа, с. Брягово, общ. Хасково  
5. BG3G000000NMP023 - ПС-нова, с. Узунджово, общ. Хасково  
6. BG3G0000aQhMP024 - Кладенец, с. Странджево, общ. Крумовград  
7. BG3G0000aQhMP025 - Дренаж, с. Странджево, общ. Крумовград  
8. BG3G0000aQhMP131 - ПС "Крумовград" - 3 Кладенеца, гр. Крумовград, общ. Крумовград  
9. BG3G000000NMP026 - Сондаж, Винарска къща "Сакар", гр. Любимец, общ. Любимец  
10. BG3G00ahN12MP132 – Сондаж, гр. Свиленград, общ. Свиленград  
11. BG3G0000аQ2MP027 - Кладенец ПС, гр. Симеоновград, общ. Симеоновград  
12. BG3G0000aQhMP053 - Кладенец - ПС-ПБВ, с. Момково, общ. Свиленград  
13. BG3G0000aQhMP054 - Кладенец, гр. Харманли, общ. Харманли  
14. BG3G000PtPgMP079 - Извор - ПС "Кандилка", с. Кандилка, общ. Крумовград  
15. BG3G0000APtMP063 - Извор - ПС, с. Камилски дол, общ. Ивайловград  
16. BG3G0000Pg2MP088 - Сондажи на КГМР, гр. Хасково, общ. Хасково  
17. BG3G00000PgMP067 - Извор, с. Миладиново, общ. Кърджали  
18. BG3G00000PgMP092 - Извор, с. Паничково, общ. Черноочене  
19. BG3G00000PtMP080 -  Извор (Чешма), с. Дрангово, общ. Кирково  
20. BG3G0000аQ3MP035 - Кладенец - ПС, с. Скобелево, общ. Минерални бани  
21. BG3G000000NMP500 - Сондаж – нов, с. Сива река, общ. Свиленград 
22. BG3G000000NMP501 - Сондаж, с. Малко Градище, общ. Любимец 



23. BG3G0MPG3N1MP167 - Сондаж, гр. Меричлери, общ. Димитровград 
24. BG3G0000PG2MP174 - Сондаж, с. Левка, общ. Свиленград 
25. BG3G00000PTMP197 - Сондаж, с. Коларово, общ. Харманли 
26. BG3G00000PTMP198 - Извор  “Приказките, гр. Харманли, общ. Харманли 
27. BG3G0000AQHMP144 - Кладенец (НИМХ - ХГП№601), гр. Кърджали, общ. Кърджали  
28. BG3G00000PTMP171 - Извор, с. Кукуряк, общ. Кирково 
29. BG3G00000PTMP172 - Извор, с. Дружинци, общ. Кирково 
30. BG3G00000PGMP173 - ПС "Звънарка" - Извор (Каптаж №2), с. Звънарка, общ. Крумовград 
31. BG3G00000PTMP194 - Сондаж, с. Диамандово, общ. Ардино 
32. BG3G00000PGMP117 - Кладенец - дом  Ангел Тенев, с. Великан, общ. Димитровград 
33. BG3G00000T2MP074 - Славков извор, с. Кап. Петко войвода, общ. Тополовград 
 
 
3. Оценка на състоянието на подземните водни тела. 
 
3.1. Оценка на количественото състояние. 
 

Оценка на количественото състояние на подземните води е извършена само за ПВТ, 
определени в риск. Съгласно приетия подход водните тела, за които не е идентифициран риск 
от водочерпене са определени в добро състояние. 

За оценка на количественото състояние на подземните водни тела на територията на 
ИБР е използван приложения при разработването на ПУРБ (2016-2018 г.) подход, по който 
определянето на количественото състояние се извършва въз основа на следните тестове: Воден 
баланс, Поток на повърхностните води, Сухоземни екосистеми, зависими от подземни води и 
Интрузия на солени или замърсени води. В проекта на ПУРБ по тези данни и използвания 
балансов метод (разполагаеми ресурси минус общото годишно черпене от ПВТ по данни от 
издаденинте разрешителни за водовземане и от кладенците за собствени потребности на 
граждани) за 2 от общо 48 подземни водни тела бе определено лошо количествено състояние: 

- BG3G000000Q017 Порови води в Кватернер - Ямбол – Елхово; 
- BG3G00000NQ018 Порови води в Неоген - Кватернер -  Пазарджик Пловдивския 

район. 
  След преразглеждане на границите на подземните водни тела в ИБР в периода на 
консултации на ПУРБ и промяната на техния брой (от 48 - в 41 бр. ПВТ), както и използване 
на данни от реално ползваните водни количества, оценката за количественото състояние на 
посочените водни тела бе променена от лошо в добро състояние. След прилагане на 
балансовия метод през 2017 г. за всички 41 подземни водни тела е определено добро 
количествено състояние. 
 



                                 РАЗПОЛАГАЕМИ РЕСУРСИ И КОЛИЧЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА КЪМ 04.02.2018 г. 
                                 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 
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1 BG3G000000Q001 Порови води в Кватернер - Пирдоп - 
Златишка котловина 132 15 117 9,99 1,07 11,06 106 9,45 няма 

риск добро 

2 BG3G00000NQ002 Порови води в Неоген - Кватернер - 
Карловска котловина 1469 129 1340 374,15 8,50 382,65 957 28,56 няма 

риск добро 

3 BG3G00000NQ003 Порови води в Неоген - Кватернер - 
Казанлъшка котловина 2166 195 1971 440,31 72,75 513,06 1458 26,03 няма 

риск добро 

4 BG3G000000Q004 Порови води в Кватернер - Твърдишка 
котловина 350 39 311 11,60 7,90 19,50 291 6,27 няма 

риск добро 

5 BG3G00000NQ005 Порови води в Неоген - Кватернер - 
Сунгурларско - Карнобатска котловина 488 5 483 22,74 7,81 30,55 452 6,32 няма 

риск добро 

6 BG3G00000NQ006 Порови води в Неоген - Кватернер - 
Ихтиманска котловина 199 1 198 42,66 3,83 46,49 152 23,48 няма 

риск добро 

7 BG3G00000NQ007 Порови води в Неоген - Кватернер - 
котловина Долна баня - Костенец 193 25 168 7,42 1,13 8,55 159 5,09 няма 

риск добро 

8 BG3G00000NQ008 Порови води в Неоген - Кватернер - 
Велинград 82 13 69 17,94 1,40 19,34 50 28,03 няма 

риск добро 

9 BG3G00000NQ009 Порови води в Неоген - Кватернер - 
Хасково 913 74 839 403,45 46,96 450,40 389 53,68 

в риск добро 

10 BG3G000000Q010 Порови води в Кватернер - река Арда 636 1 635 248,12 3,45 251,57 383 39,62 няма 
риск добро 

11 BG3G000000Q012 Порови води в Кватернер - Марица Изток 2196 100 2096 365,15 102,15 467,30 1629 22,29 няма 
риск добро 



12 BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер - 
Горнотракийска низина 8990 736 8254 3105,25 278,80 3384,05 4870 41,00 в риск добро 

13 BG3G00000NQ015 Порови води в Неоген - Кватернер - 
Сливенско- Стралджанска област 2860 174 2686 757,15 56,53 813,68 1872 30,29 няма 

риск добро 

14 BG3G000000N018 Порови води в Неоген -  Пазарджик - 
Пловдивския район 3634 299 3335 2980,52 52,62 3033,14 302 90,95 в риск добро 

15 BG3G000000Q052 Порови води в Кватернер -  Свиленград-
Стамболово 539 48 491 78,94 8,18 87,11 404 17,74 няма 

риск добро 

16 BG3G00000NQ054 Порови води в Неоген - Кватернер - 
Ямбол - Елхово 3136   3136 938,21 32,12 970,33 2166 30,94 няма 

риск добро 

17 BG3G000000N053 Порови води в Неоген - Свиленград-
Стамболово 716 167 549 148,25 17,32 165,57 383 30,16 няма 

риск добро 

18 BG3G000000N016 Порови води в Неоген - Белово 30 9 21 0,18 0,00 0,18 21 0,87 няма 
риск добро 

19 BG3G0000PgN019 Порови води в Палеоген - Неоген - 
Марица Изток 1754 329 1425 135,42 103,30 238,72 1186 16,75 няма 

риск добро 

20 BG3G0000PgN020 Пукнатинни води -  Пещера-Доспат 1985 113 1872 268,15 2,40 270,55 1601 14,45 няма 
риск добро 

21 BG3G0000Pg2055 Пукнатинни води - Свиленградски масив 100 1 99 6,04 2,66 8,70 90 8,79 няма 
риск добро 

22 BG3G0000PgN026 Карстови води - Чирпан - Димитровград 966 79 887 108,88 40,98 149,87 737 16,90 няма 
риск добро 

23 BG3G0PzK2Pg027 Пукнатинни води - масив Шипка - Сливен 2055 122 1933 41,56 13,86 55,42 1878 2,87 няма 
риск добро 

24 BG3G00000K2029 Пукнатинни води - Г. Малинско - 
Панагюрски район 541 27 514 49,39 8,18 57,57 456 11,20 няма 

риск добро 

25 BG3G00000K2030 Пукнатинни води - Брезовско - Ямболска 
зона 620 33 587 97,36 21,23 118,60 468 20,20 няма 

риск добро 

26 BG3G00000K2031 Пукнатинни води - Сливенско-
Сунгурларска зона 271 6 265 9,64 2,72 12,36 253 4,67 няма 

риск добро 

27 BG3G00000T2032 Карстови води - Сърнена гора 40 2 38 8,28 1,03 9,31 29 24,49 няма 
риск добро 

28 BG3G00000T2056 Карстови води - Байлово - Мирковски 
масив 106 2 104 15,85 0,03 15,88 88 15,27 няма 

риск добро 

29 BG3G0000T12034 Карстови води - Тополовградски масив 1077 6 1071 78,66 0,66 79,32 992 7,41 няма 
риск добро 

30 BG3G0000T13035 Карстови води - Св. Илийски комплекс 401 8 393 10,77 4,60 15,37 378 3,91 няма 
риск добро 



31 BG3G0000T23036 Карстови води - Твърдишко - Сливенски 
басейн 402 19 383 25,83 0,53 26,36 357 6,88 няма 

риск добро 

32 BG3G00000Pt037 Карстови води - Малко Белово 272 12 260 13,17 0,00 13,17 247 5,07 няма 
риск добро 

33 BG3G00000Pt038 Карстови води - Велинградски басейн 1600 26 1574 245,86 0,00 245,86 1328 15,62 няма 
риск добро 

34 BG3G00000Pt041 Карстови води - Централно Родопски 
масив 2679 155 1574 686,30 0,87 687,18 887 43,66 в риск добро 

35 BG3G00000Pt043 Карстови води - Смолянски масив 965 58 907 25,01 0,07 25,08 882 2,76 няма 
риск добро 

36 BG3G00000Pt044 Пукнатинни води - Западно- и 
централнобалкански масив  4525 361 4164 104,70 40,21 144,91 4019 3,48 няма 

риск добро 

37 BG3G00000Pt045 Пукнатинни води - Шишманово – 
Устремски масив  784 67 717 2,88 2,39 5,27 712 0,73 няма 

риск добро 

38 BG3G00000Pt047 Пукнатинни води - Западно Родопски 
комплекс 1104 166 938 41,46 0,18 41,64 896 4,44 няма 

риск добро 

39 BG3G000PtPg049 Пукнатинни води - Източно Родопски 
комплекс 12984   12984 297,05 51,09 348,14 12636 2,68 няма 

риск добро 

40 BG3G00000Pt050 Пукнатинни води - Централно Родопски 
комплекс 8585   8585 71,41 1,98 73,39 8512 0,85 няма 

риск добро 

41 BG3G00000Pt051 Карстови води - Настан - Триградски 
басейн 4386   4386 487,35 0,02 487,36 3899 11,11 няма 

риск добро 
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3.2. Оценка на химичното състояние. 
 
Подземните води се оценяват  въз основа на информация, която ИАОС изпраща на 
Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район”. Пробите са анализирани в ИАОС - 
Регионални лаборатории – Бургас, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора, София и 
Хасково. За всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и 
анализиране по групи показатели: 

• І група - основни физико-химични показатели -  разтворен кислород, рН, 
електропроводимост, нитратни йони, амониеви йони, температура, перманганатна 
окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий, хлориди, натрий, калий, сулфати, 
хидрокарбонати, карбонати, сух остатък – анализират се сезонно (четири пъти в 
годината) или на полугодие (два пъти годишно). 

• ІІ група - допълнителни физико-химични показатели – нитритни йони, фосфати, 
желязо (общо), манган – анализират се сезонно (четири пъти в годината) или на 
полугодие (два пъти годишно). 

• ІІІ група – метали и металоиди – олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, 
хром (общ), хром – тривалентен, хром – шествалентен, обща α – активност и обща β 
– активност, естествен уран, радий R226 – анализират се веднъж годишно през трето 
тримесечие в отделни мониторингови пунктове. 

• ІV група – органични вещества – еднократно през годината е предвидено да се  
извършват анализи на отделни пестициди, Трихлоретилен и Тетрахлоретилен в 
отделни мониторингови пунктове. 

 
За оценка на химичното състояние на ПВТ са използвани данни от изпълнения през 
2017г. мониторинг на химичното състояние на подземните водни тела. Оценката на 
химичното състояние на ПВТ е извършена съгласно подход за  оценка на химичното 
състояние на подземните водни тела и е дадена в две категории – добро и лошо.  
 
Резултатите се сравняват със стандарт за качество съгласно Приложение № 1 към чл. 10, ал. 
2, т. 1 на Наредба № 1 от 10.10.2007г. (ДВ, бр. 87 от 2007г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 
23 декември 2016 г.) за проучване, ползване и опазване на подземните води.  
 
От извършената оценка за 29 подземни водни тела е определено добро химично състояние. 
За 12 водни тела е определено лошо химичното състояние, като са констатирани 
отклонения от стандартите за качество по следнте показатели: нитрати, олово, 
радиологични показатели  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обща оценка на химичното състояние на ПВТ на територията на БД „Източнобеломорски 
район” за 2017 г. 
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Код на ПВТ Наименование 
Вещества или 
показатели на 
замърсяване 

Обща оценка на 
химичното 

състояние на 
ПВТ - 

Концентрации 
на РС (2017год.) 

над Стандарт 

Влошаване на 
качествата на 

подземните води, 
предназначени за 
питейно-битово 

водоснабдяване -  
Средногодишни 

концентрации (2017год.) 
над Стандарт за 

качество на питейни 
води 

Обща 
оценка 

химично 
състояние 

на ПВТ 

BG3G000000Q001 
Порови води в 

Кватернер - Пирдоп - 
Златишка котловина 

      Добро 

BG3G00000NQ002 
Порови води в Неоген 

- Кватернер - 
Карловска котловина 

Олово (mg/l) 0,0488 0,097 Лошо 

BG3G00000NQ003 
Порови води в Неоген 

- Кватернер - 
Казанлъшка котловина 

      Добро 

BG3G000000Q004 
Порови води в 

Кватернер - 
Твърдишка котловина 

Нитрати (mg/l)   65 Лошо 

BG3G00000NQ005 

Порови води в Неоген 
- Кватернер - 

Сунгурларско - 
Карнобатска котловина 

      Добро 

BG3G00000NQ006 
Порови води в Неоген 

- Кватернер - 
Ихтиманска котловина 

      Добро 

BG3G00000NQ007 

Порови води в Неоген 
- Кватернер - 

котловина Долна баня 
- Костенец 

      Добро 

BG3G00000NQ008 
Порови води в Неоген 

- Кватернер – 
Велинград 

      добро 

BG3G00000NQ009 Порови води в Неоген 
- Кватернер - Хасково 

Обща алфа-активност 
(Bq/l) 2,8425 2,8425 

Лошо 
Естествен уран (mg/l) 0,0718 0,0718 

BG3G000000Q010 Порови води в 
Кватернер - река Арда       добро 

BG3G000000Q012 
Порови води в 

Кватернер - Марица 
Изток 

Манган (mg/l)   0,1173 лошо 

BG3G000000Q013 

Порови води в 
Кватернер - 

Горнотракийска 
низина 

Манган (mg/l)    0,3467 
лошо 

Фосфати (mg/l)   1,365 

BG3G00000NQ015 

Порови води в Неоген 
- Кватернер - 
Сливенско- 

Стралджанска област 

Нитрати (mg/l)   59,75 - 96,5 лошо 

BG3G00000NQ018 

Порови води в Неоген 
- Кватернер -  
Пазарджик - 

Пловдивския район 

Калций (mg/l)    151,25 

лошо 
Сулфати (mg/l)    251 

Фосфати (mg/l)   0,723 

Обща алфа-активност 
(Bq/l)   0,853 - 0,933 
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Естектвен уран (mg/l)   0,185 - 0,207 

BG3G000000Q052 

Порови води в 
Кватернер -  
Свиленград-
Стамболово 

      добро 

BG3G00000NQ054 
Порови води в Неоген 
- Кватернер - Ямбол - 

Елхово 

Нитрати (mg/l) 54,335 61 - 87,75 

лошо Сулфати (mg/l)   282 
Обща алфа-активност 

(Bq/l) 0,515 0,1 - 0,93 

BG3G000000N053 
Порови води в Неоген 

- Свиленград-
Стамболово 

      добро 

BG3G000000N016 Порови води в Неоген 
- Белово       добро 

BG3G0000PgN019 
Порови води в 

Палеоген - Неоген - 
Марица Изток 

Калций (mg/l) 158,13 167,5 - 176,5 

лошо 
Нитрати (mg/l) 100,13 57,25 - 143 

Твърдост (обща) 
(mgeqv/l)   13,7 

Сулфати (mg/l)   438 

BG3G0000PgN020 Пукнатинни води -  
Пещера-Доспат       добро 

BG3G0000Pg2055 Пукнатинни води - 
Свиленградски масив       добро 

BG3G0000PgN026 
Карстови води - 

Чирпан - 
Димитровград 

Нитрати (mg/l)   52,75 лошо 

BG3G0PzK2Pg027 Пукнатинни води - 
масив Шипка - Сливен Нитрати (mg/l)   71,25 лошо 

BG3G00000K2029 
Пукнатинни води - Г. 

Малинско - 
Панагюрски район 

      добро 

BG3G00000K2030 
Пукнатинни води - 

Брезовско - Ямболска 
зона 

      добро 

BG3G00000K2031 
Пукнатинни води - 

Сливенско-
Сунгурларска зона 

      добро 

BG3G00000T2032 Карстови води - 
Сърнена гора       добро 

BG3G00000T2056 
Карстови води - 

Байлово - Мирковски 
масив 

      добро 

BG3G0000T12034 Карстови води - 
Тополовградски масив Нитрати (mg/l)   59 лошо 

BG3G0000T13035 Карстови води - Св. 
Илийски комплекс       добро 

BG3G0000T23036 
Карстови води - 

Твърдишко - 
Сливенски басейн 

      добро 

BG3G00000Pt037 Карстови води - Малко 
Белово       добро 

BG3G00000Pt038 Карстови води - 
Велинградски басейн       добро 

BG3G00000Pt041 
Карстови води - 

Централно Родопски 
масив 

      добро 

BG3G00000Pt043 Карстови води - 
Смолянски масив       добро 
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BG3G00000Pt044 

Пукнатинни води - 
Западно- и 

централнобалкански 
масив  

      добро 

BG3G00000Pt045 
Пукнатинни води - 

Шишманово – 
Устремски масив  

      добро 

BG3G00000Pt047 
Пукнатинни води - 
Западно Родопски 

комплекс 
      добро 

BG3G000PtPg049 
Пукнатинни води - 
Източно Родопски 

комплекс 
      добро 

BG3G00000Pt050 
Пукнатинни води - 

Централно Родопски 
комплекс 

      добро 

BG3G00000Pt051 
Карстови води - 

Настан - Триградски 
басейн 

      добро 

 
През  първо и второ шестмесечие  на  2017 г.  в  отделни  пунктове  за подземни води 

са  регистрирани превишения на част от показателите за мониторинг от посочените четири 
групи.. Резултатите са представени в табличен вид по пунктове за мониторинг и подземни 
водни тела в Приложение 3 към доклада. При мониторинга на показателите от първа и 
втора група се констатират превишения за: 
I група 
Активна реакция, Електропроводимост, Обща твърдост, Перманганатна окисляемост, 
Калций, Магнезий, Натрий, Сулфатни йони, Хлорни йони, Амониеви йони, Нитратни йони; 
II група 
Желязо (общо), Манган (общ), Фосфати; 

В 7 бр. мониторингови пункта в отделни проби през 2017 г. се констатират завишени 
съдържания на метали (арсен, олово, цинк) и органични вещества (сума от тетрахлоретилен 
и трихлоретилен), а в 6 бр. мониторингови пунктове се констатират характерни превишения 
на стандартите по радиологични показатели.  
1. Арсен (стандарт – 10 μg/l) 

1.1. В мониторингов пункт BG3G00000PTMP196 с.Петрич, общ. Златица, обл. София-Кладенец, 
измерени стойности: 
- 13.2.2017г. - 0,017 mg/l 
- 14.8.2017 г.  - 0,019 mg/l 
- 29.11.2017 г.  - 0,019 mg/l 
Наблюдаваното замърсяване на подземните води в шахтовия кладенец се дължи на отлагания на 
речни седименти в коритото на р.Тополница с повишено съдържание на арсен. Информация за 
замърсяването е изпратена до собственика на шахтовия кладенец и кмета на с.Петрич. 

1.2. В мониторингов пункт BG3G00000PTMP201 Мадан – Златоград, общ. Мадан, обл. Смолян, 
Каптиран извор – чешма е измерена стойност: 

- 20.6.2017 г.  - 0,0128 mg/l 

1.3. В мониторингов пункт BG3G000000KMP091 с. Конаре, общ. Гурково, обл. Стара Загора, 
Извор "Янкова колиба" е измерена стойност: 

- 14.11.2017 г.  - 0,016 mg/l 
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При повторно пробонабиране от този мониторингов пункт, извършено на 20.12.2017г., се 
констатира стойност за показателя арсен по-малко от границата на количествено определяне на 
метода - < 0,5 μg/l. 

2. Олово (стандарт – 10 μg/l). 
2.1. В мониторингов пункт BG3G0000AQHMP004, с. Бегунци, общ. Карлово, обл. Пловдив, ПС-3 
Кладенеца +1Сондаж, е измерена стойност: 
- 17.10.2017г. - 0,097 mg/l 
2.2. В мониторингов пункт BG3G00000PTMP194 с. Диамандово, общ. Ардино, обл. Кърджали, 
Сондаж, е измерена стойност: 
- 05.10.2017г. - 0,065 mg/l 
Този мониторингов пункт е с цел на водовземането – питейно-битово водоснабдяване. На 
19.01.2018г. е извършено допълнително пробонабиране, като измерената  стойност е под 
стандарт – 0,00038 mg/l. 
2.3. МП при гр. Батак (Сондаж), BG3G00000PTMP204 - при двукратно пробонабиране са 
измерени следните стойности:  
- 04.10.2017г. – 0,017 mg/l  
- 07.12.2017г.  - 0,0039 mg/l (под стандарт). 
 
3. Цинк (стандарт – 1,0 mg/l) 
3.1.В мониторингов пункт BG3G00000PTMP079, с. Кандилка, общ. Крумовград, обл. Кърджали, 
Извор в ПС "Кандилка" е измерена стойност: 
- 04.10.2017г. - 2,5 mg/l 
3.2.В монигорингов пункт BG3G00APRQPMP123 при гр. Пловдив (ТК №1 - "Мовенди"). 
При двукратно пробонабиране са измерени следните стойности: на 13.7.2017г.  -  0,4 mg/l 
(под стандарт) и на 16.10.2017г. – 30 mg/l. 
 
4. Тетрахлоретилен и Трихлоретилен (стандарт – 10 μg/l) 
В мониторингов пункт BG3G000000QMP030, гр.Стара Загора, Сондаж -1 на "ЕМБУЛ 
ИНВЕСТМЪНТ" АД, от 4 пробовземания са измерени две стойности, превишаващи стандарта: 
 
- 22.5.2017 г. – 11,2 μg/l 
- 04.9.2017г. – 209,2 μg/l 

През месец септември, 2017 г. е проведен допълнителен мониторинг за съдържание 
на тетрахлоретилен и  трихлоретилен в подземни води в 6 пункта на територията на гр. 
Стара Загора:  

• „Ембул Инвестмънт”, гр. Стара Загора, Сондаж 1, МП с код BG3G000000QMP030 
(мониторингов пункт от националната мрежа за наблюдение на химичното 
състояние на подземни води). 

• «ВиК» ЕООД, гр. Стара Загора – шахтов кладенец №1 
• «Техномонтаж» ЕООД, гр. Стара Загора – тръбен кладенец 
• ЕТ «Диксан-Д-90-Динко Станчев», гр. Стара Загора – шахтов кладенец 
• МПГ «ИН», гр. Стара Загора – тръбен кладенец 
• «КЕН» АД, гр. Стара Загора – ТК1 

Резултатите от анализите показват, че измерените стойности са под 
стандарт (съгласно Приложение № 1 на Наредба № 1) за сума от концентрациите на 
Трихлоретилен и Тетрахлоретилен (от 0,4 до 6,7 μg/l при стандарт - 10 μg/l). За 
резултатите от този допълнителен мониторинг е изпратена информация до МОСВ, РИОСВ 
– Стара Загора, ВиК – Стара Загора и РЗИ – Стара Загора. 
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5. Радиологични показатели (обща алфа-активност, обща бета-активност, естествен уран) 

5.1. В мониторингов пункт BG3G00AHN12MP249: гр. Хасково, Сондаж № 1, ПС-ПБВ "Хасково - 
1" са установени следните концентрации. 
Обща алфа-активност (стандарт – 0,5 Bq/l). Стойностите по този показател постоянно са над 
стандарта съгласно Наредба № 1, като най-висока е стойността през месец юли поради по-
интензивното водовземане и привличане на замърсители през периода на лятно маловодие. 
- 12.4.2017г. - 1,54 Bq/l 
- 10.7.2017г. - 6,02 Bq/l 
- 02.10.2017г. - 1,92 Bq/l 
- 28.11.2017г. - 1,89 Bq/l 
Обща бета-активност (стандарт – 1,0 Bq/l) Измерено е еднократно превишение на стандарта 
през летния сезон, което се дължи на същите причини. 
- 10.7.2017г. - 2,03 Bq/l 
Естествен уран (стандарт – 0,06 mg/l). При този показател стойностите варират около 
стандарта като през летния сезон се наблюдава повишение. 
- 12.4.2017г. - 0,038 mg/l 
- 10.7.2017г. - 0,106 mg/l 
- 02.10.2017г. - 0,063 mg/l  
- 28.11.2017г. - 0,062 mg/l 
 
5.2. В мониторингов пункт BG3G000000NMP057, с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив 
Православен, ПС-ПБВ -тр.кладенец. 
Обща алфа-активност (стандарт – 0,5 Bq/l). Стойностите на този показател показват 
постоянно отклонение от стандарта без да се отбелязва ясна тенденция в сезонната динамика на 
резултатите. 
- 12.4.2017г. - 0,96 Bq/l 
- 26.6.2017г. - 0,68 Bq/l 
- 10.10.2017г. - 1,18 Bq/l 
- 05.12.2017г. -  0,94 Bq/l 
Естествен уран (стандарт – 0,06 mg/l). Отбелязано е еднократно превишение 
- 26.6.2017г. - 0,49 mg/l 
 
5.3. В мониторингов пункт BG3G0000AQHMP036 гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, 
Сондаж са измерени стойности: 
Обща алфа-активност (стандарт – 0,5 Bq/l). Стойностите на този показател показват 
постоянно отклонение от стандарта без да се отбелязва ясна тенденция в сезонната динамика на 
резултатите. 
- 12.4.2017г. - 1,22 Bq/l 
- 26.6.2017г. - 0,86 Bq/l 
- 10.10.2017г. - 1,19 Bq/l 
- 05.12.2017г. - 0,51 Bq/l 
Естествен уран (стандарт – 0,06 mg/l). Отбелязано е еднократно превишение 
- 26.6.2017г. - 0,56 mg/l 
При другите анализи не е установено превишаване на стандарта за уран.  
 
5.4. В мониторингов пункт BG3G000000NMP219, общ. Раковски, обл. Пловдив, Тръбен кладенец 
1 "Гард Инвест" е измерена стойност малко на стандарта за показателя 
Обща алфа-активност (стандарт – 0,5 Bq/l).  
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- 10.10.2017г. - 0,6 Bq/l 
 
5.5. В мониторингов пункт BG3G0000AQHMP033, с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, 3 
Сондажа – ПС се констатират стойности, малко над стандарта за: 
Обща алфа-активност (стандарт – 0,5 Bq/l).  
- 12.4.2017г. - 0,61 Bq/l 
- 10.10.2017г. - 0,55 Bq/l 
При другите два анализа не е установено превишаване на стандарта.. 
 
5.6. В мониторингов пункт BG3G000000QMP051 с. Окоп, общ. Тунджа, обл. Ямбол, Кладенец - 
ПС (само за с.Окоп).  
Обща алфа-активност (стандарт – 0,5 Bq/l).  
- 17.3.2017г. - 0,68 Bq/l 
- 29.5.2017г. - 1,07 Bq/l 
- 02.10.2017г. - 1,19 Bq/l 
- 11.12.2017г. - 0,78 Bq/l 
Резултатите показват по-високи стойности през лятото и есента, което се дължи на по-активното 
водовземане през посочените сезони.  
В проби взети на 12.04.2017г. от с. Окоп, ПС- кладенци №№ 9,10,5,6 са измерени следните 
стойности за показателя: Кладенец № 9 - 1,12 Bq/l; Кладенец № 10 - 0,93 Bq/l; Кладенец № 5 - 0,65 
Bq/l; Кладенец № 6 - 1,38 Bq/l.  

През 2018 г.  в отбелязаните по-горе пунктове мониторингът по изброените 
показатели ще се извършва с честота 4 пъти годишно, за да се проследят тенденциите на 
сезонните промени в тяхната концентрация и след извършен анализ да се предвидят 
необходимите мерки за ограничаване на замърсяването. Съгласно изискванията на Заповед 
№ РД-262/20.04.2017 г. на МОСВ резултатите от проведения мониторинг, представляващи 
значим обществен интерес са предоставени в Министерство на околната среда и водите, 
както и на компетентните институции в областта на здравеопазването, питейното 
водоснабдяване и контрола за качеството на хранителните продукти.  
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ІV. ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 
 

Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Източнобеломорски район 
2016-2021 г. е утвърден от Министерски съвет в края на 2016 г. Програмата от мерки в ПУРН 
на ИБР 2016-2021 г. е достъпна за разглеждане в табличен и графичен вид чрез географска 
информационна система (ГИС) на БД ИБР. Връзка към ГИС на БД ИБР е изведена на 
началната страница на интернет страницата на БД ИБР.  

През 2017 г. в БД ИБР е постъпила информация за изпълнение на мерките в ПУРН, 
представена в табличен вид в текста. Част от стартиралите мерки са разположени на 
територията на съседни области, поради което присъстват в повече от една таблица. Не са 
постъпили данни за наводнения на територията на ИБР.  
 
Информация за изпълнението на мерките в ПУРН на ИБР (2026-2021) 
 
Област Бургас 
 
Предвидени дейности по ИН Уникален 

код на 
мярката 

Име на 
мярката 

Описание на мярката 

Възстановяване и 
надграждане на 
компрометирани диги - 
корекция на р. Мочурица от 
пътя Зимница – Чарда срещу 
течението до с. Деветак, 
землища на с. Зимница, с. 
Воденичане, с. Палаузово, с. 
Маленово, общ. Стралджа. 
Дължина на участъка 23 км 

TU_03_09 Надграждане на 
диги 

Възстановяване и 
надграждане на 
компрометирани диги - 
корекция на р. Мочурица от 
пътя Зимница – Чарда срещу 
течението до с. Деветак, 
землища на с. Зимница, с. 
Воденичане, с. Палаузово, с. 
Маленово, общ. Стралджа. 
Дължина на участъка 23 км; 

 
Област Кърджали 
 
Предвидени дейности по ИН Уникален 

код на 
мярката 

Име на мярката Описание на мярката 

Укрепване на ляв бряг на р. 
Джебелска в участък от 
регулацията на с.Тютюнче, 
общ. Джебел чрез 
стоманобетонови /винкелна и 
облицовъчни/ стени с височина 
8 м и насип зад и над тях от 
чакъл. Дължината на стените е 
45 м. 

AR_03_24 Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на земно-насипна 
дига и почистване речен 
участък за преминаване на 
висока вълна за река 
Джебелска в района на село 
Тютюнче 
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Възстановяване на 
съществуващата дясна дига в 
сeрвитута  на река Крумовица. 
Дължина 610 м. Ширина на 
билото 3,0 м и откоси 1:2. 
Обектът започва с координати 
41°28'49.560"С, 25°37'48.863"И 
и завършва с координатите 
41°28'48.740"С, 25°38'21.071"И 

AR_01_42 Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на земно-насипна 
дига и комбинация с дължина 
около 850 м на р. Крумовица в 
района на бензиностанция с. 
Вранско, община Крумовград 
на около 150 м след края на 
РЗПРН 

Изграждане на нови системи и 
съоръжения или реконструкция 
или модернизация на 
съществуващи системи и 
съоръжения. 
41.492617,25.299522. 
41.492303, 25.302472. 
41.492003, 25.302472. 
41.491681, 25.302364. 

AR_03_02 Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на земнонасипна 
дига от местен материал по 
левия бряг на р. Джебелска, 
следваща посоката на 
основното течение на реката 
непосредствено зад 
съществуващата стена от 
габиони, с максимална 
височина 2,5 м и дължина 700 
м. Изграждане на дига от 
местен материал с укрепване 
на водния откос срещу ерозия 
с височина 2.5 м и дължина 
600 м по левия бряг в 
участъка след моста на гр. 
Джебел. 

 
Област Пазарджик 
 
Предвидени дейности по ИН Уникален 

код на 
мярката 

Име на мярката Описание на мярката 

Изграждане на язовир 
Яденица, чрез което част от 
водите на р. Яденица ще могат 
да се прехвърлят в други 
водосбори посредством 
ПАВЕЦ "Чаира" 

MA_07_36 Изграждане на 
нови язовири 

Изграждане на язовир 
Яденица, чрез което част от 
водите на р. Яденица ще могат 
да се прехвърлят в други 
водосбори посредством 
ПАВЕЦ "Чаира", с долния 
изравнител на който яз. 
Яденица ще бъде свързан 
посредством реверсивен тунел. 
Освен това ще бъде налице 
ретензионен обем, който ще 
спомага за редуциране на пика 
на високата вълна в реката. 
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Корекция на р. Марица от км 
14+023 до км 25+644, НРВР от 
км 18+239 до км 18+274 с L = 
35 м, НРВР от км 19+775 до км 
21+994, НРВР от км 19+900 до 
км 20+150 с L = 35 м и НРВР 
от км 15+219 до км 15+631 с L 
= 412 м 

MA_07_58 Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на 
съществуващите диги (2х2000 
м) по двата бряга на р. Марица 

Корекция на Марица от км 
14+023 до 
25+644,възстановяване на лява 
дига и берма в землището на 
Виноградец, възстановяване на 
2 уч. дясна дига от км 20+275 
до 20+315 с L=40 м и от км 
21+254 до 21+372 с L=118м, 
направа на 2 буни в зем. на 
Ветрен, възстановяване на д. 
дига–2 уч. в землището на с. 
Злокучене 

MA_07_59 Възстановяване 
на 
компрометирани 
диги 

Възстановяване на слягания по 
короната, най-вече в зоните на 
подстъпите към реката по 
двата бряга на р. Марица 
(надграждане с приблизително 
0.5 м) – общо 500 м. 

Възстановяване на корекцията 
на р. Марица и почистване на 
растителност в землището на 
Хаджиево, Огняново, 
Синитово, Мирянци и 
Пазарджик.ЛБ:  С 42° 08' 
24,25"; И 24° 27' 16,90" – Мост 
при Хаджиево/С 42° 10' 22,54"; 
И 24° 20' 45,01" – Регулация на 
Пазарджик 

MA_07_83 Почистване на 
речни участъци 
и дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна 

Ежегодно почистване на 
лявата защитна дига на р. 
Марица в участъка между гр. 
Пазарджик и с. Говедаре от 
дървета, храсти, дънери и др. - 
дължина 11 500 м, площ - 700 
дка. Почистване и поддържане 
коритото на р. Луда Яна в 
зоната на заустване - дължина 
1000 м, площ 3.5 дка. Обща 
площ 703.5 дка 
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Изграждане на нова 
стоманобетонна стена по 
десния бряг на р. Чепинска в с. 
Драгиево. Част от мярката е 
частично съществуваща 
подпорна стена(около 250м) с 
разр. № 32170151/26.03.2009г 

MA_17_16 Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на нова 
стоманобетонна. стена по 
левия бряг на р. Чепинска в с. 
Драгиево, непосредствено над 
моста над реката в 
централната част на село 
Драгиево - дължина 500м, 
височина 4 м. 
Изграждане на нова ст.бет. 
стена по десния бряг на р. 
Чепинска в с. Драгиево, нагоре 
по течението от моста над 
реката в централната част на 
село Драгиево, непосредствено 
над съществуващата подпорна 
стена - дължина 280м, 
височина 4 м. 
Изграждане на нова ст.бет. 
стена по десния бряг на р. 
Чепинска в с. Драгиево, 
непосредствено над 
съществуващия моста над 
реката в централната част на 
село Драгиево - дължина 
1300м, височина 4 м. 

Изграждане на стоманобетонен 
парапет над съществуващи 
подпорни стени по двата бряга 
на р. Яденица в западния край 
на с. Голямо Белово – общо 
220 м, височина 1м. 

MA_07_38 Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на 
стоманобетонен.парапет над 
съществуващи подпорни стени 
по двата бряга на р. Яденица в 
западния край на с. Голямо 
Белово - общо 220 м, височина 
1м. 

Изграждане на нова 
стоманобетонна стена по 
десния бряг на р. Яденица в с. 
Голямо Белово, 
непосредствено след моста на 
Републикански път III-842 - 
дължина 500м, височина 3 м. 

MA_07_39 Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на нова 
стоманобетонна стена по 
десния бряг на р. Яденица в с. 
Голямо Белово, 
непосредствено след моста на 
Републикански път III-842  - 
дължина 500м, височина 3 м. 

Поддръжка на съществуващите 
подпорни стени по двата бряга 
на р. Яденица в с. Голямо 
Белово с приблизителна 
дължина 2х500 м 

MA_07_41 Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на 
съществуващите подпорни 
стени по двата бряга на р. 
Яденица в с. Голямо Белово с 
приблизителна дължина 2х500 
м 
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Изграждане на стоманобетонна  
стена надолу по десния бряг на 
р. Яденица в гр. Белово, 
надолу по течението от 
вливането на десен приток в 
западната част на гр. Белово - 
дължина 500 м, височина 3 м. 

MA_07_44 Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на 
стоманобетонна  на р. Яденица 
в гр. Белово, надолу по 
течението от вливането на 
десен приток в западната част 
на гр. Белово - дължина 500 м, 
височина 3 м. 

Надграждане на съществуваща 
подпорна стена по левия бряг 
на р. Яденица над моста между 
Републикански път III-842 и 
левия бряг на реката в участък 
с дължина 200 м и 60 м по 
десния, височина 1 м. 

MA_07_45 Изграждане на 
нови корекции 

Надграждане на съществуваща 
подпорна стена по левия бряг 
на р. Яденица над моста между 
Републикански път III-842 и 
левия бряг на реката в участък 
с дължина 200 м и 60 м по 
десния, височина 1 м. 

Надграждане на 
съществуващите подпорни 
стени по двата бряга на р. 
Яденица, нагоре по течението 
от моста на Републикански път 
III-842 чрез изграждане на 
масивен парапет с височина 1 
м - дължина 2х100м. 

MA_07_46 Изграждане на 
нови корекции 

Надграждане на 
съществуващите подпорни 
стени по двата бряга на р. 
Яденица, нагоре по течението 
от моста на Републикански път 
III-842 чрез изграждане на 
масивен парапет с височина 1 
м  - дължина 2х100м. 

Поддръжка на съществуващите 
подпорни стени по двата бряга 
на р. Яденица в гр. Белово с 
приблизителна дължина 2х550 
м. Укрепване на подкопани 
фундаменти чрез бетониране - 
общо около 100 м3 ст.бет. 

MA_07_49 Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на 
съществуващите подпорни 
стени по двата бряга на р. 
Яденица в гр. Белово с 
приблизителна дължина 2х550 
м. Укрепване на подкопани 
фундаменти чрез бетониране - 
общо около 100 м3 ст.бет. 

Изграждане на стоманобетонна  
стена надолу по десния бряг на 
р. Яденица в зоната на входа за 
гр. Белово – дължина 550 м, 
височина 3 м. 

MA_07_52 Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на 
стоманобетонна  стена надолу 
по десния бряг на р. Яденица в 
зоната на входа за гр. Белово – 
дължина 550 м, височина 3 м. 

Извършване на ремонтно-
възстановителни дейности по 
разрушената дига на река 
Марица на територията на 
община Септември. Уч. 1 - 
21+239 до 21+494. Уч.2 - 
20+175 до 20+641. Уч.3 - 
15+219 до 15+631 

MA_07_58 Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на 
съществуващите диги (2х2000 
м) по двата бряга на р. Марица 
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Област Смолян 
 
Предвидени дейности по ИН Уникален 

код на 
мярката 

Име на 
мярката 

Описание на мярката 

Почистване на запълнените с 
наноси участъци от р. Чепинска 
в участъка в гр. Рудозем с цел 
освобождаване на обеми и 
осигуряване преминаване на 
висока вълна - Общо 
количество баластра около 1 
000 м3. 

AR_08_02 Почистване на 
речни участъци 
и дерета за 
осигуряване 
преминаване 
на висока 
вълна  

Почистване на запълнените с 
наноси участъци от р. Чепинска 
в участъка в гр. Рудозем с цел 
освобождаване на обеми и 
осигуряване преминаване на 
висока вълна - Общо 
количество баластра около 1 
000 м3.  

Изграждане на защитна 
стоманобетонна стена като 
продължение на 
съществуващата, до моста за 
Гробищния парк. Дължина 
303.00 м и средна височина 4.70 
м. 

AR_05_25 Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на нова 
стоманобетонна защитна стена 
в кв. "Изгрев" по левия бряг на 
р. Върбица - след устието на 
Дерето протичащо покрай ул. 
"Бор" - параметри на стената: 
дължина 650 м; височина 2,00 
м; дебелина 0,50 м 

Изграждане на подпорна стена 
на улица „Петър Берон”, до 
Римски мост, по десния бряг на 
р. Черна в гр. Смолян. Дължина 
138.80 м. и средна височина 
5.00 м. 

AR_06_06 Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на нови подпорни 
стени - р. Черна, гр. Смолян 
(100 м ляв бряг и 400 м - десен 
бряг) 

Изземване на наносни 
отложения – Участък 1. Начало 
на участъка - В-41° 29' 
52.326'';L-24° 56' 20.301''.Край 
на участъка - В-41° 30' 
12.440'';L-24° 56' 10.964'' 

AR_07_02 Почистване на 
речни участъци 
и дерета за 
осигуряване 
преминаване 
на висока 
вълна  

Почистване на запълнените с 
наноси участъци от заливните 
тераси на р. Маданска с цел 
освобождаване на обеми и 
осигуряване преминаване на 
висока вълна - участък с 
дължина 8300 м. Общо 
количество баластра около 28 
000 м3.  

Изземване на наносни 
отложения - Малка река (десен 
приток на река Маданска). 
Начало на участъка -В-41° 29' 
42.500'';L-24° 56' 46.828''. Край 
на участъка - В-41°29' 
55.187'';L-24° 56' 33.187'' 

AR_07_08 Почистване на 
речни участъци 
и дерета за 
осигуряване 
преминаване 
на висока 
вълна  

Почистване на запълнените с 
наноси участъци от заливните 
тераси на десния приток на р. 
Маданска с цел освобождаване 
на обеми и осигуряване 
преминаване на висока вълна - 
участък с дължина 2000 м. 
Общо количество баластра 
около 5 000 м3.  
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Възстановяване на подпорна 
стена на ул." Атанас 
Шапарданов" в кв. Устово, гр. 
Смолян 

AR_06_05 Реконструкция 
и поддържане 
на корекциите 

Реконструкция на подкопани 
участъци от наличните 
подпорни стени, вследствие 
общо понижение на речното 
дъно - обща дължина 13 000 м. 
Поддръжка на съществуващите 
подпорни стени по двата бряга 
на р. Куртин Лом с 
приблизителна дължина 20 000 
м. 

Надграждане на 
стоманобетонна защитна стена 
в кв. „Изгрев” по левия бряг на 
река Върбица – участъка след 
моста на ул. Прогрес в гр. 
Златоград L=120m, H=1 m 

AR_05_23 Изграждане на 
нови корекции 

Надграждане с 1,00 м на 
съществуващата 
стоманобетонна защитна стена 
в кв. "Изгрев" по левия бряг на 
р. Върбица - в участъка след 
моста на ул. "Прогрес" - 
параметри на надграждането: 
дължина 120 м; височина 1,00 
м; дебелина 0,20 м 

Изграждане на монолитна 
стоманобетонна подпорна стена 
за укрепване на левия бряг на 
р.Чепинска. Подпорната стена 
свързва две съществуващи 
подпорни стени. Дължина 84м 
и средна височина 7 м 

AR_08_04 Изграждане на 
нови корекции 

Доизграждане на защитната 
стоманобетонна стена по левия 
бряг на р. Чепинска (в кв. 
Мейково при миньорските 
блокчета) за защита на 
жилищните сгради - дължина 
75 м, широчина 0,60 м и 
височина 10 м 

Почистване на участъци от р. 
Арда в границите на 
урбанизираната територия на 
гр. Рудозем – 5 участъка с обща 
дължина от  893 м, общ обем от 
29 000 м3. 

AR_08_19 Почистване и 
стопанисване 
на речните 
легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и ежегодно 
почистване на р. Арда в 
участъка в гр. Рудозем от СОУ 
"Св. Св. Кирил и Методий" - до 
края на гр. Рудозем след ПСОВ-
Рудозем – дължина на участъка 
5 630 м 

Почистване на участъци от 
Чепинска в урбанизиранта 
територия на гр. Рудозем, от 
началото на града до устието й 
в р. Елховска. 

AR_08_01 Почистване и 
стопанисване 
на речните 
легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и ежегодно 
почистване на коритото на р. 
Чепинска - 1 320 , от начало - в 
гр. Рудозем, кв. Мейково, - 
"миньорските блокове" по ул. 
"Кап. Петко Войвода" – край 
устието на реката в р. Елховска 
(в района на моста на ул. "Кап. 
П. Войвода" и бул. "България" 
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Доизграждане на защитната 
стоманобетонова стена по 
десния бряг на р. Елховска 
преди моста на ул. "Кап. П. 
Войвода" по ул. "Стадиона" - 
дължина 305 м, широчина 0,50 
м и височина 7 м (в едно с 
основите) 

AR_08_15 Изграждане на 
нови корекции 

Доизграждане на защитната 
стоманобетонова стена по 
десния бряг на р. Елховска 
преди моста на ул. "Кап. П. 
Войвода" по ул. "Стадиона" - 
дължина 305 м, широчина 0,50 
м и височина 7 м (в едно с 
основите) 

Изграждане на нова 
стоманобетонна стена по левия 
бряг на р. Сивковска надолу по 
течението от моста на ул. Дичо 
Петров между съществуващи 
ст. бет. стени. Дължината на 
съоръжението възлиза на 115 м, 
а височината - 2.5 м. 

MA_09_22 Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на нова 
стоманобетонна стена по левия 
бряг на р. Сивковска надолу по 
течението от моста на ул. Дичо 
Петров между съществуващи 
ст. бет. стени. Дължината на 
съоръжението възлиза на 115 м, 
а височината – 2.5 м. 

Изграждане на нова ст.бет. 
стена по левия бряг на р. 
Девинска в участъка нагоре по 
течението от моста на ул. 
"Освобождение" с 
приблизителна дължина 130 м. 
Височината на стената е приета 
3 м. 

MA_12_15 Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на нова ст.бет. 
стена по левия бряг на р. 
Девинска в участъка нагоре по 
течението от моста на ул. 
"Освобождение" с 
приблизителна дължина 130 м. 
Височината на стената е приета 
3 м. 

Ремонт на участъци от стената с 
подкопани фундаменти. 
Възстановяване на участъци от 
стената с нарушена зидария, 
най-вече в участъка по десния 
бряг срещу ОУ Н. Вапцаров. 

AR_07_03 Реконструкция 
и поддържане 
на корекциите 

Ремонт на участъци от стената с 
подкопани фундаменти. 
Възстановяване на участъци от 
стената с нарушена зидария, 
най-вече в участъка по десния 
бряг срещу ОУ „Н. Вапцаров”.  

Изграждане на масивен 
стоманобетонен парапет над 
каменнозидана подпорна стена 
(на мястото на съществуващия 
стоманен) по левия бряг на р. 
Девинска в участък с дължина 
370 м и долен край, фиксиран 
на приблизително 130 м нагоре 
по течението от моста на ул. 
"Освобождение". Височината 
на парапета е приета 1 м. 

MA_12_12 Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на масивен 
стоманобетонен парапет над 
каменнозидана подпорна стена 
(на мястото на съществуващия 
стоманен) по левия бряг на р. 
Девинска в участък с дължина 
370 м и долен край, фиксиран 
на приблизително 130 м нагоре 
по течението от моста на ул. 
"Освобождение". Височината 
на парапета е приета 1 м. 
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Реконструкция на подкопани 
участъци от наличните 
подпорни стени, поради 
подкопаване на основите им - 
обща дължина 2000 м. 
Поддръжка на съществуващите 
подпорни стени по двата бряга 
на р. Неделинска (Узундере) с 
приблизителна дължина 6500 м 

AR_04_05 Реконструкция 
и поддържане 
на корекциите 

Реконструкция на подкопани 
участъци от наличните 
подпорни стени, поради 
подкопаване на основите им - 
обща дължина 2000 м. 
Поддръжка на съществуващите 
подпорни стени по двата бряга 
на р. Неделинска (Узундере) с 
приблизителна дължина 6500 м  

Почистване на участъци от р. 
Арда извън урбанизираната 
територия на гр. Рудозем – 5 
участъка с обща дължина 893 м, 
общ обем 29 000 м3. 

AR_08_20 Почистване на 
речни участъци 
и дерета за 
осигуряване 
преминаване 
на висока 
вълна  

Почистване на запълнените с 
наноси участъци от р. Арда в 
участъка в гр. Рудозем от СОУ 
"Св. Св. Кирил и Методий" – до 
края на гр. Рудозем след ПСОВ-
Рудозем - дължина на участъка 
5 630 м – Общо количество 
баластра около 10 000 м3.  

Реконструкция и ремонт и 
рехабилитация на язовир 
„Лагера" 

AR_06_41 Реконструкция 
и ремонт на 
язовири 

Реконструкция и ремонт и 
рехабилитация на язовири 
Кирянов гьол /Рибката/ и 
язовир „Лагера" 

Реконструкция и ремонт и 
рехабилитация на язовир 
Кирянов гьол /Рибката/  

AR_06_41 Реконструкция 
и ремонт на 
язовири 

Реконструкция и ремонт и 
рехабилитация на язовири 
Кирянов гьол /Рибката/ и 
язовир „Лагера” 

Разработване и изпълнение на 
областни и общински програми 
за намаляване риска от 
бедствия, включително от 
наводнения – Област Смолян. 
20 000 лв. за разработване 

EARBD_12 Разработване и 
изпълнение на 
областни и 
общински 
програми за 
намаляване 
риска от 
бедствия вкл. 
от наводнения 

Разработване и изпълнение на 
областни и общински програми 
за намаляване риска от 
бедствия, включително от 
наводнения 

 
Област София 
 
Предвидени дейности по ИН Уникален 

код на 
мярката 

Име на мярката Описание на мярката 

Изграждане на подпорна стена 
с дължина 329.61м, в участък 
от коритото на река Воздол 
• Оформяне на 
стоманобетоново дъно с 

MA_16_46 Изграждане на 
нови корекции 

Удължаване на 
съществуващата корекция 
в южна посока надолу по 
течението - L = 600 m, H = 
2.5 m 
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ширина 8м, дебелина на 
настилката 15см, с 
трапецовидно кюне за 
провеждане на малките водни 
количества 
• Изграждане на пасарелки на 
км.0+60м и 0+227.60 с Т-
образна форма 
 
Област Стара Загора 
 
Предвидени дейности по ИН Уникален 

код на 
мярката 

Име на 
мярката 

Описание на мярката 

Аварийно укрепване на брега, 
доизграждане на дига и 
почистване на речното корито 
на р.Тунджа, при с.Зимница, 
общ.Мъглиж, обл.Стара 
Загора.Уч.1 – почистване от 
дървета и храсти.Уч.2-
почистване, изземване на 
наноси и изграждане на дига 

TU_04_24 Почистване на 
речни участъци 
и дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Почистване на речното корито 
на р. Тунджа в участъка около 
моста за с. Зимница (път 5007) 
от дървета и храсти, падащи 
дървета, дънери, битови и 
строителни отпадъци и други 
натрупвания – ок. 25 дка 

Почистване на речното 
корито на р.Тунджа от 
наносни отложения, дървесна 
и храстова растителност, в 
участък от км 57+457 до 
км.58 +546  ,  землище на 
с.Розово, общ. Казанлък 

TU_04_01 Почистване на 
речни участъци 
и дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Почистване на речното корито 
от дървета и храсти, падащи 
дървета, дънери, битови и 
строителни отпадъци и други 
натрупвания - ок. 500 дка по р. 
Тунджа, преди вливането на р. 
Енинска 

Реконструкция на 
съществуващ праг на р. 
Тунджа и съществуващ 
водопровод, захранващ 
„Арсенал” АД, в участъка на 
преминаване през реката, 
землище на с. Бузовград, общ. 
Казанлък” и почистване 
коритото на реката от наноси, 
дървесна и хр. растителност 

TU_04_01 Почистване на 
речни участъци 
и дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Почистване на речното корито 
от дървета и храсти, падащи 
дървета, дънери, битови и 
строителни отпадъци и други 
натрупвания – около 500 дка по 
р. Тунджа, преди вливането на 
р. Енинска 
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Почистване на речното 
корито на река Марица от 
наносни отложения, дървесна 
и храстовидна растителност с 
цел подобряване 
проводимостта на реката в 
участъци: от км.146+044 до 
км. 147+750 и от км. 149+018 
до км.150+016 в землището 
на село Мирово 

MA_05_52 Почистване на 
речни участъци 
и дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Почистване на коритото на р. 
Марица в зоната на моста на 
Републикански път II-66 между 
с. Милево и с. Мирово от 
дървета, храсти, дънери, наноси 
и др. - дължина 2000 м (1000 м 
преди и 1000 м след моста), 
площ 200 дка 

Изграждане на съоръжения за 
предпазване новоизградената 
ПСОВ – гр. Раднево от 
преливни води. 

MA_03_18 Възстановяван
е на 
компрометиран
и диги 

Възстановяване на лява защитна 
дига на р. Сазлийка между 
ПСОВ Раднево и моста над 
реката в най-южната част на гр. 
Раднево – 1560 м 
(приблизителна височина 2,5 м). 

Почистване на речното 
корито на р.Марица от 
наносни отложения, дървесна 
и храстова растителност, в 
участък от км 119 +638 до км 
121 +464, землище на 
с.Зетьово, общ. Чирпан 

MA_04_21 Реконструкция 
и поддържане 
на корекциите 

Поддръжка на защитните диги 
на р. Марица и прилежащите й 
площи в зоната между с. 
Скобелево, с. Сталево и Златна 
ливада (8000 м по левия бряг и 
2000 м по десния - вкл. 
почистване) 

Аварийно укрепване на брега, 
доизграждане на дига и 
почистване на речното корито 
на р.Тунджа, при 
с.Зимница,общ.Мъглиж, 
обл.Стара Загора. Дължина 
303.2 м 

TU_04_27 Надграждане 
на диги 

Надграждане на 
съществуващата дига по левия 
бряг на р. Тунджа - L = 850 m, H 
= 1.5 m, при с. Зимница 

Аварийни ремонтно-
възстановителни работи за 
лява предпазна дига на р. 
Марица на км 145+670, имоти 
№№098005, 098003 и 000269 
в землището на с. Мирово, 
община Братя Даскалови, 
област Стара Загора – Първи 
етап 

MA_05_56 Реконструкция 
и поддържане 
на корекциите 

Поддръжка на лявата защитна 
дига на р. Марица в зоната на с. 
Мирово (приблизително 4000 м) 
и напоителните/отводнителни 
канали - периодично почистване 
откосите и короната на дигата 
от дървета и храсти (40 дка) 

Надстрояване на земна дига 
по десен бряг на р.Сазлийка 
от км 0+000 до км 0+900 
Надстрояване на земна дига 
по десен бряг на р.Сазлийка 
от км 0+900 до км 1+555 
Направа на защитна земна 
дига по ляв бряг от км 0+000 

MA_03_39 Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на корекция по 
двата бряга на р. Сазлийка в 
зоната на гр. Гълъбово - 5 800 
000 лв. с ДДС по проект на 
общината 
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до км 0+236  

Поддържане на десния бряг 
на р. Марица чрез укрепване, 
както и почистване на реката 
от наносни отложения, на 
част от зоната между селата 
Великан и Ябълково. ПС 
"Ябълково I-ви подем", между 
ШК29 и ШК36. 

MA_04_24 Реконструкция 
и поддържане 
на корекциите 

Поддръжка на дясната защитна 
дига на р. Марица и 
прилежащите й площи в зоната 
между с. Великан, Ябълково и 
Крум (8000 м) (вкл. почистване) 

 
Област Хасково 
 
Предвидени дейности по ИН Уникален 

код на 
мярката 

Име на 
мярката 

Описание на мярката 

Изсичане на храсти и дървета 
с цел почистване на лява дига, 
берма и кюне на корекцията 
на р. Ченгенедере, имот 
000051, площ 15,263 дка, 
НТП предпазна дига в 
землището на с. Генералово 

MA_01_63 Реконструкция 
и поддържане 
на корекциите 

Поддържане на лявата защитна 
дига на р. Левченска в зоната на 
с. Генералово и почистване от 
дървета и храсти - около 2500 м, 
площ - 15 дка 

Корекцията на р. Хасковска – 
от моста на ул. „19-ти 
февруари“ на запад срещу 
течението до рег. граница на  
Хасково с дължина около 
1000 м до края на 
корекцията,обща дълна 
L?1200 м.(Начало участък–41 
55'59.06"С 25 32'24.56"И; 
Край–41 55'58.34"С 25 
31'40.16"И) 

MA_02_17 Реконструкция 
и поддържане 
на корекциите 

Поддръжка на корекцията на р. 
Хасковска в зоната на гр. 
Хасково - 2х3700 м (вкл. 
възстановяване на нарушена 
облицовка (400 м)) 

Нов стоманобетонен парапет 
(L=1200, H=1.5 m) 

MA_02_18 Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на масивен ст.бет. 
парапет по двата бряга на р. 
Хасковска в зоната на гр. 
Хасково, над съществуващите 
подпорни стени - 2х2500 м с 
височина 1 м и 2х1200 м с 
височина 1.5 м. 
Изграждане на нови подпорни 
стени в източната част на гр. 
Хасково (промишлена зона) по 
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продължение на съществуващата 
корекция - височина на стените 
3.5м и дължина 2х1050 м. 

Почистване на корекция на р. 
Харманлийска от храстовидна 
растителност и единични 
дървета. Имоти 77181.12.1, 
77181.12.2, 77181.12.4, 
77181.12.5, 77181.12.6, 
77181.12.7, 77181.8.1, 
77181.8.2, 77181.8.7, 77181.8.8 

MA_02_50 Реконструкция 
и поддържане 
на корекциите 

Поддръжка на дигите на р. 
Харманлийска в зоната на гр. 
Харманли – 2 500 м по левия 
бряг и 4000 м по десния 

Почистване на корекция на р. 
Харманлийска от храстовидна 
растителност и единични 
дървета. Имоти 77181.12.1, 
77181.12.2, 77181.12.4, 
77181.12.5, 77181.12.6, 
77181.12.7, 77181.8.1, 
77181.8.2, 77181.8.7, 77181.8.8 

MA_02_49 Почистване и 
стопанисване 
на речните 
легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и ежегодно почистване 
на коритото на р. Харманлийска 
в зоната на гр. Харманли 
(дължина 4500 м, площ 250 дка) 
от дървета, храсти, блатна 
растителност, битови и 
строителни отпадъци . 

Отстраняване на наносни 
отложения от коритото на р. 
Марица, в зоната на моста на 
Републикански път I-8 при гр. 
Свиленград. 

MA_01_52 Почистване на 
речни 
участъци и 
дерета за 
осигуряване 
преминаване 
на висока 
вълна  

Отстраняване на наносни 
отложения от коритото на р. 
Марица, в зоната на моста на 
Републикански път I-8 при гр. 
Свиленград. 

Изграждане на земнонасипна 
дига в комбинация с 
биологично укрепване по 
продължение на лявата 
подпорна стена в южната част 
на гр. Свиленград, до 
привързването ѝ към 
съществуващата дига - 
дължина 180 м, средна 
височина 2.5 м 

MA_01_53 Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на земнонасипна 
дига в комбинация с биологично 
укрепване по продължение на 
лявата подпорна стена в южната 
част на гр. Свиленград, до 
привързването ѝ към 
съществуващата дига - дължина 
180 м, средна височина 2.5 м. 

Поддържане на подпорните 
стени (2х1500м 

MA_01_54 Реконструкция 
и поддържане 
на корекциите 

Поддържане на подпорните 
стени (2х1500м) 
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Основно и ежегодно 
почистване на коритото и 
бреговете на р. Марица в 
зоната на гр. Свиленград от 
дървета, храсти, битови и 
строителни отпадъци, участък 
с дължина 5500 м и площ 500 
дка 

MA_01_50 Почистване и 
стопанисване 
на речните 
легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и ежегодно почистване 
на коритото и бреговете на р. 
Марица в зоната на гр. 
Свиленград от дървета, храсти, 
битови и строителни отпадъци, 
участък с дължина 5500 м и 
площ 500 дка 

 
Област Ямбол 
 
Предвидени дейности по ИН Уникален 

код на 
мярката 

Име на 
мярката 

Описание на мярката 

Възстановяване и 
надграждане на 
компрометирани диги - 
корекция на р. Мочурица от 
пътя Зимница – Чарда срещу 
течението до с. Деветак, 
землища на с. Зимница, с. 
Воденичане, с. Палаузово, с. 
Маленово, общ. Стралджа. 
Дължина на участъка 23 км 

TU_03_09 Надграждане на 
диги 

Възстановяване и 
надграждане на 
компрометирани диги - 
корекция на р. Мочурица от 
пътя Зимница – Чарда срещу 
течението до с. Деветак, 
землища на с. Зимница, с. 
Воденичане, с. Палаузово, с. 
Маленово, общ. Стралджа. 
Дължина на участъка 23 км; 

Почистване коритото на р. 
Тунджа в участък, граничещ с 
нас. място на с. Завой, общ. 
Тунджа,обл. Ямбол от т.171 
кота-129,947 м и координати: 
X 4648552.202 и У 
9507467.185 до т.260 кота-
131.064 и координати:X 
4647677.163 и У 9508271.679) 

TU_02_12 Почистване и 
стопанисване на 
речните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и ежегодно 
почистване на коритото на р. 
Тунджа в зоната на с. Завой - 
дължина 1 500 м, площ 9 дка 

Основно и ежегодно 
почистване на коритото на р. 
Тунджа в зоната на гр. Елхово 
- дължина 3500 м и средна 
ширина 25 м 

TU_01_01 Почистване и 
стопанисване на 
речните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и ежегодно 
почистване на коритото на р. 
Тунджа в зоната на гр. Елхово 
- дължина 3500 м и средна 
ширина 25 м 
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Изграждане на земнонасипна 
дига в комбинация с 
биологично укрепване по 
десния бряг на р Тунджа над 
гр. Ямбол по продължение на 
съществуващата такава. 
Дължината на съоръжението е 
1000 м и същото достига до 
помпена станция в близост до 
с. Кабиле. Средната височина 
на дигата е 3 м. Площта на 
укрепването е 10 дка. 

TU_02_20 Изграждане на 
земно-насипна 
дига и 
комбинация 

Изграждане на земнонасипна 
дига в комбинация с 
биологично укрепване по 
десния бряг на р Тунджа над 
гр. Ямбол по продължение на 
съществуващата такава. 
Дължината на съоръжението е 
1000 м и същото достига до 
помпена станция в близост до 
с. Кабиле. Средната височина 
на дигата е 3 м. Площта на 
укрепването е 10 дка. 

 
 


	Оценката на екологичното състояние/ потенциал на повърхностните водни тела се извършва по класификационна система за биологични и физико-химични елементи за качество, и стандарти за качество на околната среда за химични елементи и специфични замърсит...
	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.
	Басейн на р.Тунджа:
	7. Река Калница- водното тяло е в лошо екологично състояние и показателите, по които се установява превишаване на стандартите за добро състояние са: дънна макробезгръбначна фауна, електропроводимост, азот нитратен и общ азот.
	9. Язовир Роза- Общата оценка по националния метод е Много лош ЕП и се базира преди всичко на изключително високите средносезонни стойности на метриките за биомаса (Общ биообем и Хлорофил а). HLPI методът дава една степен по-добро качество – Лош ЕП.
	Хвостохранилищата със заустване на отпадъчни води във воден обект са ХХ „Рудозем-2”, към РОФ, собственост на „Върба-Батанци” АД и ХХ“Ерма река“, към ЕОФ, собственост на „Горубсо-Златоград“АД. Водите от ХХ“Лъки 2 комплекс“ се връщат в оборотния цикъл н...
	За надвишения по показател цианици  от ХХ“Рудозем – 2“ гр.Рудозем, обл.Смолян. е наложена месечна санкция през февруари 2017г. и отменена през месец април на същата година.
	През 2017г. при интензивни валежи водите на ХХ „Ерма река”, с.Ерма река, към „Горубсо-Златоград” АД се замътваха и преливаха през тунела в р.Голяма река, приток на р.Върбица три пъти – през месец февруари, месец март и месец ноември. Проведоха се  ред...


