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I. МОНИТОРИНГ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ 

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

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

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

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

На база на тези показатели са идентифицирани 5 типа води категория „реки”. Те 
са изброени в Таблица 1. 
 
Таблица № 1 Типология категория “РЕКИ” според начина им на оценка в ИБР 

№ Тип 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 49 5 4 0 58 

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

5 R3 Планински каменен тип 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 
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За всеки тип повърхностни води категория „река” е изготвен паспорт, в който са 
представени характеристиките на съответния тип, а именно: 
· Общо описание и географско разпространение на типа; 
· Хидро-морфологични характеристики; 
· Геология и хидрогеология; 
· Физико-химични условия на водата; 
· Типово-специфични биологични условия; 
· Примерни речни участъци и референтни пунктове. 

 
Таблица № 2 Типология категория “РЕКА” в ИБР 

 
 

№ 
Тип 
BG 

 
Име на типа 

 
Водосбор 

1 R3 
 

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

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

Панагюрище 
- Река Чепинска и притоци от извори до кантон Долене 
- р. Въча преди гр.Кричим,  
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; 
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- 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,  
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- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Доклад за състоянието на  водите на територията на ИБР през 2015г. 
 

 

 
 
 
 

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 ВТ, 
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 
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Фигура № 2 Типове от категория „ЕЗЕРА”  в ИБР 
 
 

 
 
 

Карта № 2 Типология на категория „езера” в ИБР 
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Таблица № 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.Мониторингови програми за повърхностни води – контролен, оперативен 
мониторинг и проучвателен 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. Като основа при техния подбор се използва мрежата 
за контролен мониторинг, докладвана по чл.8 на РДВ през 2007 г. Броят на пунктовете е 
редуциран значително: на течащи води те са 27 и се разполагат на значими за съответния 
водосбор места. При стоящи води броят на пунктовете за контролен мониторинг е 8 – в 
избрани представителни водни тела, които максимално отразяват природните 
характеристики на типовете от категория „езера”. 
 Планира се програмата за контролен мониторинг по чл. 8 на РДВ в периода на ПУРБ 
да се изпълнява с честота 1 път на 3 години (2 пъти за целия ПУРБ – през 2012 и 2015 г.). По 
този начин ще се получат подробни резултати в края на двете фази на ПУРБ – крайния срок 
за прилагане на планираните мерки (2012 г.) и през последната година на ПУРБ (2015 г.), 
когато трябва да се проследи постигнатият ефект върху състоянието на водните тела. През 
годините на ПУРБ се предвижда и стартиране на вътрешна програма за контролен 
мониторинг (Контролен мониторинг 2), която включва мрежата за хидробиологичен 
мониторинг на реки (около 700 пункта на територията на ИБР) и всички водни тела от 
категория „езеро”. В тях ще се провежда мониторинг на три биологични елемента 
(макрозообентос, фитобентос и макрофити за реки и фитопланктон - хлорофил А за езера) и 
група индикативни физико-химични показатели. Така ще се осигури информация за 
верифициране на екологичното състояние на водните тела. 



Доклад за състоянието на  водите на територията на ИБР през 2015г. 
 

 

 Подборът на показателите и честота на анализ в пунктовeте за контролен мониторинг е 
съобразена с изискванията на Приложение V на РДВ). 
 Програмата за контролен мониторинг за ИБР е изготвена въз основа на Заповед №РД-
182/26.02.2013г. на Министъра на околната среда и водите и е представена в Приложение 
№2. 
 

Карта № 3 Мрежа на контролния мониторинг на повърхностни води  в ИБР 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

    
 

  

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 
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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 139 пункта във 
водни тела от категория „река” и 8 пункта във водни тела от категория „езеро”. 
  Програмата за оперативен мониторинг за ИБР е изготвена въз основа на Заповед 
№РД-182/26.02.2013г. на Министъра на околната среда и водите и е представена в 
Приложение №2. 
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2.3. Проучвателен мониторинг 

 При докладването по чл. 8 на РДВ през 2007 г. на национално ниво бе прието 
решение да не се разработва програма за Проучвателен мониторинг, поради липсата на 
достатъчно информация и изграден капацитет за нейното изпълнение. Събраната 
информация след изпълнението на програмите за Контролен и Оперативен мониторинг по 
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чл. 8 на РДВ позволява по времето на ПУРБ да се стартира и програма за Проучвателен 
мониторинг. Нейната основна цел е да изясни причините за констатираното лошо състояние 
на водните тела, когато те не са изяснени окончателно. Тук се включва анализ на 
състоянието по определени показатели, по които водните тела са в риск, но чийто източник 
не е идентифициран. За тези случаи програмата за проучвателен мониторинг предвижда 
детайлно изследване на вероятните източници на замърсяване по конкретните показатели, 
пътя на тяхното разпространение, както и начина на въздействие върху екологичното 
състояние на водните тела.  
 Програмата за Проучвателен мониторинг предвижда анализ на седименти в 
пунктовете със значимо комплексно замърсяване. Тези пунктове се разполагат след големи 
населени места с развита промишленост, в които антропогенното въздействие е съществено 
и има комплексен характер и затова е необходима по-задълбочена оценка на замърсяването 
с физикохимични елементи в исторически план.  
 Проучвателен мониторинг се предвижда и в случаите на инцидентно замърсяване на 
водните тела и при възникване на природни бедствия. Броят на пунктовете, показателите и 
честотата зависят от конкретния инцидент. Важна особеност при този вид мониторинг е 
изследването на последствията в дъгосрочен аспект – акумулация в седименти и 
биоакумулация на токсични елементи, натрупване в почви вследствие водоползване за 
напояване и др. 
 Като допълнително направление на програмата за Проучвателен мониторинг в 
периода на ПУРБ ще се развие и мониторингът на инвазивни биологични видове, които 
съществено променят екологичното равновесие и състоянието на водните тела. Такава 
програма за мониторинг се предвижда във връзка с разпространението на мидата-зебра 
Dreissena polymorpha във водните тела от категория „езеро”. Тя ще обхване всички водни 
тела от категория „езеро” и ще включва степента на разпространение, анализ на развитието 
на този инвазивен вид и степента на въздействие върху местните водни биоценози. 
 Програмата за Проучвателен мониторинг ще се актуализира непрекъснато по време на 
ПУРБ във връзка с постъпващата информация от останалите програми за мониторинг на 
водите. 
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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 на приоритетни вещества в 56 водни тела на територията на ИБР, 
като за 7 е определено лошо състояние, а за 49 – добро състояние. За останалите 255 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 

Химично състояние 

добро лошо 



Доклад за състоянието на  водите на територията на ИБР през 2015г. 
 

 

• 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 6 от тях не са 
разработени методики за лабораторен анализ и не е проведен мониторингл 
 

3.1.2. Резултати от  определяне на химичното състояние 

 

Таблица № 5 Брой повърхностни ВТ по химично състояние през 2015г. 

 

Химично  
състояние 

ВТ Арда Тунджа Бяла Марица  
Добро 11 9 1 28 
Лошо 4 0 0 3 

Неизвестно 28 54 1 172 
общо ВТ 43 63 2 203 

 

Фигура № 3 Химично състояние на повърхностните ВТ в ИБР през 2015г. 
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Химично състояние на повърностните водни тела в ИБР

 
 

 

 

 

 

 

 



Доклад за състоянието на  водите на територията на ИБР през 2015г. 
 

 

Карта № 6 Химично състояние на повърхностни водни тела в ИБР през 

2015г.

 

 

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: много 
добро, добро, умерено, лошо и много лошо, които се изобразяват с показаните в таблицата 
цветове. 
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За оценка на екологичното състояние се разглеждат биологични и физико-химични 
елементи за качество. Водещи за определяне на състоянието са биологичните елементи.  
 

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 2015г. 

 

  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 1 0 15 
Добро 62 18 17 2 99 
Умерено  73 30 21 0 124 
Лошо  19 5 0 0 24 
Много лошо  14 1 0 0 15 
Неизвестно 26 4 4 0 34 

 ВТ  203 64 37 2 311 
 
 

Фигура № 4 Разпределение на повърхностните водни тела по екологично 

състояние/потенциал през 2015г. 

 

 

Екологично състояние 

отлично добро умерено лошо много лошо 
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Карта № 7 Екологично състояние/ потенциал на повърхностни водни тела в ИБР през 2015г. 
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Екологичното състояние/потенциал и химично състояние на повърхностните водните тела 
на територията  на ИБР е предствено в Приложение 3. 
 
3.2.3. Речни участъци с лошо състояние на водите 
 
Басейн на р.Марица: 
 
1.  Река Мътивир и притоци–  това водно тяло е в лошо екологично състояние по 
биологични и физико-химични елементи за качество. Основните показатели, по които се 
наблюдава отклонение са: БПК5, разтворен кислород, азот амониев, азот нитритен, 
ортофосфати, азот общ и фосфор общ, което се дължи на заустване  на отпадъчните води 
на гр.Ихтиман и други населени места. При сравняване на резултатите от проведения 
биологичен и физико-химичен мониторинг през 2015г. с данните от 2014г. не се 
наблюдава подобряване на състоянието на водното тяло. 
2. Река Медетска- това водно тяло е в лошо екологично състояние по биологични и 
физико-химични показатели. Изместващи физико-химични показатели са: активна 
реакция /рН/, електропроводимост, желязо, манган и мед. Проведения мониторинг през 
2014г. показва превишаване на стандартите за качество на околната среда по показатели 
кадмий и никел, което определя и лошото химично състояние на водното тяло.  

           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-
МЕДЕТ" - ЕООД, с. Панагюрски колонии. 

            Дренажните води от рудника се заустват в река Медетска и от там в река Тополница в 
участъка до яз.Тополница. 

            В ПУРБ за водното тяло са предвидени мерки за рекултивация на замърсени  терени от 
минна дейност и програма за управление и пречистване на води от стари рудници, 
хвостохранилища и прилежащите отвали. В Басейнова дирекция е подадена информация 
от РИОСВ Пазарджик, че и двете мерки са в процес на изпълнение. 

     3. Река Тополница и притоци от хвостохранилище Медет до яз.Тополница– лошото 
екологично и химично състояние се дължи на заустване на  непречистени руднични води 
от закрития рудник „Медет”, промишлени и битови отпадъчни води на гр.Златица, 
гр.Пирдоп и други населени места. При извършваните анализи за химично състояние 
(приоритетни вещества) се констатират отклонения от стандартите за качество на 
околната среда по показатели кадмий 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), „Челопеч Майнинг”ЕАД (добив на медно-златно пиритни руди и преработка 
на добитите количества руда до концентрат).  
4. Стара река от гр.Пещера до устие – това водно тяло е в лош екологичен потенциал по 
биологични елементи за качество- макрозообентос. Отклонение от нормите за добро 
състояние се констатира и по основните физико-химични показатели: БПК, азот нитритен, 
N общ, ортофосфати, P общ, което се дължи на заустване на отпадъчните води на 
гр.Пещера и други населени места в Стара река. При сравняване на резултатите от 
проведения мониторинг по биологични и физико-химични елементи през 2015г. с данните 
от 2014г. не се наблюдава промяна на състоянието на водното тяло. 
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Река Стара след гр.Пещера преди с.Бяга 

 
5. Панагюрска Луда Яна от Панагюрище до вливането на Стрелчанска Луда Яна- 
водното тяло е в лошо екологично състояние по биологични и физико-химични 
показатели и добро химично състояние. Изместващи физико-химични показатели са: 
БПК5, азот нитритен, ортофосфати, азот общ и фосфор общ. В пунктовете за мониторинг 
на река Луда Яна след гр.Панагюрище и при с.Бъта и р.Стрелчанска Луда Яна се 
констатира отклонение от СКОС по показател мед. В пункта на р.Панагюрска Луда Яна 
след гр.Панагюрище превишенията се констатират в периода 2012-2015г., за което не е 
установен конкретен източник на замърсяване и е необходимо допълнително проучване. 
6. Река Марица от гр.Белово до вливане на р.Тополница- участъка е в лош екологичен 
потенциал по БЕК- макрозообентос. Отклонение от нормите за добро състояние се 
констатира и по основните физико-химични показатели: БПК и Робщ.  
7. Река Елшишка- водното тяло е в много лошо екологично състояние по БЕК- 
макрозообентос. В пункт „Река Елшишка-устие”, включен в програмата за оперативен 
мониторинг се констатира отклонение от СКОС по показателите: манган, мед и желязо, 
както и превишаване на имисионните ограничения по активна реакция рН и 
електропроводимост.  

 
Река Елшишка преди устие 
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8. 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 2015г. с данните от 2014г. 
не се наблюдава подобряване на състоянието на водното тяло по биологични и физико-
химични елементи. През 2015г. в пункта р.Сребра след гр.Раковски се констатира 
отклонение от нормите за добро състояние по следните физико-химични показатели: 
азот нитритен, обща зот и общ фосфор. 
9. Река Каварджиклийка и яз.Синята река – тук се вливат градските отпадъчни води 
от гр.Хисар след пречистването им в ПСОВ-гр.Хисаря. При сравняване на резултатите 
от биологичния и физико-химичния мониторинг от 2015г. с резултатите от 2014г. не се 
наблюдава подобряване на състоянието на водното тяло. През 2011 г. е завършена 
реконструкцията и модернизирането на ПСОВ-Хисар, след което бяха преустановени 
силните «цъфтежи» от планктонни водорасли в яз.Синята река. Въпреки това през 
2015г. продължава да се наблюдава много лошо състояние по биологичния показател 
Хлорофил «А» и биогенните физико-химични показатели. 
10. Река Стара след гр.Карлово – лошото екологично състояние на водното тяло се 
дължи на заустване на битово-фекални отпадъчни води от гр.Карлово. В пункта р.Стара 
след гр.Карлово се констатира отклонение от нормите за добро състояние по следните 
физико-химични показатели: БПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ 
азот, фосфати и общ фосфор. 
11. 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 констатират периодични отклонения 
от стандартите за качество на околната среда (СКОС) по показател кадмий, което 
определя и лошото химично състояние на водното тяло. В пункта р.Чепеларска преди 
устие се установяват еднократни превишавания на СКОС по цинк  и олово. 
12. Яз.Пясъчник- през 2015г. се констатира отклонение от нормите за добро състояние 
по следните показатели: Хлорофил А, прозрачност, фосфати, общ фосфор, желязо и 
манган. 
13. Река Сазлийка от р.Азмака до устие – участъкът е в лошо екологично състояние 
по биологични елементи за качество – дънна макробезгръбначна фауна. В пункта 
р.Сазлийка с.Диня (след вливане на р.Бедечка и р.Азмака) през 2015г. се констатира 
отклонение от нормите за добро състояние по следните показатели: БПК, амониев азот, 
азот нитритен, азот нитратен, 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, 
с.Любеново, гр.Гълъбово и устие. 
14. 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, 
азот нитратен, общ азот, ортофосфати и общ фосфор.  
15. 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 
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р.Текирска. При сравняване на резултатите от проведеният мониторинг по биологични 
и физико-химични елементи за качество през 2015г. с данните от 2014г. 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. 
16. Река Меричлерска – това водно тяло е в много лошо екологично състояние по 
биологични елементи за качество- макрозообентос, и основните физико-химични 
показатели: eлектропроводимост, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ортофосфати 
и общ фосфор. 

 
р.Меричлерска след гр.Меричлери, мост за с.Длъгнево 

 
17. 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, БПК, NO3, NO2, Nобщ, PO4, Pобщ. 
18. Река Харманлийска и притоци до устие – лошото екологично състояние се дължи 
на заустване на промишлени и битови отпадъчни води от гр.Хасково, Харманли и други 
населени места. Показателите, по които се констатира отклонение от нормите за добро 
състояние са: макрозообентос, БПК, амониев азот, нитратен азот, нитритен азот, азот 
общ, фосфати, общ фосфор. 
През 2011 г. e изградена и пусната в действие ГПСОВ на гр.Хасково, в резултат на което 
състоянието на р.Хасковска се е подобрило с една степен- от много лошо в лошо 
екологично състояние.    

 
  
Басейн на р.Арда: 
 
1. Река Маданска – лошото екологично и химично състояние се дължи на заустване 
на промишлени и битови отпадъчни води от гр. Мадан и други населени места. При 
извършваните анализи за химично състояние (приоритетни вещества) се констатират 
отклонения от стандартите за качество на околната среда по показателите олово и 
кадмий, което определя и лошото химично състояние на водното тяло. Основен 
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замърсител на водното тяло е „Горубсо Мадан- Рудник Крушев дол”, чиято 
производствена дейност е добив и обогатяване на метални руди.  
В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. е предвидена мярка за 
доизграждане на канализационна мрежа и осигуряване на подходящо пречистване на 
н.м. под 2000 еж и подобряване функционирането на пречиствателната станция на 
гр.Мадан. Пречиствателната станция на Мадан е в експлоатация от 2008г. и според 
общината няма проблем, поради който да бъде реконструирана. 
За индустриалните замърсители в ПУРБ е  предвидена мярка за модернизиране на 
индустриална ПСОВ за предприятия с приоритетни вещества в отпадъчните води 
(Горубсо Мадан- Рудник “Крушев дол”), която е в процес на изпълнение; проучване за 
дифузни замърсявания от стари рудници или руднични отпадъци (Рудник “Крушев 
дол” и Рудник ”Петровица”); проучване на биоакумулацията на приоритетни и опасни 
вещества в риби (след колектора на Горубсо Мадан-Рудник “Петровица”); изграждане 
на пречиствателна станция за руднични води над гр. Мадан. 
2. Извор на р.Върбица до гр.Златоград – този участък е в лошо екологично и химично 
състояние, което се дължи на заустване на непречистени руднични води в р. Ерма от 
„Горубсо-Златоград” гр.Златоград, чиято дейност е добив и обогатяване на метални 
руди. Проведения мониторинг през 2014г. показва превишаване на стандартите за 
качество на околната среда по показатели манган, цинк, кадмий, олово и никел в 
пунктовете р. Върбица  преди гр. Златоград и р. Ерма- преди хвостохранилище „Ерма 
река”. 
В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. за това водно тяло е предвидена 
мярка за подобряване стопанисването на хвостохранилище „Ерма река”, проучване на 
биоакумулацията на приоритетни и опасни вещества в риби, проучване състоянието на 
рудниците в района и набелязване  на мерки за решаването им.  
3. Река Арда след яз.Кърджали и яз. Ивайловград – този участък е в лошо 
екологично и лошо химично състояние. В пункта р.Арда след гр.Маджарово през 
2015г. се констатират периодични отклонения от стандартите за качество на околната 
среда по показателите желязо, цинк и кадмий, което определя лошото екологично и 
химично състояние на водното тяло. Това се дължи на заустване на руднични води от 
мини „Маджарово” в ликвидация. 
 

 
р.Арда след гр.Маджарово 

 
4.Язовир Студен кладенец – през 2015г. яз.Студен кладенец е в умерен екологичен 
потенциал по Хлорофил А, азот нитритен, общ азот, фосфати, общ фосфор и цинк. От 
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проведените анализи по приоритетни вещества, в пункт яз.Студен кладенец- опашка се 
констатира превишаване на СГС-СКОС по кадмий, което определя и лошото химично 
състояние на водното тяло. 

 
Яз. Студен кладенец-опашка 

 
 
       
Басейн на р.Тунджа: 
1. Река Мочурица от с.Чубра до вливане в р.Тунджа- От проведения мониторинг през 
2015г. в пункта р.Мочурица след гр.Карнобат се констатира отклонение от нормите за 
добро състояние по следните физико-химични показатели: електропроводимост, амониев 
азот, нитритен азот, общ азот, ортофосфати и общ фосфор. 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. 

 
р.Мочурица след гр.Карнобат 

 
Като основни индустриални емитери на р.Мочурица могат да се посочат следните 
обекти: 
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- „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. 
 
През 2013г. в Басейнова дирекция гр. Пловдив са приети множество сигнали за 

замърсяване на р. Мочурица при с. Деветинци, с. Деветак, с. Маленово и с. Палаузово. В 
тази връзка през 2015г. Басейнова дирекция съвместно с РИОСВ Бургас, Регионална 
лаборатория Бургас и Регионална лаборатория Стара Загора към ИАОС беше извършен 
допълнителен мониторинг по течението на р.Мочурица за констатиране на източниците 
за замърсяването. Проведени са две пробонабирания –на 15-16.07.2015г. и 6-7.10.2015г. 
Паралелно с мониторинга на р.Мочурица се извършиха и контролни пробовземания от 
обектите, формиращи отпадъчните води и заустващи в реката. 
Пунктове на територията на РИОСВ Бургас, в които и проведен допълнителен 
мониторинг: 
1. Река Мочурица с.Чубра- пункта е след заустването на смесен поток отпадъчни води 
(БФОВ и производствени) на „Птицекланица Чубра”. Резултатите от двете 
пробонабирания през месеците юли и октомври са аналогични. Констатира се умерено 
състояние по макрозообентос  (дънни макробезгръбначни). Анализът на физико-
химичните елементи показва отклонение от нормите за добро състояние по следните 
показатели: разтворен кислород, БПК, общ азот и общ фосфор при първото 
пробовземане. При второто пробонабиране се констатира умерено състояние по 
електропроводимост, азот нитратен и общ азот. Няма подобрение на състоянието през 
2015г. в сравнение с 2014г.  
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р. Мочурица - с. Чубра 

 
2. Река Мочурица с. Мъдрино- този пункт е разположен след заустването на битови-
фекални и производствени отпадъчни води от Цех Славянци, Цех Сунгурларе и Цех 
Лозарево на „Винекс Славянци” АД и Винарна „Шато Сунгурларе” на „Агровин” ООД, 
заустващи отпадъчни води в различни дерета, вливащи се в р.Мочурица. Резултатите от 
двете пробовземания показват умерено състояние по макрозообентос и лошо състояние 
по фитобентос при първото пробонабиране. През месец юли е установено превишаване 
на нормите за добро състояние по активна реакция, БПК, азот амониев, общ азот и общ 
фосфор, а през месец октомври не се констатират отклонения от нормите за добро 
състояние. Няма подобрение на състоянието през 2015г. в сравнение с 2014г.  
3. Река Мочурица гр. Карнобат, мост на 8 км по пътя за с. Венец в пункта се установява 
замърсяването на реката от непречистени градски отпадъчни води от гр.Карнобат. И 
при двете пробонабирания се установява умерено състояние по макрозообентос, и 
отклонение от нормите за добро състояние по електропроводимост, разтворен кислород, 
БПК, амониев азот, азот нитритен, ортофосфати, общ азот и общ фосфор. Няма промяна 
на състоянието през 2015г. 

 
р. Мочурица - с. Церковски 
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р. Мочурица - с. Деветак 

2. Река Мочурица (устие) – участъка е в умерен екологичен потенциал по биологични и 
физико-химични елементи за качество (разтворен кислород, амониев азот, нитратен азот, 
нитритен азот, общ азот, фосфати и общ фосфор). За р.Мочурица (устие) е характерно 
силното органично замърсявне от непречистени битови отпадъчни и промишлени води, 
което се предизвиква от отпадъчните води на гр.Карнобат и населените места след него. 
Подготвен е проект за изграждане на ГПСОВ за населеното място, който е в процедура 
по разглеждане и одобрение. 
 

 
р.Мочурица – преди устие 

 
3. 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.  
4. Река Овчарица от с.Сотиря до вливане в р.Тунджа- водното тяло е в лош  
екологичен потенциал. Показателите, по които се констатира отклонение от нормите за 
добро състояние са: макрозообентос, азот нитратен и общ азот.  
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5. Река Тунджа от вливане на р.Мочурица до р.Симеоновска- водното тяло е в лош 
екологичен потенциал по биологични и физико-химични елементи за качаство- 
ортофосфати и общ фосфор.  
6. Река Тунджа от гр. Елхово до вливане на р. Мелнишка и р. Коруджа- през 2015г. 
водното тяло е в лошо екологично състояние и неизвестно химично състояние. В 
пункта на р.Тунджа при гр.Елхово се констатира умерено състояние по азот нитритен и 
ортофосфати. 
 

 
 

II. МОНИТОРИНГ НА ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ 
(ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ) 

 
1.Мониторинг на води за консумация от човека 
 
1.1.Мониторинг на повърхностни питейни водни тела 
 
 Наредба 12/2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, 
предназначени за питейно-битово водоснабдяване регламентира мониторинга на 
питейните повърхностни  водни тела. 

На територията на ИБР до момента са определени 57 повърхностни водни тела 
за питейно водоснабдяване, в които са разположени 85 водоизточника.  

Мониторингът  се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 12 към 
закона за водите. Честотата на мониторинга се определя както от категорията на 
водоизточника, така и от броя на населението, което се водоснабдява (Приложение 2 на 
Наредба 12), а обхватът на показателите е регламентиран в Приложение 1 на същата 
наредба. 

Карта № 1 Мониторингова мрежа на повърхностните питейни водни тела 
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Карта № 2 Категоризация на повърхностните води в ИБР по Наредба 12 

  
2. Състояние на питейните води  

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.  
 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 № 1 Състояние на повърхностните питейни  водни тела в ИБР 
 

№ 
Код на 

защитената 
територия 

Код на 
водното 

тяло 

Име на 
водното тяло   Водоизточник Категория 

водоизточник 
Състояние 
водно тяло 

1 BG3DSWMA01 BG3MA900R208 

р.Марица от 
извори до 

с.Долна Баня и 
притоци 

1 р. Бистрица A2 

А2 
2 р. Марица A2 

3 р. Ибър, 
с.Радуил A2 

4 р. Ибър, 
Ихтиман A2 

2 BG3DSWMA03 BG3MA900R206 

р.Стара 
(Костенецка) от 
извори до устие 

на р. Чавча 

5 р. Чавча A2 

А2 6 р. Крайна A2 
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3 BG3DSWMA10 BG3MA900L205 яз. Белмекен 

7 яз. Белмекен A2 

А2 8 р. 
Хаджидедейца A2 

9 кан. 
Джаферица A2 

4 BG3DSWMA04 BG3MA900R203 Крива река 10 Дн. изр. 
Сестримо A2 А2 

5 BG3DSWMA05 BG3MA900R202 Баш вада ПБВ 11 р. Башвада A2 A2 

6 BG3DSWMA07 BG3MA900R198 

р.Чепинска и 
притоци от 

извори до устие 
на Абланица и 

Хремщица 

12 
Бистр. 

деривация № 
11 

A2 

A2 
13 

Бистр. 
деривация № 

12 
A2 

7 BG3DSWMA08 BG3MA900R193 Тупавишко дере 14 р. Тепавишко 
дере A2 А2 

8 BG3DSWMA09 BG3MA900R191 

р. Мътница под 
язовир Батак до 

притока и 
приток ПБВ 

15 р. Мътница A2 A2 

9 BG3DSWMA11 BG3MA800R183 р.Златьовица 
ПБВ 16 р. Златьовица A2 А2 

10 BG3DSWMA12 BG3MA800R182 р.Въртопа-ПБВ 

17 р. Въртопа A2 А2 

18 
р. 

Треперящото 
дере 

A2 А2 

11 BG3DSWMA13 BG3MA800R179 р.Куфарите 19 р. Куфарите A2 А2 

12 BG3DSWMA14 BG3MA800R178 

р.Дълбоки дол, 
р.Гушава и 

р.Конски дол -
ПБВ 

20 р.Дълбок дол A1 
А1 21 р. Гушава A2 

22 р. Конски дол A1 
13 BG3DSWMA15 BG3MA800R177 р.Еленска ПБВ 23 р. Еленска A2 А2 

14 BG3DSWMA16 BG3MA800R176 р.Шириней-
ПБВ 24 р. Шириней A1 A1 

15 BG3DSWMA17 BG3MA800R173 

р.Златишка от 
извори до гр. 

Златица (Кору 
дере - ПБВ ) 

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

27 

р. Славска 
(Славско 

дере), 
"Аурубис" АД 

A1 А1 

16 BG3DSWMA18 BG3MA800R171 р.Бревинска с. 
Челопеч ПБВ 28 р. Бревинска A2 А2 

17 BG3DSWMA19 BG3MA800R170 р.Кьой дере над 
с. Чавдар ПБВ 29 р. Кьой дере A2 А2 

18 BG3DSWMA20 BG3MA800R169 р.Воздол с. 
Челопеч ПБВ 30 р. Воздол A2 А2 

19 BG3DSWMA21 BG3MA800R168 
р.Мирковска до 
село Мирково 

ПБВ 
31 р. Воденка A2 А2 

20   BG3MA800R166 

р. Смолска и р. 
Буновчица от 

вливането на р. 
Мирковска до 

устие 

32 р.Войняшка A1 А1 

21 BG3DSWMA22 BG3MA800R161 р.Шиндар-ПБВ 
33 р. Шиндар A1 

А1 34 р. Шиндара A2 
35 р. Любница A1 
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22 BG3DSWMA23 BG3MA700R155 р.Безименна 
местност Мулей 36 р. Безименна A2 А2 

23 BG3DSWMA24 BG3MA700R154 

р.Панагюрска 
Луда Яна от 

извори до град 
Панагюрище 

37 р. Рогачовец A2 
А2 

38 р. Луда Яна 
(Гешенка) A2 

24 BG3DSWMA25 BG3MA700R153 

р.Стрелчанска 
Луда Яна от 

извори до град 
Стрелча 

39 р. Меде дере A2 А2 

25 BG3DSWMA28 BG3MA700L152 яз.Черешка за 
ПБВ 40 бъдещо     

26 BG3DSWMA26 BG3MA700R151 р.Панова- с. 
Оборище, ПБВ 41 р. Панова A2 А2 

27 BG3DSWMA27 BG3MA700R147 Дерин дере 
ПБВ 

42 р. Дерин дере A2 

А2 
43 

р. 
Каменишко 

дере 
A2 

44 р.Карлъшко 
дере A2 

28 BG3DSWMA29 BG3MA600R142 

р.Въча  и 
притоци от 

извори до вл. на 
Широколъшка 

45 р. 
Хаджиларска A2 

A2 
46 

р. 
Добролайски 

соват 
A2 

47 р. Мечо 
селище A2 

48 р. Голяма, с. 
Мугла A1 

29 BG3DSWMA30 BG3MA600R141 
р.Широколъшка 
с всички нейни 

притоци 

49 р. Азмачовско 
дере A2 

А2 

50 р. Туралско 
дере A2 

51 р. Стикълско 
дере №1 A2 

52 р. Солитско 
дере A2 

53 р. Козуяташко 
дере A1 

54 р. Стикълско 
дере №2 A2 

55 р. Зорлийско 
дере A2 

30   BG3MA600L138 яз.Голям Беглик 56 яз. Голям 
Беглик A2 А2 

31 BG3DSWMA32 BG3MA500R127 

р.Тъмръшка  до 
село Храбрино 
и притоци- р. 

Дормушевска и 
Пепелаша 

57 р. Пепелаша A2 
А2 

58 р. Тъмрешка A2 

32 BG3DSWMA33 BG3MA500R124 р.Раковица за 
ПБВ 59 р. Раковица A2 А2 

33 BG3DSWMA34 BG3MA500R122 

р.Геренска от 
извори до с. 

Кръстевич (р. 
Вълковишки 

дол ПБВ) 

60 р. Геренска A2 А2 
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34 BG3DSWMA35 BG3MA500R112 р.Леденица 
ПБВ с. Косово 61 р. Ледница A1 А1 

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

Лъки 
62 р. Крушовска A1 А1 

36 BG3DSWMA37 BG3MA400R101 Дамлъ дере 
ПБВ 63 р. Дамлъ дере A3 А3 

37 BG3DSWMA38 BG3MA400R099 

р.Безименна - 
ляв приток на 
Стряма след 

Кърнарска река 

64 р. Леевица A3 А3 

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

Манастирска A2 А2 

39   BG3MA400R097 Карловска река 
до гр. Карлово 66 р. Стара река, 

гр.Карлово A2 А2 

40 BG3DSWMA40 BG3MA400R096 

р.Голяма 
Никуличница 
ПБВ кв. 
Сушица гр. 
Карлово 

67 р. Голяма 
Никуличница A2 А2 

41 BG3DSWMA41 BG3MA400R094 
р.Санър дере за 
ПБВ на с. Васил 
Левски 

68 р. Санър дере A2 

А2 69 р. Гъркова 
ливада A2 

70 р. Средока A2 

42 BG3DSWMA42 BG3MA400R091 р.Лясково дере 71 р. Лясково 
дере пресъхнало пресъхнало 

43   BG3MA400L092 яз. Свежен  72 
р. Мандево 

дере, с. 
Свежен 

A2 А2 

44 BG3DSWMA44 BG3MA300R071 
р.Радина За 
ПБВ на с. 
Розовец 

73 р. Радина A2 А2 

45 BG3DSWMA45 BG3MA300R070 р.Бабешка за 
ПБВ на с. Бабек 74 р. Бабешка A2 А2 

46 BG3DSWMA46 BG3MA300R064 
р.Керска за 
ПБВ на с. 
Чехларе 

75 р. Керска 

Не се 
използва, 

поради 
липса на 

вода. 

Не се 
използва, 

поради 
липса на 

вода. 

47 BG3DSWMA47 BG3MA300R059 р.Чинардере от 
извори до ПБВ 76 р. Тополовска A2 А2 

48 BG3DSWAR01 BG3AR900R036 

р. Арда и 
притоци от 
извора до 

гр.Рудозем - 
ПБВ 

77 р. Искрец A2 

А2 

78 р. Голяма, 
с.Корита A2 

79 р. Конска - ляв 
ръкав A2 

80 р. Конска - 
десен ръкав A2 

81 р. Катранска 
рампа A1 

82 р. Елховска A1 

83 р. Калето 
(Елезово) A2 

49   BG3AR800R033 
Извор на Черна 

река до 
гр.Смолян 

84 р.Острец дере     

50 BG3DSWAR03 BG3AR700R029 Малка Арда - 
ПБВ 

85 р. Сантеново A2 А2 86 р. Долчине A1 
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51   BG3AR700R027 Давидковска 
река 

87 р.Чифлика - 
ляв ръкав A2 

А2 
88 р.Чифлика - 

десен ръкав A2 

52 BG3DSWAR04 BG3AR600L025 Яз. Боровица – 
ПБВ 89 яз. Боровица A2 А2 

53 BG3DSWAR05 BG3AR400L018 

яз. "Горубсо" 
("Златоград", 
"Аламовци") - 

ПБВ 

90 яз. "Горубсо"     

54 BG3DSWAR06 BG3AR300R013 

р. Козма дере 
(приток на 

Буюк дере) до 
водохващане за 

ПБВ 

91 р. Козма дере A2 А2 

55 BG3DSWTU01 BG3TU900R060 
р. Тунджа от 
извори до гр. 

Калофер - ПБВ 
92 р. Тунджа A2 А2 

56 BG3DSWTU02 BG3TU900R056 

р. Корудере от 
извора до 

водохващане за 
ПБВ 

93 р. Кору дере A2 A2 

57 BG3DSWTU03 BG3TU900R045 
р. Мъглижка от 

извори до 
гр.Мъглиж 

94 р. Суха река A1 A1 

58 BG3DSWTU04 BG3TU700R039 

Стара река - от 
извори до 

водохващане с. 
Конаре 

95 р. Стара река, 
с.Конаре A2 А2 

59 BG3DSWTU05 BG3TU700R038 

р. Твърдишка 
горно течение 

преди гр. 
Твърдица 

96 р. Циганска A2 А2 

60 BG3DSWTU06 BG3TU700R034 
р. Домуз дере - 
ПБВ, приток на 
р. Блягорница 

97 р. Домуз дере A2 А2 

61 BG3DSWTU07 BG3TU700L030 яз. Асеновец – 
ПБВ 98 яз. Асеновец A1 A1 
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ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 
 

Област Пазарджик 
1. Мрежа за мониторинг на химичното състоние на подземните води. 
На територията на РИОСВ-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 
2015 година включва  12 хидрогеоложки пунктa : 

1. BG3G000000QMP018 - Сондаж, гр. Велинград, общ. Велинград (Контрален 
мониторинг) 
2. BG3G000000QMP031 - Сондаж - Септември – гара, гр. Септември, общ. Септември 
(Оперативен мониторинг) 
3. BG3G000000QMP037 - ПС-ПБВ "Ивайло", гр. Пазарджик, общ. Пазарджик 
(Оперативен мониторинг) 
4. BG3G000000QMP039 – Сондаж, с. Мало Конаре, общ. Пазарджик (Оперативен 
мониторинг) 
5. BG3G000000QMP041 - Сондаж – ЕРЦ, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик (Оперативен 
мониторинг) 
6. BG3G00000N2MP055 - Сондаж – ПС, с. Гелеменово, общ. Пазарджик  (Контролен  
мониторинг) 
7. BG3G00000PgMP061 - Извор "Шалварище", с. Фотиново, общ. Батак  (Контролен  
мониторинг) 
8. BG3G00000PgMP062 - Два извора - СШ,  м-т "Студената вода", гр. Брацигово, общ. 
Брацигово (Контролен мониторинг) 
9. BG3G0000К2sMP068 – Дренаж, с. Попинци, общ. Панагюрище (Контролен 
мониторинг) 
10. BG3G00000К2MP069 - Сондаж на савоизлив, с. Оборище, общ. Панагюрище 
(Контролен мониторинг) 
11. BG3G0000АPtMP098 - Извор "Мердевен 2", с. Голямо Белово, общ. Белово 
(Контролен мониторинг) 
12. BG3G00000PtMP116 - Извор р. Стара, лет. Цигов чарк, общ. Ракитово (Контролен 
мониторинг) 
 
 
 
Карта: Мониторинг на химичното състояние на подземни води в района на РИОСВ-
Пазарджик – 2015 год. 
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2. Оценка на състоянието и характеристика на подземните водни тела. 
 
Подземните води се оценяват  въз основа на информация, която ИАОС изпраща на 
Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски басейн - център 
Пловдив. Пробите са анализирани в ИАОС - Регионална лаборатория – Пазарджик. За 
всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и 
анализиране,  както следва: 
 
1. 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, 
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хидрокарбонати, карбонати, сух остатък – анализират се всички  или отделни 
показатели във всички пунктовете за подземни води (с изключение на един МП) 
сезонно (четири пъти в годината) и само в един пункт - на полугодие (два пъти 
годишно). 
2. ІІ група - допълнителни физико-химични показатели – нитритни йони, фосфати, 
желязо (общо), манган – анализират се отделни показатели в част от мониторинговите 
пунктове сезонно (четири пъти в годината) и само в един пункт - на полугодие (два 
пъти годишно). 
3. ІІІ група – метали и металоиди – олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, 
хром – тривалентен, хром – шествалентен – анализират се всички или отделни 
показатели в част от мониторинговите пунктове веднъж годишно през трето 
тримесечие. 
4. ІV група – органични вещества - еднократно през годината е предвидено да се  
извършват анализи на пестициди (манкоцеб, циперметрин, хлорпирифос-етил, 
имидаклоприд, S-металахлор, диметоат, диметоморф, металаксил М, напропамид, 
метрибузин) - в мониторингови пунктове при гр. Септември, гр. Пазарджик (ПС-ПБВ 
"Ивайло") и с. Мало Конаре. 
 
Резултатите се сравняват с прагови стойности (ПС) (определени по реда на чл. 118б от 
Закона за водите) на отделните показатели, а също и със стандарт съгласно Приложение 
№ 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от 10.10.2007г. (изм. ДВ, бр. 28 от 
19.03.2013г.) за проучване, ползване и опазване на подземните води.  
 
Оценката на химичното състояние на ПВТ е извършена, като са използвани данни 
от изпълнения в периода  2010-2014 г. мониторинг на химичното състояние на 
подземните водни тела. Оценката на химичното състояние на ПВТ е дадена в две 
категории – добро и лошо. Подходът за  оценка на химичното състояние на подземните 
водни тела е разработeн в съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕС 
(РДВ), Директива 2006/118/ЕО за опазване на подземните води от замърсяване и 
влошаване, Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, 
Ръководство № 18 за състоянието на подземните води и оценка на тенденциите, 
Ръководство № 17 за предотвратяване или ограничаване на преките и непреките 
отвеждания и Ръководството за докладване по РДВ през 2016 г. 
 
Резултатът от извършена обща оценка на химичното състояние на ПВТ на територията 
на РИОСВ-Пазарджик през периода  2010-2014 г. е  представен в таблица: 

 

 

 

№
 п

о 
ре

д 

Код ПВТ  Име ПВТ 
Вещества или 
показатели на 
замърсяване  

Обща оценка на 
химичното 
състояние на 
ПВТ - 
Концентрации 
на РС (2010-2014 
год.) над 
Стандарт и над 
ПС 

Влошаване на качествата 
на подземните води, 
предназначени за питейно-
битово водоснабдяване -  
Средногодишни 
концентрации (2010-2014 
год.) над Стандарт за 
качество на питейни води и 
над ПС 

Обща 
оценка на 
химичното 
състояние 
на ПВТ  
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1 BG3G00000NQ007 
Порови води в Неоген - 
Кватернер - котловина 
Долна баня - Костенец 

Фосфати (mg/l) 0,49   лошо 

2 BG3G00000NQ008 Порови води в Неоген - 
Кватернер - Велинград       добро 

3 BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер 
- Горнотракийска низина 

Фосфати (mg/l) 0,55 1,055 

лошо Нитрати (mg/l)   48,1667 

Калций (mg/l)   138,7917 

4 BG3G000000N016 Порови води в Неоген - 
Белово       добро 

5 BG3G00000NQ018 
Порови води в Неоген - 
Кватернер -  Пазарджик - 
Пловдивския район 

Нитрати (mg/l)   39,25 - 40,5 

лошо 

Фосфати (mg/l)   0,7375 

Калций (mg/l)   158,25 
Твърдост (обща) (mg-
eqv/l)   10,5 

Амониеви йони (mg/l)   0,6875 

Сулфати (mg/l)   250,5 
Обща алфа-активност 
(Bq/l)   0,6785 - 1,0405 

Естествен уран (mg/l)   0,073 

6 BG3G0000PgN020 Пукнатинни води -  
Пещера-Доспат       добро 

7 BG3G00000K2029 
Пукнатинни води - Г. 
Малинско - Панагюрски 
район 

      добро 

8 BG3G00000Pt037 Карстови води - Малко 
Белово       добро 

9 BG3G00000Pt038 Карстови води - 
Велинградски басейн       добро 

10 BG3G00000Pt039 Карстови води - Настан - 
Триградски басейн       добро 

11 BG3G00000Pt041 
Карстови води - 
Централно Родопски 
масив 

      добро 

12 BG3G00000Pt044 

Пукнатинни води - 
Западно- и 
централнобалкански 
масив  

Нитрати (mg/l) 68,58   лошо 

13 BG3G00000Pt046 
Пукнатинни води - 
Централно Родопски 
комплекс 

      добро 

14 BG3G00000Pt047 
Пукнатинни води - 
Западно Родопски 
комплекс 

Перманганатна 
окисляемост (mgO2/l) 5,045   лошо 

 
 
3. Характеристика на подземните водните тела. 
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1. Подземно водно тяло BG3G00000NQ007 /Порови води в Неоген - Кватернер - 
котловина Долна баня - Костенец/ 
 
На територията на РИОСВ-Пазарджик се разполага една съвсем малка част от това 
ПВТ, няма мониторингови пунктове за наблюдение на химичното състояние на 
подземни води. 
ПВТ е разположено в Костенецката котловина, тава е най-западната част на 
Източнобеломорски район. Тук е горното течение на р. Марица и нейните притоци р. 
Очушица и р. Стара (Костенецка). ПВТ има площ от 95,19 км². Водоносния хоризонт е 
изграден от пясъци, гравелити, валуни, песъкливи глини, глини, глинести пясъци, а 
покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване - глини, песъкливи глини. 
Посоката на подземния поток между р. Очушница и р. Марица е от северозапад на 
югоизток, а между р. Марица и р. Стара (Костенецка) е  от югозапад на североизток, а 
южно от гр. Костенец посоката е от северозапад на югоизток. Подхранва и дренира, 
пряк обмен с повърхностните води. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ007 -  лошо - показател на 
замърсяване е фосфати. 
 
2. Подземно водно тяло BG3G00000NQ008 / Порови води в Неоген - Кватернер - 
Велинград/ 
 
ПВТ е разположено в западната част на Източнобеломорски район, алувиалните и 
пролувиални отложения са образувани от р. Чепинска и нейните притоци – р. Мътница 
и р. Луковица. ПВТ има площ от  54,32 км². Водоносния хоризонт е изграден от 
глинести пясъци, пясъци, гравелити, конгломерати, брекчоконгломерати, пясъчници.  
В мониторингов пункт при гр. Велинград (Сондаж) от извършените наблюдения върху 
химичното състояние през периода 2010-2014 год. не се фиксират средноаритметични 
стойности над ПС при наблюдаваните показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ008 -  добро 
 
3. Подземно водно тяло BG3G000000Q013 /Порови води в Кватернер - 
Горнотракийска низина/ 
 
Това е най-голямото по площ ПВТ в Източнобеломорски басейн, в разглеждания район 
е неговата западна част. Алувиалните (терасни и алувиални конуси) и пролувиални 
отложения са образувани от р. Марица, и нейните притоци  Пясъчник, Стряма, Стара 
река, Въча, Чая.  Цялото ПВТ има площ – 2817,53 кв.км. Водоносния хоризонт е 
изграден от пясъци, глини, гравелити, валуни. ПВТ се подхранва от реките и деретата 
притоци на р. Марица, от инфилтриралите се валежи и поливни води, от карстовите 
води на южната оградна верига, които подземно се изливат в алувия.  
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на РИОСВ-
Пазарджик. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q013 - лошо - показатели на 
замърсяване са фосфати, нитрати и калций. 
 
4. Подземно водно тяло BG3G000000N016 /Порови води в Неоген – Белово/ 
 
ПВТ е разположено западно от гр. Белово, в западната част на Източнобеломорски 
район, между р. Яденица и р. Крива, десни притоци на р. Марица.  ПВТ има площ от 
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20,18 км². Водоносния хоризонт е изграден от пясъци, глини, брекчо-конгломерати. 
Посоката на подземния поток севирозападно от с. Сестримо, общ. Белово е от югозапад 
на североизток, между р. Крива и р. Яденица се променя от югоизток на северозапад и 
от югозапад на североизток. 
Района е рядко населен.  От ПВТ черпенето е малко, на този етап няма мониторингови 
точки за наблюдение на химичното състояние на подземните води. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000N016 – добро. 
 
5. Подземно водно тяло BG3G00000NQ018 /Порови води в Неоген - Кватернер -  
Пазарджик - Пловдивския район/ 
 
Разкрива се на повърхността обикновенно по периферията на Пазарджик – 
Пловдивското поле, де факто има повсеместно разпространение, заляга под 
кватернерните отложения, ПВТ е разположено в източната и централна част на 
разглеждания район и има обща площ – 3970,76 кв.км. Водоносния хоризонт е изграден 
от глини, песъкливи глини, глинести пясъци, чакъли, конгломерати, брекчи, брекчо-
конгломерати, алевролити.  
От извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-2014 год. 
се констатира:  
В мониторингов пункт BG3G000000QMP037 - ПС-ПБВ "Ивайло", гр. Пазарджик, общ. 
Пазарджик: 
а) Калций - средноаритметична стойност (медиана)– 158,25 mg/l  е над стандарт (150 
mg/l) 
б) Нитрати - средноаритметична стойност (медиана) – 40,5 mg/l  е над ПС (38,27 mg/l) 
в) Твърдост (обща) – средноаритметична стойност (медиана) – 10,5 mgeqv/l  е над ПС 
(10,32 mgeqv/l) 
г) Сулфати - средноаритметична стойност (медиана) – 250,5 mg/l е над стандарт (250 
mg/l) 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ018 - лошо - показатели 
на замърсяване са нитрати, фосфати, калций, твърдост (обща), амониеви йони, сулфати, 
обща α-активност, естествен уран. 
 
6. Подземно водно тяло BG3G0000PgN020 /Пукнатинни води -  Пещера-Доспат/ 
 
ПВТ е разположено в югозападната част на Източнобеломорски басейн. ПВТ има площ 
от 769,13 км². Водоносния хоризонт е изграден от риолити, игнимбрити, туфи, 
лавобрекчи, брекчоконгломерати, пясъчници, варовици, а покриващите ПВТ пластове в 
зоната на подхранване - на места конгломерати, пясъци, глини. Подхранване на ПВТ – 
от инфилтриращите се валежи.  
В мониторингови пунктове при с. Фотиново (Извор "Шалварище) и гр. Брацигово (Два 
извора - СШ, м-т "Студената вода") от извършените наблюдения върху химичното 
състояние през периода 2010-2014 год. не се констатират средноаритметични 
стойности над ПС при наблюдаваните показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0000PgN020 - добро. 
 
7. Подземно водно тяло BG3G00000K2029 /Пукнатинни води - Г. Малинско - 
Панагюрски район/ 
 
ПВТ е разположено в северозападната част на Източнобеломорски басейн. Тук са р. 
Буновщица, р. Луда Яна. ПВТ има площ от 579,68 км². Водоносния хоризонт е изграден 
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от мергели и варовици-напукани. Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване 
- на места туфи, туфити, туфозни пясъчници.  
В мониторингови пунктове при с. Оборище (Сондаж на савоизлив) и с. Попинци 
(Дренаж) от извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-
2014 год. не се констатират средноаритметични стойности над ПС при наблюдаваните 
показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000K2029 - добро. 
 
8. Подземно водно тяло BG3G00000Pt037  /Карстови води - Малко Белово/ 
 
ПВТ е разположено в западната част на Източнобеломорски басейн, от двете страни на 
р. Марица. ПВТ има площ от 42,76 км². Водоносния хоризонт е изграден от мрамори, 
гнайси, калкошисти, амфиболити. Подхранване на ПВТ – от инфилтриралите се валежи 
и отчасти от речните води.  
В мониторингов пункт при с. Голямо Белово (Извор "Мердевен 2") от извършените 
наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-2014 год. не се констатират 
средноаритметични стойности над ПС при наблюдаваните показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000Pt037 - добро. 
 
9. Подземно водно тяло BG3G00000Pt038 /Карстови води - Велинградски басейн/ 
 
ПВТ е разположено на югоизток от гр. Велинград, то е една тясна и дълга синклинална 
структура. ПВТ има площ от  69,12 км². Водоносния хоризонт е изграден от мрамори, 
гнайси, калкошисти, амфиболити. Подхранване на ПВТ – от реките и валежите, 
карстовия поток се движи в две посоки: ЮИ към извора "Топлика" и СЗ към извора 
"Клептуза".  
Подземните води не са защитени от пряко замърсяване, засега те са чисти, защото 
липсват или са малко замърсителите. 
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на РИОСВ-
Пазарджик. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000Pt038 - добро. 
 
10. Подземно водно тяло BG3G00000Pt039 /Карстови води - Настан - Триградски 
басейн/ 
 
ПВТ e разположено в югозападната част на Източнобеломорски басейн. В мраморния 
комплекс са развити типични повърхностни и подземни карстови форми – пропасти, 
понори, пещери и др., една част от реките (р. Широколъшка) при навлизане в басейна 
получават само подхранване от басейна, други (р. Буновска,  р.Триградска, р. 
Мугленска) – губят изцяло или по-голямя чяст от водите си, като в самия басейн водата 
в коритата им неколкократно се появява и изчезва, но при всяко ново появяване 
дебитът им се увеличава, р. Кричим взема началото си от карстовия басейн. 
Водоносния хоризонт е изграден от мрамори. ПВТ има площ от  224,8  км². ПВТ се 
подхранва чрез инфилтрация на валежни води, втичащите се в него реки и дерета, 
частично от кондензацията на водните пари на въздуха, движещ се в зоната на аерация. 
Посоки и степен на обмен с повърхностни води –  подхранва и дренира, пряк обмен с 
повърх. води, генерална посока на движение на карстовия поток е от югоизток на 
северозапад 
Това е най-горния хоризонт, пряко изложен на повърхностно замърсяване.   
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На територията на РИОСВ-Пазарджик се разполага една съвсем малка част от това 
ПВТ, няма мониторингови пунктове за наблюдение на химичното състояние на 
подземни води. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000Pt039 - добро. 
 
11. Подземно водно тяло BG3G00000Pt041 /Карстови води - Централно Родопски 
масив/ 
 
Това обединено ПВТ обхваща карстов масив Перущица – Огняново, Михалковски 
карстов басейн, Куклен-Добростански карстов басейн, карстов басейн Лъки-Хвойна, 
разположено е по северната периферия на Западни Родопи и част от Централни Родопи. 
ПВТ има площ 598,47  км². Водоносния хоризонт е изграден от мрамори, амфиболити, 
шисти, калкошисти, гнайси, а покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – 
валуни, пясъци, конгломерати, брекчоконгломерати, пясъчници, варовици, 
битуминозни шисти, моласови отложения, маломощни въглищни пластове, на места - 
туфи и туфити. ПВТ се подхранва чрез инфилтрация на валежи там, където мраморите 
се разкриват на повърхността, от подземния поток в алувиалните отложения (там 
където алувия заляга върху мраморите).  
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на РИОСВ-
Пазарджик. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000Pt041 - добро. 
 
12. Подземно водно тяло BG3G00000Pt044 /Пукнатинни води - Западно- и 
централнобалкански масив/ 
 
ПВТ е разположено в северната и северозападната част на Източнобеломорски басейн. 
ПВТ има площ от 5059,63 км². Водоносния хоризонт е изграден от гранитизирани 
биотитови и двуслюдени гнайси, мигматити, гранитогнайси, гнайси, амфиболити, 
силиманитови шисти.  
Това ПВТ на този етап няма мониторингови пунктове от националната мрежа за 
мониторинг на химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията 
на РИОСВ-Пазарджик. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000Pt044 - лошо - показател на 
замърсяване е нитрати. 
 
13. Подземно водно тяло BG3G00000Pt046 /Пукнатинни води - Централно 
Родопски комплекс/ 
 
ПВТ е разположено в южната част на Източнобеломорски басейн, това голямо тяло 
обхваща части от Западните, Централни и Източни Родопи. Цялото ПВТ има площ  
4163,56 км². Водоносния хоризонт е изграден от гнайсошисти, гранитизирани 
биотитови и двуслюдени гнайси, мигматити, шисти. 
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на РИОСВ-
Пазарджик. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000Pt046 - добро. 
 
14. Подземно водно тяло BG3G00000Pt047 /Пукнатинни води - Западно Родопски 
комплекс/ 
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ПВТ е разположено в западната част на Източнобеломорски басейн, част от Западни 
Родопи. Това е слабо населен високопланински район. ПВТ има площ 845,22 км². 
Водоносния хоризонт е изграден от гнайси, лептинити, мрамори, амфиболити, 
кварцити.  
От извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-2014 год. 
се констатира:  
В мониторингов пункт при лет. Цигов чарк (Извор р. Стара): 
а) Перманганатна окисляемост - средноаритметична стойност (медиана) – 5,045 mgО2/l 
е над стандарт (5 mgО2/l),  
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000Pt047 - лошо - показател на 
замърсяване е перманганатна окисляемост. 
 
Област Пловдив 
 
1. Мрежа за мониторинг на химичното състоние на подземните води. 
На територията на РИОСВ-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 на 
територията на РИОСВ-Пловдив през 2015 год. включва  16 хидрогеоложки пунктa: 

1. BG3G0000аQhMP004 - ПС-3 Кладенеца+1Сондаж , с. Бегунци, общ. Карлово 
(Контролен мониторинг) 

2. BG3G0prQp-hMP009 - Кладенец, с. Слатина, общ. Карлово (Контролен мониторинг) 

3. BG3G000000QMP032 - ПС - Сондаж, с. Борец, общ. Брезово (Оперативен 
мониторинг) 

4. BG3G0000aQhMP033 - 3 Сондажа- ПС, с. Белозем, общ. Раковски (Оперативен 
мониторинг) 

5. BG3G0000aQhMP034 - Кладенец, с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски (Контролен 
мониторинг) 

6. BG3G0000aQhMP036 - Сондаж, гр. Първомай, общ. Първомай (Контролен 
мониторинг) 

7. BG3G000prQhMP038 - Сондаж - № 10, гр. Пловдив-КЦМ, общ. Родопи (Оперативен 
мониторинг) 

8. BG3G000000QMP040 - 4 Сондажа - ПС - ПБВ, с. Труд, общ. Марица (Контролен 
мониторинг) 

9. BG3G00aprQpMP123 - ТК №1 - "Мовенди", гр. Пловдив, общ. Пловдив (Оперативен 
мониторинг) 

10. BG3G000000NMP056 - ПС-ПБВ, гр. Пловдив (Контролен мониторинг) 

11. BG3G000000NMP057 - ПС-ПБВ - Сондаж, с. Православен, общ. Първомай 
(Оперативен мониторинг) 

12. BG3G00000PtMP076 - Извор "Клувията", с. Бачково, общ. Асеновград (Контролен 
мониторинг) 



 

Доклад за състоянието на  водите  на територията на ИБР през 2015г.  

13. BG3G0000PεFMP103 - Извор "Горанска падина", гр. Лъки , общ. Лъки (Контролен 
мониторинг) 

14. BG3G000000QMP082 - Сондаж №8, гр. Раковски, общ. Раковски (Оперативен 
мониторинг) 

15. BG3G000000QMP043 - ПС-ПБВ, с. Брани поле, общ. Родопи (Оперативен 
мониторинг)  

16.  BG3G000prQpMP122 -  ШК 1 – КЦМ,  гр. Пловдив-КЦМ, общ. Родопи  
(Оперативен мониторинг)          

 

Карта: Мониторинг на химичното състояние на подземните води в района на РИОСВ-
Пловдив – 2015 год. 

 

 
 
2. Оценка на състоянието и характеристика на подземните водни тела. 

 
Подземните води се оценяват  въз основа на информация, която ИАОС изпраща на 
Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски басейн - център 
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Пловдив. Пробите са анализирани в ИАОС - Регионална лаборатория – Пловдив и 
Регионална лаборатория – Смолян (1 мониторингов пункт). За всеки отделен 
мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и анализиране,  както 
следва: 
1. 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 всички или отделни 
показатели във всички пунктовете за подземни води сезонно (четири пъти в годината) 
или на полугодие (два пъти годишно). 
2. ІІ група - допълнителни физико-химични показатели – нитритни йони, фосфати, 
желязо (общо), манган – анализират се всички или отделни показатели само в част от 
мониторинговите пунктове сезонно (четири пъти в годината) или на полугодие (два 
пъти годишно). 
3. ІІІ група – метали и металоиди – олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, 
хром – тривалентен, хром – шествалентен, обща α – активност, обща β – активност, 
естествен уран, радий R226 – анализират се всички или отделни показатели в по-голяма 
част от мониторинговите пунктове веднъж годишно през трето тримесечие. 
4. ІV група – органични вещества - еднократно през годината е предвидено да се  
извършват анализи на  трихлоретилен, тетрахлоретилен (в мониторингов пункт при гр. 
Пловдив - ТК №1-"Мовенди") и  пестициди (пендиметалин, циперметрин, 
хлорпирифос-етил, имидаклоприд, S-металахлор, флуазифоп-П бутил) - в 
мониторингови пунктове при гр. Пловдив (ШК 1 – КЦМ и ПС-ПБВ) и с. Белозем. 
 
Резултатите се сравняват с прагови стойности (ПС) (определени по реда на чл. 118б от 
Закона за водите) на отделните показатели, а също и със стандарт съгласно Приложение 
№ 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от 10.10.2007г. (изм. ДВ, бр. 28 от 
19.03.2013г.) за проучване, ползване и опазване на подземните води.  
 
Оценката на химичното състояние на ПВТ е извършена, като са използвани данни 
от изпълнения в периода  2010-2014 г. мониторинг на химичното състояние на 
подземните водни тела. Оценката на химичното състояние на ПВТ е дадена в две 
категории – добро и лошо. Подходът за  оценка на химичното състояние на подземните 
водни тела е разработeн в съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕС 
(РДВ), Директива 2006/118/ЕО за опазване на подземните води от замърсяване и 
влошаване, Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, 
Ръководство № 18 за състоянието на подземните води и оценка на тенденциите, 
Ръководство № 17 за предотвратяване или ограничаване на преките и непреките 
отвеждания и Ръководството за докладване по РДВ през 2016 г. 
 
Резултатът от извършена обща оценка на химичното състояние на ПВТ на територията 
на РИОСВ-Пловдив през периода  2010-2014 г. е  представен в таблица: 

 

№
 п

о 
ре

д Код ПВТ  Име ПВТ 
Вещества или 
показатели на 
замърсяване  

Обща оценка на 
химичното 
състояние на 
ПВТ - 
Концентрации 
на РС (2010-2014 

Влошаване на 
качествата на 
подземните води, 
предназначени за 
питейно-битово 
водоснабдяване -  

Обща 
оценка на 
химичното 
състояние 
на ПВТ  
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год.) над 
Стандарт и над 
ПС 

Средногодишни 
концентрации (2010-2014 
год.) над Стандарт за 
качество на питейни 
води и над ПС 

1 BG3G00000NQ002 

Порови води в 
Неоген - Кватернер 
- Карловска 
котловина 

      добро 

2 BG3G000000Q013 

Порови води в 
Кватернер - 
Горнотракийска 
низина 

Фосфати (mg/l) 0,55 1,055 

лошо 

Нитрати (mg/l)   48,1667 

Калций (mg/l)   138,7917 

3 BG3G00000NQ018 

Порови води в 
Неоген - Кватернер 
-  Пазарджик - 
Пловдивския район 

Нитрати (mg/l)   39,25 - 40,5 

лошо 
Фосфати (mg/l)   0,7375 

Калций (mg/l)   158,25 
Твърдост (обща) (mg-
eqv/l)   10,5 

Амониеви йони (mg/l)   0,6875 

Сулфати (mg/l)   250,5 
Обща алфа-активност 
(Bq/l)   0,6785 - 1,0405 

Естествен уран (mg/l)   0,073 

4 BG3G0000PgN026 
Карстови води - 
Чирпан - 
Димитровград 

Калций (mg/l) 127,25 133 
лошо 

Нитрати (mg/l) 47,29 45,7 - 48,875 

5 BG3G00000Pg028 
Пукнатинни води - 
Източно Родопски 
комплекс 

Олово (mg/l) 0,025 0,0149 - 0,0350 
лошо 

Нитрати (mg/l)   52,975 

6 BG3G00000Pt041 
Карстови води - 
Централно 
Родопски масив 

      добро 

7 BG3G00000Pt044 

Пукнатинни води - 
Западно- и 
централнобалкански 
масив  

Нитрати (mg/l) 68,58   лошо 

8 BG3G00000Pt046 
Пукнатинни води - 
Централно 
Родопски комплекс 

      добро 
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3. Характеристика на подземните водните тела. 
 
1. Подземно водно тяло BG3G0000NQ002 /Порови води в Неоген - Кватернер 
Карловска котловина/ 
 
ПВТ е разположено в северната част на Пловдивски район, заема Карловската 
котловина, която е една от най-водообилните котловини у нас, през нея минава р. 
Стряма, а от източната и страна - р. Бяла Алувиалните и пролувиални кватернерни 
отложения в западната и част залягат върху плиоцена представен от глинести и пясъчни 
седименти, а в източната част (източно от р. Стара река) – върху средногорски 
гранитоиди. Като цяло водоносния хоризонт е изграден от песъкливи гравелити, 
едрозърнести пясъци, глина. ПВТ има площ – 375,78 кв.км. Подхранва се от водите на 
реките, спускащи се от Стара планина, от инфилтриралите се валежи и поливни води.  
В мониторингови пунктове при с. Слатина (Кладенец) и с. Бегунци (ПС-3 
Кладенеца+1Сондаж) от извършените наблюдения върху химичното състояние през 
периода 2010-2014 год. не се констатират средноаритметични стойности над ПС при 
наблюдаваните показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0000NQ002 - добро. 
 
2. Подземно водно тяло BG3G000000Q013 /Порови води в Кватернер - Горнотракийска 
низина/ 
 
Това е най-голямото по площ ПВТ в Източнобеломорски басейн, заема централните 
части на разглеждания район. Алувиалните (терасни и алувиални конуси) и 
пролувиални отложения са образувани от р. Марица, и нейните притоци  Пясъчник, 
Стряма, Стара река, Въча, Чая.  Цялото ПВТ има площ – 2817,53 кв.км. Водоносния 
хоризонт е изграден от пясъци, глини, гравелити, валуни. ПВТ се подхранва от реките и 
деретата притоци на р. Марица, от инфилтриралите се валежи и поливни води, от 
карстовите води на южната оградна верига, които подземно се изливат в алувия.  
От извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-2014 год. 
се констатира:  
В мониторингов пункт BG3G000prQpMP122-ШК1–КЦМ, гр. Пловдив-КЦМ, общ. 
Родопи: 
а) Калций - средноаритметична стойност (медиана)– 138,79 mg/l  е над ПС (121,5 mg/l) 
б) Нитрати - средноаритметична стойност (медиана) – 48,17 mg/l  е над ПС (38,775 
mg/l) 
В другите мониторингови пунктове при с. Куртово Конаре (Кладенец) и гр. Раковски 
(Сондаж №8) не се констатират средноаритметични стойности (медиана) над ПС при 
наблюдаваните показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q013 - лошо - показатели на 
замърсяване са фосфати, нитрати, калций. 
 
3. Подземно водно тяло BG3G00000NQ018 /Порови води в Неоген - Кватернер -  
Пазарджик - Пловдивския район/ 
 
Разкрива се на повърхността обикновенно по периферията на Пазарджик – 
Пловдивското поле, де факто има повсеместно разпространение, заляга под 
кватернерните отложения, ПВТ е разположено в централната част на разглеждания 
район и има обща площ – 3970,76 кв.км. Водоносния хоризонт е изграден от глини, 
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песъкливи глини, глинести пясъци, чакъли, конгломерати, брекчи, брекчо-
конгломерати, алевролити.  
От извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-2014 год. 
се констатира:  
1. В мониторингов пункт BG3G0000aQhMP036 - Сондаж, гр. Първомай, общ. 
Първомай: 
а) Обща α-активност - средноаритметична стойност (медиана) – 1,0405 Bq/l  е над 
стандарт (0,5 Bq/l) 
б) Естествен уран - средноаритметична стойност – 0,073 mg/l  е над стандарт (0,06 mg/l) 
2. В мониторингов пункт BG3G000prQhMP038 - Сондаж - № 10, гр. Пловдив-КЦМ, 
общ. Родопи: 
- Амониеви йони - средноаритметична стойност (медиана) – 0,6875 mg/l е над стандарт 
(0,5 mg/l) 
3. В мониторингов пункт BG3G000000QMP043 - ПС-ПБВ, с. Брани поле, общ. Родопи: 
а) Нитрати - средноаритметична стойност (медиана) – 39,25 mg/l е над ПС (38,27 mg/l) 
4. В мониторингов пункт BG3G000000NMP057 - ПС-ПБВ - Сондаж, с. Православен, 
общ. Първомай: 
а) Фосфати - средноаритметична стойност (медиана) – 0,74 mg/l е над стандарт (0,5 
mg/l) 
б) Обща α-активност - средноаритметична стойност (медиана) – 0,6785 Bq/l е над 
стандарт (0,5 Bq/l) 
5. В мониторингов пункт BG3G00aprQpMP123 - ТК №1 - "Мовенди", гр. Пловдив, общ. 
Пловдив: 
а) Фосфати - средноаритметична стойност (медиана) – 0,415 mg/l е над ПС (0,3978 mg/l) 
б) Цинк - средноаритметична стойност (медиана) – 1,535 mg/l е над стандарт (1 mg/l) 
в) Тетрахлоретилен и Трихлоретилен - средноаритметична стойност  – 56,995 μg/l е над 
стандарт (10 μg/l) 
В другите мониторингови пунктове при с. Борец (ПС - Сондаж), с. Белозем (3 Сондажа- 
ПС), с. Труд (4 Сондажа - ПС-ПБВ) и гр. Пловдив (ПС-ПБВ) не се констатират 
средноаритметични стойности (медиана) над ПС при наблюдаваните показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ018 - лошо - показатели 
на замърсяване са нитрати, фосфати, калций, твърдост (обща), амониеви йони, сулфати, 
обща α-активност, естествен уран. 
 
4. Подземно водно тяло BG3G0000PgN026 /Карстови води - Чирпан - 
Димитровград/ 
 
Водоносния хоризонт е изграден от песъкливи, глинести и органогенни варовици, 
мергели с палеогенска /еоцен/ възраст. Покриващите ПВТ пластове в зоната на 
подхранване са пясъци, чакъли, глини, конгломерати, туфи, туфити, туфозни 
пясъчници, рифови варовици. Цялото ПВТ има площ 1058,17 кв.км.  
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на РИОСВ-
Пловдив. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0000PgN026 - лошо - показатели 
на замърсяване са калций, нитрати. 
 
5. Подземно водно тяло BG3G00000Pg028 /Пукнатинни води - Източно Родопски 
комплекс/ 
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ПВТ заема най-югоизточните части на разглеждания район. Водоносния хоризонт е 
изграден от риолити, латити, андезити, базалти, туфи, туфити, пясъчници, алевролити, 
гравелити, конгломерати, брекчи, брекчо-конгломерати, мергели, органогенни 
варовици с палеогенска възраст. Цялото ПВТ има площ – 3271,18 кв.км., в 
разглеждания район е неговата северозападна част.  
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на РИОСВ-
Пловдив. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000Pg028 - лошо - показатели на 
замърсяване са олово, нитрати. 
 
  
6. Подземно водно тяло BG3G00000Pt041 /Карстови води - Централно Родопски 
масив/ 
 
Обхваща карстов масив Перущица – Огняново, Михалковски карстов басейн, Куклен-
Добростански карстов басейн, карстов басейн Лъки-Хвойна, разположено е по 
северната периферия на Западни Родопи и част от Централни Родопи. Водоносния 
хоризонт е изграден основно от мрамори, амфиболити, шисти, калкошисти, гнайси с 
протерозойска възраст. Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване са валуни, 
пясъци, конгломерати, брекчоконгломерати, пясъчници, варовици, битуминозни шисти, 
моласови отложения, маломощни въглищни пластове, на места - туфи и туфити. Цялото 
ПВТ има площ – 598,47 кв.км. Подхранването е от инфилтриралите се валежи там, 
където мраморите се разкриват на повърхността, от подземния поток в алувиалните 
отложения (там където алувия заляга върху мраморите).  
В мониторингови пунктове при с. Бачково (Извор "Клувията”) и гр. Лъки (Извор 
„Горанска падина”) от извършените наблюдения върху химичното състояние през 
периода 2010-2014 год. не се констатират средноаритметични стойности над ПС при 
наблюдаваните показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000Pt041 - добро. 
 
7. Подземно водно тяло BG3G00000Pt044 /Пукнатинни води - Западно- и 
централнобалкански масив/ 
 
В северния край на Пловдивски район е разположена само една част от това ПВТ. 
Водоносния хоризонт е изграден от гранитизирани биотитови и двуслюдени гнайси, 
мигматити, гранитогнайси, гнайси, амфиболити, силиманитови шисти с протерозойска 
възраст. Цялото ПВТ има площ – 5059,63 кв.км., в разглеждания район е неговата 
централниа част.  
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на РИОСВ-
Пловдив. 
Обща оценка на химичното състояние на BG3G00000Pt044 - лошо - показател на 
замърсяване е нитрати. 
 
8. Подземно водно тяло BG3G00000Pt046 /Пукнатинни води - Централно Родопски 
комплекс/ 
 
ПВТ заема най-югозападните части на разглеждания район. Водоносния хоризонт е 
изграден от гнайсошисти, гранитизирани биотитови и двуслюдени гнайси, мигматити, 
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шисти с протерозойска възраст. Цялото ПВТ има площ – 4163,56 кв.км., в разглеждания 
район е неговата северозападна част.  
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на РИОСВ-
Пловдив. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000Pt046 - добро. 
 
Област Стара Загора, Ямбол, Сливен и общ. Тополовград 
 
1. Мрежа за мониторинг на химичното състоние на подземните води. 
На територията на РИОСВ-Стара Загора са разположени 19 подземни водни тела (по-
голяма или по-малка част от тях). Националната мрежа за мониторинг на химичното 
състояние на подземните води през 2015 год.  включва  40 хидрогеоложки пунктa: 

1. BG3G000000QMP006 - Сондаж 2 - северен, гр. Казанлък, общ. Казанлък (Контролен 
мониторинг) 
2. BG3G000000QMP007 – Кладенец, с. Долно Сахране, общ. Павел баня (Контролен 
мониторинг) 
3. BG3G000000QMP008 – Сондаж, с. Тулово, общ. Мъглиж (Контролен мониторинг) 
4. BG3G000000QMP010 - Сондаж №1, гр. Николаево, общ. Николаево  (Контролен 
мониторинг) 
5. BG3G000000QMP011 – Кладенец, гр. Твърдица,  общ. Твърдица (Контролен 
мониторинг) 
6. BG3G000000QMP139 – Сондаж - ТК-1, гр. Гурково, общ. Гурково (Оперативен 
мониторинг) 
7. BG3G000000QMP013 - Сондаж 4, гр. Шивачево, общ. Твърдица (Контролен 
мониторинг) 
8. BG3G000000QMP028 - ПС - ПБВ - 5 Сондажа, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора 
(Оперативен мониторинг) 
9. BG3G000000QMP029 - 2 Сондажа – ПС, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора 
(Оперативен мониторинг) 
10. BG3G000000QMP030 - Сондаж -1 - “ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ” АД, гр. Стара Загора, 
общ. Стара Загора (Оперативен мониторинг) 
11. BG3G000000NMP044 - ПС – Кладенец, с. Бояново, общ. Елхово (Оперативен 
мониторинг) 
12. BG3G000000NMP045 - ПС – дренаж, с. Малък манастир, общ. Елхово (Оперативен 
мониторинг) 
13. BG3G000000NMP046 - Кладенец ПС – ПБВ, с. Маломир, общ. Тунджа (Контролен 
мониторинг) 
14. BG3G000000NMP118 - ПС - ПБВ "Фазанария", гр. Елхово, общ. Елхово 
(Оперативен мониторинг) 
15. BG3G000000NMP119 - ПС1 – Кладенец, с. Меден кладенец, общ. Тунджа 
(Оперативен мониторинг) 
16. BG3G000еN12MP124 - ПС "Генерал Инзово" – Извор, с. Генерал Инзово, общ. 
Тунджа (Контролен мониторинг) 
17. BG3G000000QMP047 - ПС - ПБВ – Сондаж, с. Калояново, общ. Сливен (Контролен 
мониторинг) 
18. BG3G000000QMP048 - ПС - ПБВ – Сондаж, кв. Речица, гр. Сливен, общ. Сливен 
(Контролен мониторинг) 
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19. BG3G000000QMP049 - ПС - 5 Сондажа, гр. Стралджа, общ. Стралджа (Оперативен 
мониторинг) 
20. BG3G000000QMP050 – Кладенец, с. Чокоба, общ. Сливен (Оперативен мониторинг) 
21. BG3G000000QMP051 - Кладенец - ПС (само за с.Окоп), с. Окоп, общ. Тунджа 
(Оперативен мониторинг) 
22. BG3G000000QMP052 - Кладенец ПС – ПБВ, гр. Елхово, общ. Елхово (Оперативен 
мониторинг) 
23. BG3G000000QMP126 - Група "Скалица" - ПС "Ханово" – Сондаж, с. Ханово, общ. 
Тунджа (Оперативен мониторинг) 
24. BG3G000000NMP058 - ПС - ПБВ - 5 Сондажа, с. Опан, общ. Опан (Оперативен 
мониторинг) 
25. BG3G0000PgNMP059 - Сондаж (ВС-2) - “МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК” ЕАД, с. 
Трояново, общ. Раднево (Оперативен мониторинг) 
26. BG3G000000NMP060 - ПС – Сондаж, с. Овчи кладенец, общ. Тунджа (Оперативен 
мониторинг) 
27. BG3G0000Pg3MP064 - ПС-ПБВ – Кладенци, с. Рупките, общ. Чирпан (Контролен 
мониторинг) 
28. BG3G0000Pg2MP065 – Извор "Халка бунар", с. Партизанин, общ. Братя Даскалови  
(Оперативен мониторинг) 
29. BG3G00000PgMP117 - Кладенец - дом  Ангел Тенев, с. Великан, общ. 
Димитровград  (Контролен мониторинг) 
30. BG3G000000КMP091 - Извор (Чешма) "Янкова колиба", местност "Катуна", с. 
Конаре, общ. Гурково (Контролен мониторинг) 
31. BG3G00000K2MP120 - ПС - ПБВ - Сондаж 2, с. Гълъбинци, общ. Тунджа 
(Контролен мониторинг) 
32. BG3G00000К2MP070 - Извор "Горен Беш бунар", гр. Стара Загора, общ. Стара 
Загора (Контролен мониторинг)  
33. BG3G00000К2MP071 – Дренаж, с. Съдийско поле, общ. Нова Загора (Контролен 
мониторинг) 
34. BG3G00000К2MP072 – Извор, с. Седларево, общ. Сунгурларе  (Контролен 
мониторинг) 
35. BG3G000000ТMP073 – Дренаж, с. Остра могила, общ. Стара Загора (Контролен 
мониторинг) 
36. BG3G00000Т2MP074 - Извор "Славков извор", с. Кап. Петко войвода, общ. 
Тополовград (Оперативен мониторинг) 
37. BG3G00000Т1MP075 - Извор "Текиря", с. Питово, общ. Нова Загора  (Оперативен 
мониторинг) 
38. BG3G000000QMP133 - ВС “Север” - 2 Сондажа + 6 Кладенеца, с. Кортен, общ. Нова 
Загора  (Контролен мониторинг) 
39. BG3G000000QMP134 – ПС - ПБВ - 4 Сондажа, с. Зимница, общ. Стралджа 
(Контролен мониторинг) 
40. BG3G00000T3MP137 - ВС “Депсизи” – Сондаж, с. Езеро, общ. Нова Загора  
(Контролен мониторинг) 
 
 
Карта: Мониторинг на химичното състояние на подземните води на територията на 
РИОСВ-Стара Загора – 2015 год. 
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2. Оценка на състоянието и характеристика на подземните водни тела. 
 
Подземните води се оценяват  въз основа на информация, която ИАОС изпраща на 
Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски басейн - център 
Пловдив. Пробите са анализирани в ИАОС - Регионална лаборатория – Стара Загора. За 
всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и 
анализиране,  както следва: 
 
1. 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 всички показатели във всички 
пунктовете за подземни води сезонно (четири пъти в годината) и само в един пункт - на 
полугодие (два пъти годишно). 
2. ІІ група - допълнителни физико-химични показатели – нитритни йони, фосфати, 
желязо (общо), манган – анализират се всички или отделни показатели в голяма част от 
мониторинговите пунктове сезонно (четири пъти в годината). 
3. ІІІ група – метали и металоиди – олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, 
хром – тривалентен, хром – шествалентен, обща α – активност и обща β – активност, 
естествен уран, радий R226 – анализират се отделни показатели само в част от 
мониторинговите пунктове веднъж годишно през трето тримесечие. 
4. ІV група – органични вещества - еднократно през годината е предвидено да се  
извършват анализи на  трихлоретилен и тетрахлоретилен (в мониторингови пунктове 
при гр. Стара Загора - Сондаж -1 - “ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ” АД, с. Калояново, гр. 
Стралджа и с. Чокоба) и  пестициди (циперметрин, хлорпирифос-етил, имидаклоприд, 
тиаклоприд, флузилазол, фамоксадон, ципроконазол, пропиконазол, дифеноконазол, 
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метазахлор, S-металахлор, тербутилазин, флорасулам, аминопиралид-калий) - в 
мониторингови пунктове при гр. Николаево, с. Хан Аспарухово, с. Кортен, с. Бояново, 
с. Меден кладенец, кв. Речица, гр. Елхово (Кладенец ПС – ПБВ), с. Ханово, с. Опан и с. 
Гълъбинци. 
 
Резултатите се сравняват с прагови стойности (ПС) (определени по реда на чл. 118б от 
Закона за водите) на отделните показатели, а също и със стандарт съгласно Приложение 
№ 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от 10.10.2007г. (изм. ДВ, бр. 28 от 
19.03.2013г.) за проучване, ползване и опазване на подземните води.  
 
Оценката на химичното състояние на ПВТ е извършена, като са използвани данни 
от изпълнения в периода  2010-2014 г. мониторинг на химичното състояние на 
подземните водни тела. Оценката на химичното състояние на ПВТ е дадена в две 
категории – добро и лошо. Подходът за  оценка на химичното състояние на подземните 
водни тела е разработeн в съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕС 
(РДВ), Директива 2006/118/ЕО за опазване на подземните води от замърсяване и 
влошаване, Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, 
Ръководство № 18 за състоянието на подземните води и оценка на тенденциите, 
Ръководство № 17 за предотвратяване или ограничаване на преките и непреките 
отвеждания и Ръководството за докладване по РДВ през 2016 г. 
 
Резултатът от извършена обща оценка на химичното състояние на ПВТ на територията 
на РИОСВ-Стара Загора през периода  2010-2014 г. е  представен в таблица: 

 

№
 п

о 
ре

д 

Код ПВТ  Име ПВТ 
Вещества или 
показатели на 
замърсяване  

Обща оценка на 
химичното 

състояние на 
ПВТ - 

Концентрации 
на РС (2010-2014 

год.) над 
Стандарт и над 

ПС 

Влошаване на качествата 
на подземните води, 

предназначени за питейно-
битово водоснабдяване -  

Средногодишни 
концентрации (2010-2014 

год.) над Стандарт за 
качество на питейни води 

и над ПС 

Обща 
оценка на 
химичното 
състояние 

на ПВТ  

1 BG3G00000NQ003 
Порови води в Неоген - 
Кватернер - Казанлъшка 

котловина 
      добро 

2 BG3G000000Q004 Порови води в Кватернер 
- Твърдишка котловина Нитрати (mg/l) 52,16 79,5 лошо 

3 BG3G00000NQ005 
Порови води в Неоген - 

Кватернер - Сунгурларско 
- Карнобатска котловина 

Фосфати (mg/l)   0,43 

лошо 
Магнезий (mg/l)   71,63 

4 BG3G000000Q012 Порови води в Кватернер 
- Марица Изток 

Манган (mg/l)   1,806 
лошо 

Фосфати (mg/l)   0,44 

5 BG3G000000N014 Порови води в Неоген - 
Ямбол - Елхово 

Нитрати (mg/l) 52,19 38,5 - 87,325 
лошо 

Твърдост (обща) (mg-
eqv/l)   10,425 
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6 BG3G00000NQ015 
Порови води в Неоген - 
Кватернер - Сливенско- 

Стралджанска област 
Нитрати (mg/l) 47,25 59,375 - 65,75 лошо 

7 BG3G000000Q017 Порови води в Кватернер 
- Ямбол - Елхово 

Обща алфа-активност 
(Bq/l) 0,6655 0,6655 

лошо 
Нитрати (mg/l) 46,33 46,325 - 51,3167 

Фосфати (mg/l)   0,5595 

Натрий (mg/l)   156,625 

Хлориди (mg/l)   193,875 

8 BG3G00000NQ018 
Порови води в Неоген - 

Кватернер -  Пазарджик - 
Пловдивския район 

Нитрати (mg/l)   39,25 - 40,5 

лошо 

Фосфати (mg/l)   0,7375 

Калций (mg/l)   158,25 
Твърдост (обща) (mg-

eqv/l)   10,5 

Амониеви йони (mg/l)   0,6875 

Сулфати (mg/l)   250,5 
Обща алфа-активност 

(Bq/l)   0,6785 - 1,0405 

Естествен уран (mg/l)   0,073 

9 BG3G0000PgN019 Порови води в Палеоген - 
Неоген - Марица Изток 

Калций (mg/l) 152,75 152,75 - 195,25 

лошо Нитрати (mg/l) 62,07 62,0666 - 109,5 
Твърдост (обща) (mg-

eqv/l) 12,05 12,05 - 15,2 

Магнезий (mg/l)   66,75 

Сулфати (mg/l)   358 

10 BG3G0000PgN026 Карстови води - Чирпан - 
Димитровград 

Калций (mg/l) 127,25 133 
лошо 

Нитрати (mg/l) 47,29 45,7 - 48,875 

11 BG3G0PzK2Pg027 Пукнатинни води - масив 
Шипка - Сливен Нитрати (mg/l)   41,93 лошо 

12 BG3G00000K2030 
Пукнатинни води - 

Брезовско - Ямболска 
зона 

      добро 

13 BG3G00000K2031 
Пукнатинни води - 

Сливенско-Сунгурларска 
зона 

      добро 

14 BG3G00000T2032 Карстови води - Сърнена 
гора       добро 

15 BG3G0000T12034 Карстови води - 
Тополовградски масив Нитрати (mg/l) 63,38 63,38 лошо 

16 BG3G0000T13035 Карстови води - Св. 
Илийски комплекс Нитрати (mg/l) 82,17   лошо 

17 BG3G0000T23036 
Карстови води - 

Твърдишко - Сливенски 
басейн 

      добро 
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18 BG3G00000Pt044 

Пукнатинни води - 
Западно- и 

централнобалкански 
масив  

Нитрати (mg/l) 68,58   лошо 

19 BG3G00000Pt045 
Пукнатинни води - 

Шишманово – Устремски 
масив  

      добро 

 
 
 
3. Характеристика на подземните водните тела. 
 
1. Подземно водно тяло BG3G00000NQ003 /Порови води в Неоген - Кватернер - 
Казанлъшка котловина/ 
 
ПВТ заема Казанлъшката  котловина, разположено е в северната централна част на 
Източнобеломорски басейн. Кватернерните отложения (алувиални и пролувиални) в 
котловината имат повсеместно разпространение и се отличават с висока водообилност, 
те залягат върху един мощен плиоценски комплекс от редуващи се глини, глинести 
пясъци, пясъци и по-рядко чакъл. През котловината преминава р. Тунджа с нейните 
притоци – р. Тъжа, р. Селска река, р. Габровница, р. Лещница и др. 
ПВТ има площ от 547,78 км². Водоносния хоризонт е изграден от пясъци, гравелити, 
песъкливи глини, глинести пясъци, конгломерати, брекчи. Главен източник на 
подхранване на потока са реките и деретата, спускащи се от масива на Стара планина, а 
също и инфилтриралите се валежни и поливни води. В западната част на ПВТ, 
генерална посока на движение на подземния поток в кватернерните отложения е от 
север на юг към р. Тунджа. 
Това е  хоризонт, пряко изложен на повърхностно замърсяване, в района на гр. 
Казанлък и другите промишлени предприятия се получава замърсяване на водата в 
горния водоносен пласт.   
В мониторингови пунктове BG3G000000QMP006 - Сондаж 2 - северен, гр. Казанлък, 
общ. Казанлък, BG3G000000QMP007 – Кладенец, с. Долно Сахране, общ. Павел баня, 
BG3G000000QMP008 – Сондаж, с. Тулово, общ. Мъглиж и BG3G000000QMP010 - 
Сондаж №1, гр. Николаево, общ. Николаево от извършените наблюдения върху 
химичното състояние през периода 2010-2014 год. не се констатират 
средноаритметични стойности (медиана) над ПС при наблюдаваните показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ003 - добро. 
 
 2. Подземно водно тяло BG3G000000Q004 /Порови води в Кватернер - Твърдишка 
котловина/ 
 
ПВТ заема Твърдишката котловина, разположено е в североизточната част на 
Източнобеломорски басейн. През средата на котловината преминава р. Твърдишка.  В 
пролувиалните и алувиалните конусти отложения се формира общ подземен поток. 
ПВТ има площ от 113,27 км². Водоносния хоризонт е изграден от валуни, пясъци, 
глини, чакъли. В пролувиално-алувиалните отложения подхранването става от реките и 
деретата, които идват от северната оградна верита и от инфилтриралите се валежи. 
Главна посока на движение на общия подземен поток е от север на юг. Това е най-
горния хоризонт, пряко изложен на повърхностно замърсяване.   
От извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-2014 год. 
се констатира:  



 

Доклад за състоянието на  водите  на територията на ИБР през 2015г.  

1. В мониторингов пункт BG3G000000QMP011 – Кладенец, гр. Твърдица,  общ. 
Твърдица: 
а) Нитрати - средноаритметична стойност (медиана) – 79,5 mg/l  е над стандарт (50 
mg/l) 
2. В мониторингов пункт BG3G000000QMP139 – Сондаж - ТК-1, гр. Гурково, общ. 
Гурково (BG3G000000QMP012 – Кладенец, гр. Гурково, общ. Гурково): 
а) Нитрати - средноаритметична стойност (медиана) – 69,6 mg/l  е над стандарт (50 
mg/l) 
б) Фосфати - средноаритметична стойност (медиана) – 4,94 mg/l  е над стандарт (0,5 
mg/l) 
3. В мониторингов пункт BG3G000000QMP013 - Сондаж 4, гр. Шивачево, общ. 
Твърдица не се констатират средноаритметични стойности (медиана) над ПС при 
наблюдаваните показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q004 - лошо - показател на 
замърсяване е нитрати. 
 
3. Подземно водно тяло BG3G00000NQ005 /Порови води в Неоген - Кватернер - 
Сунгурларско - Карнобатска котловина/ 
 
ПВТ е разположено  в най-североизточната част на Източнобеломорски басейн и заема 
Сунгурларското и Карнобатското полета. Под  кватернерните алувиални отложения (на 
р. Мочурица) и пролувиални отложения (образувани от множество дерета) заляга 
плиоцен, представен от варовити пясъчници-напукани и глинести гравелити, чакъли. 
Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване са песъкливи глини. ПВТ има 
площ  293,23 кв.км. Подхранването в кватернерния водоносен хоризонт в 
Сунгурларската част става от реките, валежите и частично от пукнатинните води на 
подложката (където кватернера лежи върху нея),  а в Карнобатската част – от валежи и 
частично от пукнатинните води на подложката, сезонно подхранване има и от 
инфилтрираните поливни води.  
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на РИОСВ- 
Стара Загора. 
Обща оценка на химичното състояние на BG3G00000NQ005 - лошо - показатели на 
замърсяване са фосфати, магнезий. 
 
4. Подземно водно тяло BG3G000000Q012 /Порови води в Кватернер - Марица 
Изток/ 
 
ПВТ е разположено в североизточната част но Източнобеломорски басейн. Кватернерът 
в Маришкия каменовъглен басейн е представен от алувиалните отложения 
(разнозърнести пясъци и чакъли, разслоени от глини) на р. Марица при гр. Марица, р. 
Съзлийка, р. Овчарица и р. Соколица и пролувиалните отложения (недобре сортиран 
кластичен материал, по-едър в началото на наносните конуси и по-дребен към 
периферията им) на Старозагорско-Новозагорските наносни конуси. За подложка на 
двата вида отложения служи главно плиоценът. ПВТ има площ 982,56 кв.км. 
Подхранването става от реките, валежите и поливните води. В алувиално-пролувиалния 
хоризонт подземния поток се движи от север на юг и за Старозагорската част на полето 
се дренира от р. Сютлийка. 
От извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-2014 год. 
се констатира:  



 

Доклад за състоянието на  водите  на територията на ИБР през 2015г.  

1. В мониторингов пункт BG3G000000QMP030 - Сондаж -1 - “ЕМБУЛ 
ИНВЕСТМЪНТ” АД, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора: 
а) Калций - средноаритметична стойност (медиана) – 137 mg/l  е над ПС (128,75 mg/l) 
В другите мониторингови пунктове BG3G000000QMP028 - ПС - ПБВ - 5 Сондажа, с. 
Хан Аспарухово, общ. Стара Загора, BG3G000000QMP029 - 2 Сондажа – ПС, гр. Стара 
Загора, общ. Стара Загора и BG3G000000QMP133 - ВС “Север” - 2 Сондажа + 6 
Кладенеца, с. Кортен, общ. Нова Загора не се констатират средноаритметични 
стойности (медиана) над ПС при наблюдаваните показатели. 
 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q012 - лошо - показатели на 
замърсяване са манган и фосфати. 
 
5. Подземно водно тяло BG3G000000N014 /Порови води в Неоген - Ямбол - Елхово/ 
 
ПВТ е разположено в най-изтоточния край на Горнотракийската низина, заема 
едноименната котловина, изпълнена изцяло с плиоценски отложения. През нея от гр. 
Ямбол до с. Княжево преминава р. Тунджа и притоците и Поповса и Калиница, 
Араплийска и Явуз дере. ПВТ има площ от   1437,83 км². Покриващите ПВТ пластове в 
зоната на подхранване са глинести пясъци. Водоносния хоризонт е изграден от пясъци, 
гравелити, песъкливи глини, варовици, пясъчници, въглища. В запазната част на тялото 
посоката на подземния поток е от СЗ на ЮИ, а в източната – от СИ на ЮЗ.  
От извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-2014 год. 
се констатира:  
1. В мониторингов пункт BG3G000000NMP044 - ПС – Кладенец, с. Бояново, общ. 
Елхово: 
а) Нитрати- средноаритметична стойност (медиана) – 38,5 mg/l  е над ПС (38,28 mg/l) 
2. В мониторингов пункт BG3G000000NMP045 - ПС – дренаж, с. Малък манастир, общ. 
Елхово: 
а) Нитрати- средноаритметична стойност (медиана) – 69,5 mg/l  е над стандарт (50 mg/l) 
б) Твърдост (обща)- средноаритметична стойност (медиана) – 10,425 mgeqv/l е над ПС 
(10,32 mg/l) 
3. В мониторингов пункт BG3G000000NMP119 - ПС1 – Кладенец, с. Меден кладенец, 
общ. Тунджа: 
а) Нитрати- средноаритметична стойност (медиана) – 87,325 mg/l  е над стандарт (50 
mg/l) 
4. В мониторингов пункт BG3G000еN12MP124 - ПС "Генерал Инзово" – Извор, с. 
Генерал Инзово, общ. Тунджа: 
а) Нитрати- средноаритметична стойност (медиана) – 65,875 mg/l  е над стандарт (50 
mg/l) 
В другите мониторингови пунктове . BG3G000000NMP046 - Кладенец ПС – ПБВ, с. 
Маломир, общ. Тунджа и BG3G000000NMP118 - ПС - ПБВ "Фазанария", гр. Елхово, 
общ. Елхово не се констатират средноаритметични стойности (медиана) над ПС при 
наблюдаваните показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000N014 - лошо - показатели на 
замърсяване са нитрати и твърдост (обща). 
 
6. Подземно водно тяло BG3G00000NQ015 /Порови води в Неоген - Кватернер - 
Сливенско- Стралджанска област/ 
 



 

Доклад за състоянието на  водите  на територията на ИБР през 2015г.  

ПВТ е разположено в едноименната котловина, тя е една от най-големите по площ у 
нас, започва от с. Бинкос на запад и стига до с. Нейчово на изток, през западната и част 
преминава р. Тунджа, а през източната – р. Мочурица. ПВТ има площ от 818,89 км². 
Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване са глинести пясъци. Водоносния 
хоризонт е изграден от чакъли, гравелити, пясъци, пясъчници, глини. Подхранване на 
ПВТ – в Сливенската (западна) част - от реките и деретата , спускащи се от оградните 
планински вериги, от валежите и поливните води, в Стралджанската (източна) част - 
инфилтриращите се валежни и речни води, потока се движи от север на юг.  
От извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-2014 год. 
се констатира:  
1. В мониторингов пункт BG3G000000QMP049 - ПС - 5 Сондажа, гр. Стралджа, общ. 
Стралджа: 
а) Електропроводимост- средноаритметична стойност (медиана) – 2892,5 µS/cm е над 
стандарт (2500 µS/cm) 
б) Калций- средноаритметична стойност (медиана) – 161,5 mg/l  е над стандарт (150 
mg/l) 
в) Магнезий- средноаритметична стойност (медиана) – 199,75 mg/l  е над стандарт (80 
mg/l) 
г) Натрий- средноаритметична стойност (медиана) – 188,73 mg/l  е над ПС (154,84 mg/l) 
д) Нитрати- средноаритметична стойност (медиана) – 505,25 mg/l  е над стандарт (50 
mg/l) 
е) Твърдост (обща)- средноаритметична стойност (медиана) – 26,3 mgeqv/l  е над 
стандарт (12 mgeqv/l) 
ж) Сулфати- средноаритметична стойност (медиана) – 408,5 mg/l  е над стандарт (250 
mg/l) 
з) Хлориди- средноаритметична стойност (медиана) – 312,5 mg/l  е над стандарт (250 
mg/l) 
2. В мониторингов пункт BG3G000000QMP050 – Кладенец, с. Чокоба, общ. Сливен: 
а) Нитрати- средноаритметична стойност (медиана) – 65,75 mg/l  е над стандарт (50 
mg/l) 
3. В мониторингов пункт BG3G000000QMP134 – ПС - ПБВ - 4 Сондажа, с. Зимница, 
общ. Стралджа : 
а) Нитрати- средноаритметична стойност (медиана) – 59,375 mg/l  е над стандарт (50 
mg/l) 
В другите мониторингови пунктове BG3G000000QMP047 - ПС - ПБВ – Сондаж, с. 
Калояново, общ. Сливен и  BG3G000000QMP048 - ПС - ПБВ – Сондаж, кв. Речица, гр. 
Сливен, общ. Сливен не се констатират средноаритметични стойности (медиана) над 
ПС при наблюдаваните показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ015 - лошо - показател на 
замърсяване е нитрати. 
 
7. Подземно водно тяло BG3G000000Q017 /Порови води в Кватернер - Ямбол – 
Елхово/ 
 
ПВТ има площ  198,03 км². Водоносния хоризонт е изграден от пясъци, глини, 
гравелити, чакъли.  
От извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-2014 год. 
се констатира:  
1. В мониторингов пункт BG3G000000QMP051 - Кладенец - ПС (само за с.Окоп), с. 
Окоп, общ. Тунджа: 



 

Доклад за състоянието на  водите  на територията на ИБР през 2015г.  

а) Нитрати - средноаритметична стойност (медиана) – 46,325 mg/l  е над ПС (38,79 mg/l) 
б) Обща α-активност - средноаритметична стойност (медиана) – 0,6655 Bq/l е над 
стандарт (0,5 Bq/l) 
2. В мониторингов пункт BG3G000000QMP126 - Група "Скалица" - ПС "Ханово" – 
Сондаж, с. Ханово, общ. Тунджа: 
а) Натрий - средноаритметична стойност (медиана) – 156,63 mg/l  е над ПС (154,26 
mg/l) 
б) Нитрати - средноаритметична стойност (медиана) – 51,32 mg/l  е над стандарт (50 
mg/l) 
в) Фосфати - средноаритметична стойност (медиана) – 0,5595 mg/l  е над стандарт (0,5 
mg/l) 
г) Хлориди - средноаритметична стойност (медиана) – 193,875 mg/l  е над ПС (193 mg/l) 
В мониторингов пункт BG3G000000QMP052 - Кладенец ПС – ПБВ, гр. Елхово, общ. 
Елхово не се констатират средноаритметични стойности (медиана) над ПС при 
наблюдаваните показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q017 - лошо - показатели на 
замърсяване са обща α-активност, нитрати, фосфати, натрий, хлориди. 
 
8. Подземно водно тяло BG3G00000NQ018 /Порови води в Неоген - Кватернер -  
Пазарджик - Пловдивския район/ 
 
В най-западните части на територията на РИОСВ–Стара Загора се разполага съвсем 
малка част от това ПВТ. 
Разкрива се на повърхността обикновенно по периферията на Пазарджик – 
Пловдивското поле, де факто има повсеместно разпространение, заляга под 
кватернерните отложения, ПВТ е разположено в централната част на разглеждания 
район и има обща площ – 3970,76 кв.км. Водоносния хоризонт е изграден от глини, 
песъкливи глини, глинести пясъци, чакъли, конгломерати, брекчи, брекчо-
конгломерати, алевролити.  
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на РИОСВ- 
Стара Загора. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ018 - лошо - показатели 
на замърсяване са нитрати, фосфати, калций, твърдост (обща), амониеви йони, сулфати, 
обща α-активност, естествен уран . 
 
9. Подземно водно тяло BG3G0000PgN019 /Порови води в Палеоген - Неоген - 
Марица Изток / 
 
ПВТ е разположено в Североизточната част на Източнобеломорски басейн. Заема 
източната част на Маришкия каменовъглен басейн. ПВТ има площ от 3105,05 км². 
Водоносния хоризонт е изграден от глини, пясъци, въглищни шисти, въглища. 
Подхранването на напорния хоризонт става главно от подземния поток в 
пролувиалните отложения на Новозагорското поле и от пукнатинните води на 
подложката (там където хоризонтът заляга върху гранит, мрамори, кристалинни 
шисти).  
От извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-2014 год. 
се констатира:  
1. В мониторингов пункт BG3G000000NMP058 - ПС - ПБВ - 5 Сондажа, с. Опан, общ. 
Опан: 



 

Доклад за състоянието на  водите  на територията на ИБР през 2015г.  

а) Калций - средноаритметична стойност (медиана) – 152,75 mg/l  е над стандарт (150 
mg/l) 
б) Нитрати - средноаритметична стойност (медиана) – 62,07 mg/l  е над стандарт (50 
mg/l) 
в) Твърдост (обща)- средноаритметична стойност (медиана) – 12,05 mgeqv/l  е над 
стандарт (12 mgeqv/l) 
г) Сулфати - средноаритметична стойност (медиана) – 358 mg/l  е над стандарт (250 
mg/l) 
2. В мониторингов пункт BG3G0000PgNMP059 - Сондаж (ВС-2) - “МИНИ МАРИЦА - 
ИЗТОК” ЕАД, с. Трояново, общ. Раднево: 
а) Амониеви йони - средноаритметична стойност (медиана) – 3,71 mg/l  е над стандарт 
(0,5 mg/l) 
3. В мониторингов пункт BG3G000000NMP060 - ПС – Сондаж, с. Овчи кладенец, общ. 
Тунджа: 
а) Калций - средноаритметична стойност (медиана) – 195,25 mg/l  е над стандарт (150 
mg/l) 
б) Магнезий - средноаритметична стойност (медиана) – 66,75 mg/l  е над ПС (66 mg/l) 
в) Нитрати - средноаритметична стойност (медиана) – 109,5 mg/l  е над стандарт (50 
mg/l) 
г) Твърдост (обща)- средноаритметична стойност (медиана) – 15,2 mgeqv/l  е над 
стандарт (12 mgeqv/l) 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ ПВТ BG3G0000PgN019 - лошо - 
показатели на замърсяване са калций, нитрати, твърдост (обща), магнезий, сулфати. 
 
10. Подземно водно тяло BG3G0000PgN026  /Карстови води - Чирпан – 
Димитровград/ 
 
Водоносния хоризонт е изграден от песъкливи, глинести и органогенни варовици, 
мергели, конгломерати, пясъчници. Покриващите ПВТ пластове в зоната на 
подхранване са пясъци, чакъли, глини, конгломерати, туфи, туфити, туфозни 
пясъчници, рифови варовици. Цялото ПВТ има площ 1058,17 кв.км.  
От извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-2014 год. 
се констатира:  
1. В мониторингов пункт BG3G0000Pg3MP064 - ПС-ПБВ – Кладенци, с. Рупките, общ. 
Чирпан: 
а) Калций - средноаритметична стойност (медиана) – 133 mg/l  е над ПС (122,25 mg/l) 
б) Нитрати - средноаритметична стойност (медиана) – 45,7 mg/l  е над ПС (38,9963 
mg/l) 
2. В мониторингов пункт BG3G0000Pg2MP065 – Извор "Халка бунар", с. Партизанин, 
общ. Братя Даскалови: 
а) Нитрати - средноаритметична стойност (медиана) – 48,875 mg/l  е над ПС (38,9963 
mg/l) 
3. В мониторингов пункт BG3G00000PgMP117 - Кладенец - дом  Ангел Тенев, с. 
Великан, общ. Димитровград: 
а) Калций - средноаритметична стойност (медиана) – 191,75 mg/l  е над стандарт (150 
mg/l) 
б) Нитрати - средноаритметична стойност (медиана) – 184,75 mg/l  е над стандарт (50 
mg/l) 
в) Твърдост (обща)- средноаритметична стойност (медиана) – 11,825 mgeqv/l  е над ПС 
(9,6975 mgeqv/l) 
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Обща оценка на химичното състояние на ПВТ ПВТ ПВТ BG3G0000PgN026 - лошо - 
показатели на замърсяване са калций и нитрати. 
 
11. Подземно водно тяло BG3G0PzK2Pg027 /Пукнатинни води - масив Шипка – 
Сливен/ 
 
ПВТ е разположено в северната част на Източнобеломорски басейн, на север от горното 
и средно течение на р. Тунджа, обхваща високите части от Източна Стара планина. 
ПВТ има площ от 1615,74 км². Водоносния хоризонт е изграден от гранити, алтернация 
от пясъчници, глинести скали  и брекчоконгломерати, глини, песъкливи варовици, 
глинести мергели, шисти, гнайси, амфиболити.  
От извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-2014 год. 
се констатира:  
1. В мониторингов пункт BG3G00000K2MP120 - ПС - ПБВ - Сондаж 2, с. Гълъбинци, 
общ. Тунджа: 
а) Нитрати - средноаритметична стойност (медиана) – 41,925 mg/l  е над ПС (39,225 
mg/l) 
В мониторингов пункт BG3G000000КMP091 - Извор (Чешма) "Янкова колиба", 
местност "Катуна", с. Конаре, общ. Гурково не се констатират средноаритметични 
стойности (медиана) над ПС при наблюдаваните показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0PzK2Pg027 - лошо - показател на 
замърсяване е нитрати. 
 
12. Подземно водно тяло BG3G00000K2030 / Пукнатинни води - Брезовско - 
Ямболска зона/ 
 
ПВТ е разположено  югозападно и североизточно от гр. Стара Загора, заема северната и 
източна част на Източнобеломорски басейн. ПВТ има площ от 1345,59 км². Водоносния 
хоризонт е изграден от туфи, туфити, андезити, пясъчници, мергели, варовици, гранити, 
диорити икварцдиорити, андезити, андезито-базалти, габро.  
В мониторингови пунктове BG3G00000К2MP070 - Извор "Горен Беш бунар", гр. Стара 
Загора, общ. Стара Загора и BG3G00000К2MP071 – Дренаж, с. Съдийско поле, общ. 
Нова Загора не се констатират средноаритметични стойности (медиана) над ПС при 
наблюдаваните показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000K2030 - добро. 
 
13. Подземно водно тяло BG3G00000K2031 / Пукнатинни води - Сливенско-
Сунгурларска зона/ 
 
ПВТ е разположено в най-североизточния край на Източнобеломорски район, северно 
от гр. Стралджа. ПВТ има площ от 205,23 км². Водоносния хоризонт е изграден от 
мергели и алевролити-ерозирали, пясъчници, варовици. Покриващите ПВТ пластове в 
зоната на подхранване - изветрели наносни отложения, брекчи, конгломерати, 
пясъчници, битуминозни шисти, флишки седиминти - варовици, мергели, пясъчници, 
моласови отложения, тънки въглищни прослойки.  
В мониторингов пункт BG3G00000К2MP072 – Извор, с. Седларево, общ. Сунгурларе  
не се констатират средноаритметични стойности (медиана) над ПС при наблюдаваните 
показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000K2031 - добро. 
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14. Подземно водно тяло BG3G00000T2032 /Карстови води - Сърнена гора/ 
 
ПВТ е разположено на север от гр. Стара Загора. На повърхността се разкрива като 
тясна и дълга ивица (на места прекъсната), широка 0,2 – 2,5 км и дълга 45 км, на запад 
се разкрива между с. Пъстрово, общ. Стара Загора и с.Сърневец, общ. Братя Даккалови, 
а на изток достига до горното течение на р. Кумруджа. ПВТ има площ от 27,53 км².  
Водоносния хоризонт е изграден от варовици-кавернозни, доломити-напукани, 
доломитни варовици. Подхранване на ПВТ - от инфилтриралите се валежи и 
пукнатинните води на вместващите среднотриаска ивица скали. Посоки и степен на 
обмен с повърхностни води – подхранва и дренира пукнатинните води на вместващите 
я скали, пряк обмен с повърхностните води 
В мониторингов пункт BG3G000000ТMP073 – Дренаж, с. Остра могила, общ. Стара 
Загора не се констатират средноаритметични стойности (медиана) над ПС при 
наблюдаваните показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000T2032 - добро. 
 
15. Подземно водно тяло BG3G0000T12034 - /Карстови води - Тополовградски 
масив/ 
 
ПВТ е разположено в югоизточната част на Източнобеломорски басейн и има площ 
306,03 кв.км. Водоносния хоризонт е изграден от варовици-кавернозни, мраморизирани 
варовици, доломити. Подхранване на ПВТ – инфилтрация на атмосферни валежи и 
частично от пукнатинните води на вместващите скали.  
От извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-2014 год. 
се констатира:  
1. В мониторингов пункт BG3G00000Т2MP074 - Извор "Славков извор", с. Кап. Петко 
войвода, общ. Тополовград: 
а) Нитрати - средноаритметична стойност (медиана) – 63,38 mg/l  е над стандарт (50 
mg/l) 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0000T12034 - лошо - показател на 
замърсяване е нитрати. 
 
16. Подземно водно тяло BG3G0000T13035 /Карстови води - Св. Илийски 
комплекс/ 
 
ПВТ е разположено в източната част на Източнобеломорски басейн, югоизточно от гр. 
Нова Загора. ПВТ има площ от 129,44 км². Водоносния хоризонт е изграден от 
варовици-кавернозни, доломити-напукани.  
1. В мониторингов пункт BG3G00000Т1MP075 - Извор "Текиря", с. Питово, общ. Нова 
Загора: 
а) Калций - средноаритметична стойност (медиана) – 138,5 mg/l  е над ПС (127,88 mg/l) 
б) Нитрати - средноаритметична стойност (медиана) – 142,67 mg/l  е над стандарт (50 
mg/l) 
в) Твърдост (обща)- средноаритметична стойност (медиана) – 11,5 mgeqv/l  е над ПС 
(9,6975mgeqv/l) 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0000T13035 - лошо - показател на 
замърсяване е нитрати. 
 
17. Подземно водно тяло BG3G0000T23036 /Карстови води - Твърдишко - 
Сливенски басейн/ 
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ПВТ е разположено в североизточната част на Източнобеломорски басейн, северно от 
гр. Твърдица и гр. Сливен. ПВТ и има площ от 120,17 км². Водоносния хоризонт е 
изграден от варовици и доломити, напукани. Покриващите ПВТ пластове в зоната на 
подхранване - теригенна карбонатна задруга.  
 
ПВТ е в слабо населен район, черпенето е малко, не е добре изучено, на този етап няма 
мониторингови точки за наблюдение на химичното състояние на подземните води. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0000T23036 – добро. 
 
18. Подземно водно тяло BG3G00000Pt044 /Пукнатинни води - Западно- и 
централнобалкански масив/ 
 
ПВТ е разположено в северната и северозападната част на Източнобеломорски басейн. 
Водоносния хоризонт е изграден от гранитизирани биотитови и двуслюдени гнайси, 
мигматити, гранитогнайси, гнайси, амфиболити, силиманитови шисти. ПВТ има площ 
5059,63 кв.км.  
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на РИОСВ- 
Стара Загора. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000Pt044 - лошо - показател на 
замърсяване е нитрати. 
 
 
19. Подземно водно тяло BG3G00000Pt045  /Пукнатинни води - Шишманово – 
Устремски масив/ 
 
Водоносния хоризонт е изграден от гранити, амфиболити, мусковитови и двуслюдени 
гнайсошисти, шисти, лептинити. ПВТ има площ  1412,08 кв. км. 
ПВТ е в слабо населен район, черпенето е малко, не е добре изучено, на този етап няма 
мониторингови точки за наблюдение на химичното състояние на подземните води. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000Pt045 - добро. 
 
 
Област Хасково и област Кърджали 
 
1. Мрежа за мониторинг на химичното състоние на подземните води. 
На територията на РИОСВ- Хасково (области Хасково и Кърджали) са разположени 16 
подземни водни тела (по-голяма или по-малка част от тях). Националната мрежа за 
мониторинг на химичното състояние на подземните води през 2015  год. включва  20 
хидрогеоложки пунктa : 

1. BG3G0ahN1-2MP019 - Сондаж № 3, гр. Хасково - 1, общ. Хасково (Оперативен 
мониторинг) 
2. BG3G0ahN1-2MP020 - Кладенец,  с. Малево, общ. Хасково (Оперативен мониторинг) 
3. BG3G0ahN1-2MP021 - ПС - ПБВ - 15 Сондажа, гр. Хасково-Източна зона, общ. 
Хасково (Оперативен мониторинг) 
4. BG3G0000aQhMP022 - ПС - 3 Кладенеца + 6 Сондажа, с. Брягово, общ. Хасково 
(Оперативен мониторинг) 
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5. BG3G000000NMP023 - ПС-нова, с. Узунджово, общ. Хасково (Оперативен 
мониторинг) 
6. BG3G0000aQhMP024 - Кладенец, с. Странджево, общ. Крумовград (Контролен 
мониторинг) 
7. BG3G0000aQhMP025 - Дренаж, с. Странджево, общ. Крумовград (Контролен 
мониторинг) 
8. BG3G0000aQhMP131 - ПС "Крумовград" - 3 Кладенеца, гр. Крумовград, общ. 
Крумовград (Контролен мониторинг) 
9. BG3G000000NMP026 - Сондаж, Винарска къща "Сакар", гр. Любимец, общ. 
Любимец (Оперативен мониторинг) 
10. BG3G00ahN12MP132 – Сондаж, гр. Свиленград, общ. Свиленград (Контролен 
мониторинг) 
11. BG3G0000аQ2MP027 - Кладенец ПС, гр. Симеоновград, общ. Симеоновград 
(Оперативен мониторинг) 
12. BG3G0000aQhMP053 - Кладенец - ПС-ПБВ, с. Момково, общ. Свиленград 
(Контролен мониторинг) 
13. BG3G0000aQhMP054 - Кладенец, гр. Харманли, общ. Харманли (Контролен  
мониторинг) 
14. BG3G000PtPgMP079 - Извор - ПС "Кандилка", с. Кандилка, общ. Крумовград 
(Оперативен мониторинг) 
15. BG3G0000APtMP063 - Извор - ПС, с. Камилски дол, общ. Ивайловград (Контролен 
мониторинг) 
16. BG3G0000Pg2MP088 - Сондажи на КГМР, гр. Хасково, общ. Хасково (Контролен 
мониторинг) 
17. BG3G00000PgMP067 - Извор, с. Миладиново, общ. Кърджали (Контролен 
мониторинг) 
18. BG3G00000PgMP092 - Извор, с. Паничково, общ. Черноочене (Контролен 
мониторинг) 
19. BG3G00000PtMP080 -  Извор (Чешма), с. Дрангово, общ. Кирково (Контролен 
мониторинг) 
20. BG3G0000аQ3MP035 - Кладенец - ПС, с. Скобелево, общ. Минерални бани 
(Оперативен мониторинг) 
 

Карта: Мониторинг на химично състояние на подземни води на територията на 
РИОСВ-Хасково – 2015 год. 
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2. Оценка на състоянието и характеристика на подземните водни тела. 
 
Подземните води се оценяват  въз основа на информация, която ИАОС изпраща на 
Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски басейн - център 
Пловдив. Пробите са анализирани в ИАОС - Регионална лаборатория – Хасково. За 
всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и 
анализиране,  както следва: 
 
1. 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 всички или отделни 
показатели във всички пунктовете за подземни води сезонно (четири пъти в годината). 
2. ІІ група - допълнителни физико-химични показатели – нитритни йони, фосфати, 
желязо (общо), манган – анализират се всички или отделни показатели в голяма част от 
мониторинговите пунктове сезонно (четири пъти в годината). 
3. ІІІ група – метали и металоиди – олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, 
хром – тривалентен, хром – шествалентен, обща α – активност и обща β – активност, 
естествен уран, радий R226 – анализират се отделни показатели само в част от 
мониторинговите пунктове веднъж годишно през трето тримесечие. 
4. ІV група – органични вещества – еднократно през годината е предвидено да се  
извършват анализи на пестициди (хлорпирифос-етил; имидаклоприд; тиаметоксам; 
циперметрин; карбоксин; тирам; дитианон; дифеноконазол; 2,4 Д аминна сол; глифозат; 
S-металахлор) - в мониторингови пунктове при гр. Симеоновград, с. Скобелево и с. 
Момково. 
 
Резултатите се сравняват с прагови стойности (ПС) (определени по реда на чл. 118б от 
Закона за водите) на отделните показатели, а също и със стандарт съгласно Приложение 
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№ 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от 10.10.2007г. (изм. ДВ, бр. 28 от 
19.03.2013г.) за проучване, ползване и опазване на подземните води.  
 
Оценката на химичното състояние на ПВТ е извършена, като са използвани данни 
от изпълнения в периода  2010-2014 г. мониторинг на химичното състояние на 
подземните водни тела. Оценката на химичното състояние на ПВТ е дадена в две 
категории – добро и лошо. Подходът за  оценка на химичното състояние на подземните 
водни тела е разработeн в съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕС 
(РДВ), Директива 2006/118/ЕО за опазване на подземните води от замърсяване и 
влошаване, Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, 
Ръководство № 18 за състоянието на подземните води и оценка на тенденциите, 
Ръководство № 17 за предотвратяване или ограничаване на преките и непреките 
отвеждания и Ръководството за докладване по РДВ през 2016 г. 
 
Резултатът от извършена обща оценка на химичното състояние на ПВТ на територията 
на РИОСВ-Хасково през периода  2010-2014 г. е  представен в таблица: 

 

№
 п

о 
ре

д 

Код ПВТ  Име ПВТ Вещества или показатели 
на замърсяване  

Обща оценка на 
химичното 

състояние на 
ПВТ - 

Концентрации 
на РС (2010-2014 

год.) над 
Стандарт и над 

ПС 

Влошаване на качествата на 
подземните води, 

предназначени за питейно-
битово водоснабдяване -  

Средногодишни концентрации 
(2010-2014 год.) над Стандарт 
за качество на питейни води и 

над ПС 

Обща 
оценка на 
химичното 
състояние 

на ПВТ  

1 BG3G00000NQ009 Порови води в Неоген - 
Кватернер - Хасково 

Желязо (mg/l) 0,29 0,2898 - 1,1848 

лошо 

Обща алфа-активност 
(Bq/l) 0,917   

Манган (mg/l) 0,0417 1,2308 

Амониеви йони (mg/l)   0,4825 

2 BG3G000000Q010 Порови води в Кватернер 
- река Арда       добро 

3 BG3G000000N011 Порови води в Неоген - 
Свиленград-Стамболово       добро 

4 BG3G000000Q012 Порови води в Кватернер 
- Марица Изток 

Манган (mg/l)   1,806 
лошо 

Фосфати (mg/l)   0,44 

5 BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер 
- Горнотракийска низина 

Фосфати (mg/l) 0,55 1,055 

лошо 

Нитрати (mg/l)   48,1667 

Калций (mg/l)   138,7917 

6 BG3G0000PgN019 Порови води в Палеоген - 
Неоген - Марица Изток 

Калций (mg/l) 152,75 152,75 - 195,25 
лошо 

Нитрати (mg/l) 62,07 62,0666 - 109,5 
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Твърдост (обща) (mg-eqv/l) 12,05 12,05 - 15,2 

Магнезий (mg/l)   66,75 

Сулфати (mg/l)   358 

7 BG3G00PtPg2023 
Пукнатинни води - 

Крумовград - Кирковска 
зона 

      добро 

8 BG3G00PtPg2024 Пукнатинни води - 
Ивайловградски масив       добро 

9 BG3G0000Pg2025 Пукнатинни води - 
Свиленградски масив       добро 

10 BG3G0000PgN026 Карстови води - Чирпан - 
Димитровград 

Калций (mg/l) 127,25 133 
лошо 

Нитрати (mg/l) 47,29 45,7 - 48,875 

11 BG3G00000Pg028 
Пукнатинни води - 
Източно Родопски 

комплекс 

Олово (mg/l) 0,025 0,0149 - 0,0350 
лошо 

Нитрати (mg/l)   52,975 

12 BG3G0000T12034 Карстови води - 
Тополовградски масив Нитрати (mg/l) 63,38 63,38 лошо 

13 BG3G00000Pt042 Карстови води - Ардино - 
Неделински басейн       добро 

14 BG3G00000Pt045 
Пукнатинни води - 

Шишманово – Устремски 
масив  

      добро 

15 BG3G00000Pt046 
Пукнатинни води - 

Централно Родопски 
комплекс 

      добро 

16 BG3G000000Q048 
Порови води в Кватернер 

-  Свиленград-
Стамболово 

      добро 

 
 
3. Характеристика на подземните водните тела. 
 
1. Подземно водно тяло BG3G00000NQ009 /Порови води в Неоген - Кватернер – 
Хасково/ 
 
Разположено в северозападната част на Хасковски район, заема Хасковската котловина 
(северната част на Източни Родопи). Водоносния хоризонт е изграден основно от 
пясъци, гравелити, песъкливи глини, чакъли. Покриващите ПВТ пластове в зоната на 
подхранване са глинести пясъци. Цялото ПВТ има площ – 615,38 кв.км.  
От извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-2014 год. 
се констатира:  
1. В мониторингов пункт BG3G0ahN1-2MP019 - Сондаж № 3, гр. Хасково - 1, общ. 
Хасково: 
а) Желязо - средноаритметична стойност (медиана) – 0,2898 mg/l  е над стандарт (0,2 
mg/l) 
б) Обща α-активност - средноаритметична стойност (медиана) – 0,917 Bq/l е над 
стандарт (0,5 Bq/l) 
2. В мониторингов пункт BG3G0ahN1-2MP020 - Кладенец,  с. Малево, общ. Хасково: 
а)  Калций - средноаритметична стойност (медиана) – 118,84 mg/l е над ПС (118,75 
mg/l) 
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б) Магнезий - средноаритметична стойност (медиана) – 62,25 mg/l е над ПС (61,875 
mg/l) 
в) Манган - средноаритметична стойност (медиана) – 0,0504 mg/l е над стандарт (0,05 
mg/l) 
г) Натрий - средноаритметична стойност (медиана) – 186,72 mg/l е над ПС (154,84 mg/l) 
д) Твърдост (обща)- средноаритметична стойност (медиана) – 11,475 mg∑qv/l е над ПС 
(10,25 mg∑qv/l) 
е) Сулфати - средноаритметична стойност (медиана) – 501,75 mg/l е над стандарт (250 
mg/l) 
3. В мониторингов пункт BG3G0000aQhMP022 - ПС - 3 Кладенеца + 6 Сондажа, с. 
Брягово, общ. Хасково: 
а) Амониеви йони - средноаритметична стойност (медиана) – 0,4825 mg/l е над ПС 
(0,3822 mg/l) 
б) Желязо - средноаритметична стойност (медиана) – 1,1848 mg/l е над стандарт (0,2 
mg/l) 
в) Манган - средноаритметична стойност (медиана) – 1,2308 mg/l е над стандарт (0,05 
mg/l) 
 
В другите мониторингови пунктове BG3G0ahN1-2MP021 - ПС - ПБВ - 15 Сондажа, гр. 
Хасково-Източна зона, общ. Хасково и BG3G000000NMP023 - ПС-нова, с. Узунджово, 
общ. Хасково не се констатират средноаритметични стойности (медиана) над ПС при 
наблюдаваните показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ009 - лошо - показатели 
на замърсяване са желязо, обща α-активност, манган, амониеви йони. 
 
2. Подземно водно тяло BG3G000000Q010 /Порови води в Кватернер - река Арда/ 
 
Разположено в южната част на Хасковски район. Алувиалните отложения са 
образувани от р. Арда и нейните притоци – р. Върбица и р. Перперек. Водоносния 
хоризонт е изграден от пясъци, гравелити, глини, валуни, чакъли с кватернерна възраст. 
ПВТ има площ - 101,16 кв. км.  
В мониторингови пунктове BG3G0000aQhMP024 - Кладенец, с. Странджево, общ. 
Крумовград, BG3G0000aQhMP025 - Дренаж, с. Странджево, общ. Крумовград и 
BG3G0000aQhMP131 - ПС "Крумовград" - 3 Кладенеца, гр. Крумовград, общ. 
Крумовград  от извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 
2010-2014 год. не се констатират средноаритметични стойности (медиана) над ПС при 
наблюдаваните показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q010 - добро. 
 
3. Подземно водно тяло BG3G000000Q048 /Порови води в Кватернер -  
Свиленград-Стамболово/ 
 
Заема терсата на р. Марица, в нейното долно течение. Водоносния хоризонт е изграден 
от пясъци, глини, гравелити, чакъли с кватернерна възраст. ПВТ има площ 164,13 
кв.км.  
В мониторингови пунктове BG3G0000aQhMP053 - Кладенец - ПС-ПБВ, с. Момково, 
общ. Свиленград и BG3G0000aQhMP054 - Кладенец, гр. Харманли, общ. Харманли от 
извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-2014 год. не 
се констатират средноаритметични стойности (медиана) над ПС при наблюдаваните 
показатели. 
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Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q048 - добро. 
 
4. Подземно водно тяло BG3G000000N011 /Порови води в Неоген - Свиленград-
Стамболово/ 
 
Разположено е в източната част на Хасковски район. ПВТ заема т.н Свиленградско 
понижение, което е западната, стеснена част на Долнотракийската низина (наложена 
депресия), от север и североизток се огражда от Сакар, от юг е източната част на 
Ибредженската хорст антиклинала. Водоносния хоризонт е изграден от пясъци, 
гравелити, песъкливи глини, инфилтрационни варовици, брекчоконгломерати. ПВТ има 
площ 722,13 кв.км. Подхранва се основно от инфилтриралите се валежи, по-слабо от 
реките и деретата и водите от подложката.  
В мониторингови пунктове BG3G000000NMP026 - Сондаж, Винарска къща "Сакар", гр. 
Любимец, общ. Любимец  и BG3G00ahN12MP132 – Сондаж, гр. Свиленград, общ. 
Свиленград от извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 
2010-2014 год. не се констатират средноаритметични стойности (медиана) над ПС при 
наблюдаваните показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000N011 - добро. 
 
5. Подземно водно тяло BG3G000000Q012 /Порови води в Кватернер - Марица 
Изток/ 
 
В Хасковски район попада една съвсем малка част /тясна ивица по поречието на р. 
Сазлийка/. Цялото ПВТ има площ 982,56 кв.км. Водоносния хоризонт е изграден от 
чакъли, валуни, пясъци, глини. Подхранването става от реките, валежите и поливните 
води.  
1. В мониторингов пункт BG3G0000аQ2MP027 - Кладенец ПС, гр. Симеоновград, общ. 
Симеоновград: 
а) Манган - средноаритметична стойност (медиана) – 1,806 mg/l  е над стандарт (0,05 
mg/l) 
б) Фосфати - средноаритметична стойност (медиана) – 0,4375 mg/l  е над ПС (0,3975 
mg/l) 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q012 - лошо - показатели на 
замърсяване са манган, фосфати. 
 
6. Подземно водно тяло BG3G000000Q013 /Порови води в Кватернер - 
Горнотракийска низина/ 
 
В Хасковски район е съвсем малка част от него /най-югоизточните му части/. Като цяло 
водоносния хоризонт е изграден основно от пясъци, глини, гравелити, валуни, чакъли. 
Цялото ПВТ има площ 2817,53 кв.км. Подхранва се от реките и деретата притоци на р. 
Марица, от инфилтриралите се валежи и поливни води, от карстовите води на южната 
оградна верига, които подземно се изливат в алувия.  
 
1. В мониторингов пункт BG3G0000аQ3MP035 - Кладенец - ПС, с. Скобелево, общ. 
Минерални бани: 
а) Фосфати - средноаритметична стойност (медиана) – 1,055 mg/l  е над стандарт (0,5 
mg/l) 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q013 - лошо - показатели на 
замърсяване са фосфати, нитрати, калций. 
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7. Подземно водно тяло BG3G0000PgN019 /Порови води в Палеоген - Неоген - 
Марица Изток / 
 
ПВТ е разположено в Североизточната част на Източнобеломорски басейн. Заема 
източната част на Маришкия каменовъглен басейн. ПВТ има площ от 3105,05 км². 
Водоносния хоризонт е изграден от глини, пясъци, въглищни шисти, въглища. 
Подхранването на напорния хоризонт става главно от подземния поток в 
пролувиалните отложения на Новозагорското поле и от пукнатинните води на 
подложката (там където хоризонтът заляга върху гранит, мрамори, кристалинни 
шисти).  
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на РИОСВ-
Хасково. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0000PgN019 - лошо - показатели 
на замърсяване са калций, нитрати, твърдост (обща), магнезий, сулфати. 
 
8. Подземно водно тяло BG3G00PtPg2023  /Пукнатинни води - Крумовград - 
Кирковска зона/ 
 
ПВТ е разположено в Източните Родопи, заема южната част на Хасковски район. 
Водоносния хоризонт е изграден от органогенни варовици - кавернозни, варовити 
пясъчници, мергели, конгломерати, пясъчници, глини, мрамори, калкошисти, 
амфиболити, кварцити, гнайси. ПВТ има площ - 238,94 кв. км.  
В мониторингов пункт BG3G000PtPgMP079 - Извор - ПС "Кандилка", с. Кандилка, 
общ. Крумовград от извършените наблюдения върху химичното състояние през 
периода 2010-2014 год. не се констатират средноаритметични стойности над ПС при 
наблюдаваните показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00PtPg2023 - добро. 
 
9. Подземно водно тяло BG3G00PtPg2024  /Пукнатинни води - Ивайловградски 
масив/ 
 
ПВТ е разположено в югоизточната част на Хасковски район. Водоносния хоризонт е 
изграден от мрамори, варовици, калкошисти, гнайси, амфиболити, варовити пясъчници, 
мергели. Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване - на места пясъци, 
пясъчници, конгломерати, туфи, туфити, туфозни пясъчници, рифови варовици, 
метаседименти и метавулканити. ПВТ има площ - 280,15 кв. км.  
В мониторингов пункт BG3G0000APtMP063 - Извор - ПС, с. Камилски дол, общ. 
Ивайловград от извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 
2010-2014 год. не се констатират средноаритметични стойности над ПС при 
наблюдаваните показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00PtPg2024 - добро. 
 
10. Подземно водно тяло BG3G0000Pg2025  /Пукнатинни води - Свиленградски 
масив/ 
 
ПВТ се разкрива в северната страна на западната, стеснена част на Долнотракийската 
низина. Разположено е в източната част на Хасковски район. Водоносния хоризонт е 
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изграден от мергели, песъкливи мергели, варовици, песъкливи варовици, пясъчници, 
конгломерати - напукани, брекчоконгломерати. ПВТ има площ - 95,35 кв. км.  
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води на територията на РИОСВ-Хасково. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0000Pg2025 - добро. 
 
11. Подземно водно тяло BG3G0000PgN026  /Карстови води - Чирпан – 
Димитровград/ 
 
В Хасковски район е само югоизточната част от това ПВТ, заема северозапазната му 
част. Водоносния хоризонт е изграден от песъкливи, глинести и органогенни варовици, 
мергели, конгломерати, пясъчници. Покриващите ПВТ пластове в зоната на 
подхранване са пясъци, чакъли, глини, конгломерати, туфи, туфити, туфозни 
пясъчници, рифови варовици. Цялото ПВТ има площ 1058,17 кв.км.  
В мониторингов пункт BG3G0000Pg2MP088 - Сондажи на КГМР, гр. Хасково, общ. 
Хасково от извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-
2014 год. не се констатират средноаритметични стойности над ПС при наблюдаваните 
показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0000PgN026 - лошо - показатели 
на замърсяване са калций, нитрати. 
 
12. Подземно водно тяло BG3G00000Pg028  /Пукнатинни води - Източно Родопски 
комплекс/ 
 
ПВТ е разположено в централната и южна част на Хасковски район, обхваща 
палеогенските отложения в Източни Родопи. Водоносния хоризонт е изграден от 
риолити, латити, андезити, базалти, туфи, туфити, пясъчници, алевролити, гравелити, 
конгломерати, брекчи, брекчо-конгломерати, мергели, органогенни варовици. ПВТ има 
площ - 3271,18 кв. км.  
1. В мониторингов пункт BG3G00000PgMP067 - Извор, с. Миладиново, общ. Кърджали: 
а) Нитрати - средноаритметична стойност (медиана) – 52,975 mg/l  е над стандарт (50 
mg/l) 
б) Олово - средноаритметична стойност (медиана) – 0,0149 mg/l  е над стандарт (0,01 
mg/l) 
1. В мониторингов пункт BG3G00000PgMP092 - Извор, с. Паничково, общ. Черноочене: 
а) Активна реакция - средноаритметична стойност (медиана) – 6,34 е под 6,5б  
б) Олово - средноаритметична стойност (медиана) – 0,03495 mg/l  е над стандарт (0,01 
mg/l) 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000Pg028 - лошо - показатели на 
замърсяване са олово, нитрати. 
 
13. Подземно водно тяло BG3G0000T12034 / Карстови води - Тополовградски 
масив/ 
 
В североизточния край на Хасковски район е само западната част на това ПВТ. 
Водоносния хоризонт е изграден от варовици-кавернозни, мраморизирани варовици, 
доломити. Цялото ПВТ има площ 306,03 кв.км. 
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на РИОСВ-
Хасково. 
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Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0000T12034 - лошо - показател на 
замърсяване е нитрати. 
 
14. Подземно водно тяло BG3G00000Pt042  /Карстови води - Ардино - Неделински 
басейн/ 
 
ПВТ заема най-югозападната част на Хасковски район, има меридионално 
разположение. Водоносния хоризонт е изграден от мрамори, калкошисти, амфиболити, 
кварцити, гнайси. Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване са изградени от 
гнайси, мигматити, гранитогнайси, шисти. ПВТ има площ - 72,77 кв. км.  
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на РИОСВ-
Хасково. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000Pt042 – добро. 
 
15. Водно тяло BG3G00000Pt045  /Пукнатинни води - Шишманово – Устремски 
масив/ 
 
ПВТ е разположено в източната част на Хасковски район. Водоносния хоризонт е 
изграден от гранити, амфиболити, мусковитови и двуслюдени гнайсошисти, шисти, 
лептинити. ПВТ има площ - 1412,08 кв. км.  
ПВТ е в слабо населен район, черпенето е малко, не е добре изучено, на този етап няма 
мониторингови точки за наблюдение на химичното състояние на подземните води. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000Pt045 – добро. 
 
16. Подземно водно тяло BG3G00000Pt046  /Пукнатинни води - Централно 
Родопски комплекс/ 
 
ПВТ е разположено в югозападната и южна част на Хасковски район, обхваща части от 
Централни и Източни Родопи. Водоносния хоризонт е изграден от гнайсошисти, 
гранитизирани биотитови и двуслюдени гнайси, мигматити, шисти. ПВТ има площ - 
4163,56 кв. км.  
В мониторингов пункт BG3G00000PtMP080 -  Извор (Чешма), с. Дрангово, общ. 
Кирково от извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-
2014 год. не се констатират средноаритметични стойности над ПС при наблюдаваните 
показатели. 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000Pt046 – добро. 
 
 
Област Бургас 
1. Мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води. 
На територията на РИОСВ-Бургас са разположени 4 подземни водни тела (по-голяма или 
по-малка част от тях): 

-  BG3G00000NQ005 - Порови води в Неоген - Кватернер - Сунгурларско - Карнобатска 
котловина 

 

- BG3G00000NQ015 - Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Стралджанска 
област 
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- BG3G0PzK2Pg027 - Пукнатинни води - масив Шипка – Сливен 

- BG3G00000K2031 - Пукнатинни води - Сливенско-Сунгурларска зона 

Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води на 
територията на РИОСВ-Бургас през 2015 година обхваща  7 хидрогеоложки пунктa 
(отразени на долу представената карта): 

1. BG3G000000QMP014 - Кладенец Лепков, гр. Карнобат, общ. Карнобат (Оперативен 
мониторинг) 
2. BG3G000000NMP015 - Сондаж - 3, с.Чубра, общ. Сунгурларе (Оперативен 
мониторинг) 
3. BG3G000000QMP016 - Сондаж, с. Сунгурларе, общ. Сунгурларе (Оперативен 
мониторинг) 
4. BG3G000prQhMP127 - Извор "Синора", с. Вълчин, общ. Сунгурларе (Контролен 
мониторинг) 
5. BG3G00000N2MP138 - Извор "Софрониева чешма", с. Костен, общ. Сунгурларе 
(Контролен мониторинг) 
6. BG3G000000QMP135 – ПС “Венец” – Извор, с. Венец, общ. Карнобат (Контролен 
мониторинг) 
7. BG3G00000K2MP136 - ПС - ПБВ - Извор "Чортлен" + Сондаж, с. Огнен, общ. 
Карнобат (Контролен мониторинг) 
 
Карта: Мониторинг на химичното състояние на подземни води на територията на 
РИОСВ-Бургас – 2015 год.  
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2. Оценка на състоянието и характеристика на подземните водни тела. 
 

Пет мониторингови пункта на територията на РИОСВ-Бургас следят химичното 
състояние на подземните води в подземно водно тяло BG3G00000NQ005: 

- BG3G000000QMP014  
- BG3G000000NMP015  
- BG3G000000QMP016  
- BG3G000prQhMP127  
- BG3G00000N2MP128 

Мониторингов пункт BG3G000000QMP135 следи химичното състояние на подземните 
води в подземно водно тяло BG3G00000NQ015, а мониторингов пункт 
BG3G00000K2MP136 следи химичното състояние на подземните води в подземно 
водно тяло BG3G00000K2031.  

Подземните води се оценяват  въз основа на информация, която ИАОС изпраща на 
Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски басейн - център 
Пловдив. Пробите са анализирани в ИАОС - Регионална лаборатория – Бургас. За всеки 
отделен мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и анализиране, 
както следва : 
1. 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 всички тези показатели във 
всички пунктовете за подземни води  четири пъти в годината. 
2. ІІ група - допълнителни физико-химични показатели – нитритни йони, фосфати, 
желязо (общо), манган – анализират се всички или отделни показатели в 
мониторинговите пунктове четири пъти в годината. 
3. ІІІ група – метали и металоиди – олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, 
хром – тривалентен, хром - шествалентен – анализират се всички или отделни 
показатели в мониторинговите пунктове веднъж годишно през трето тримесечие. 
3. ІV група - органични вещества – манкоцеб, циперметрин, хлорпирифос-етил, 
дифеноконазол, тиаметоксам, прокиназит, метсулфурон, имазамокс, трибенурон – 
предвидено е еднократно през годината да се  извършват анализи на всички тези 
показатели в мониторингов пункт при гр. Карнобат. 
 
Резултатите се сравняват с прагови стойности (ПС) (определени по реда на чл. 118б от 
Закона за водите) на отделните показатели, а също и със стандарт съгласно Приложение 
№ 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от 10.10.2007г. (изм. ДВ, бр. 28 от 
19.03.2013г..) за проучване, ползване и опазване на подземните води.  
 
Оценката на химичното състояние на ПВТ е извършена, като са използвани данни 
от изпълнения в периода  2010-2014 г. мониторинг на химичното състояние на 
подземните водни тела. Оценката на химичното състояние на ПВТ е дадена в две 
категории – добро и лошо. Подходът за  оценка на химичното състояние на подземните 
водни тела е разработeн в съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕС 
(РДВ), Директива 2006/118/ЕО за опазване на подземните води от замърсяване и 
влошаване, Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, 
Ръководство № 18 за състоянието на подземните води и оценка на тенденциите, 
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Ръководство № 17 за предотвратяване или ограничаване на преките и непреките 
отвеждания и Ръководството за докладване по РДВ през 2016 г. 
 

 

 

Резултатът от извършената обща оценка на химичното състояние на ПВТ на 
територията на РИОСВ-Бургас през периода  2010-2014 г. е  представен в следващата 
таблица: 

№
 п

о 
ре

д 

Код ПВТ  Име ПВТ 
Вещества или 
показатели на 
замърсяване  

Обща оценка на 
химичното 

състояние на 
ПВТ - 

Концентрации 
на РС (2010-2014 

год.) над 
Стандарт и над 

ПС 

Влошаване на качествата на 
подземните води, 

предназначени за питейно-
битово водоснабдяване -  

Средногодишни 
концентрации (2010-2014 

год.) над Стандарт за 
качество на питейни води и 

над ПС 

Обща 
оценка на 
химичното 
състояние 

на ПВТ  

1 BG3G00000NQ005 
Порови води в Неоген - Кватернер - 

Сунгурларско - Карнобатска 
котловина 

Фосфати (mg/l)   0,43 

лошо 
Магнезий (mg/l)   71,63 

2 BG3G00000NQ015 Порови води в Неоген - Кватернер - 
Сливенско- Стралджанска област Нитрати (mg/l) 47,25 59,375 - 65,75 лошо 

3 BG3G0PzK2Pg027 Пукнатинни води - масив Шипка - 
Сливен Нитрати (mg/l)   41,93 лошо 

4 BG3G00000K2031 Пукнатинни води - Сливенско-
Сунгурларска зона       добро 

 
 
3. Характеристика на подземните водните тела. 
 
В североизточния край на Източнобеломорски район се разполага една съвсем малка 
част от територията на РИОСВ-Бургас.  
 
Подземно водно тяло BG3G00000NQ005 /Порови води в Неоген - Кватернер - 
Сунгурларско - Карнобатска котловина/ 
 
ПВТ заема Сунгурларското и Карнобатското полета. Под  кватернерните алувиални 
отложения (на р. Мочурица) и пролувиални отложения (образувани от множество 
дерета) заляга плиоцен, представен от глини, пясъци и по-малко чакъл. Покриващите 
ПВТ пластове в зоната на подхранване са песъкливи глини. ПВТ има площ – 290 кв.км. 
Средна дебелина на водоносния хоризонт – 99 м. Среден коеф. на филтрация на ПВТ – 
17 м/ден.  Подхранването в кватернерния водоносен хоризонт в Сунгурларската част 
става от реките, валежите и частично от пукнатинните води на подложката (където 
кватернера лежи върху нея),  а в Карнобатската част – от валежи и частично от 
пукнатинните води на подложката, сезонно подхранване има и от инфилтрираните 
поливни води. Среден модул на подзем. отток – 2 л/сек/км².  
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От извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-2014 год. 
се констатира:  
1. В мониторингов пункт BG3G000000QMP014 - Кладенец Лепков, гр. Карнобат, общ. 
Карнобат: 
а) Магнезий - средноаритметична стойност (медиана)– 71,625 mg/l  е над ПС (63,75 
mg/l),  
б) Фосфати - средноаритметична стойност (медиана) – 0,4265 mg/l  е над ПС (0,3825 
mg/l) 
2. Мониторингов пункт BG3G000000NMP015 - Сондаж - 3, с.Чубра, общ. Сунгурларе:  
 
 
а) Манган - средноаритметична стойност (медиана) – 0,0575 mg/l  е над стандарт (0,05 
mg/l) 
3. Мониторингов пункт BG3G000000QMP016 - Сондаж, с. Сунгурларе, общ. 
Сунгурларе:  
а) Калций – средноаритметична стойност (медиана) – 153,455 mg/l  е над стандарт (150 
mg/l) 
б) Твърдост (обща) – средноаритметична стойност (медиана) – 10,675 mgeqv/l е над ПС 
(10,25 mgeqv/l) 
4. Мониторингов пункт BG3G000prQhMP127 - Извор "Синора", с. Вълчин, общ. 
Сунгурларе – няма средноаритметични стойности над ПС при наблюдаваните 
показатели. 
5. Мониторингов пункт BG3G00000N2MP138 - Извор "Софрониева чешма", с. Костен, 
общ. Сунгурларе - няма средноаритметични стойности над ПС при наблюдаваните 
показатели. 
 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ005 е лошо - показатели 
на замърсяване са фосфати и магнезий. 
 
Подземно водно тяло BG3G00000NQ015 /Порови води в Неоген - Кватернер - 
Сливенско- Стралджанска област/ 
 
ПВТ е разположено в едноименната котловина, тя е една от най-големите по площ у 
нас, започва от с. Бинкос на запад и стига до с. Нейчово на изток, през западната и част 
преминава р. Тунджа, а през източната – р. Мочурица. ПВТ има площ от  800 км². 
Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване са глинести пясъци. Водоносния 
хоризонт е изграден от чакъли, гравелити, пясъци, пясъчници, глини. Средна дебелина 
на ПВТ - 118 м, средна водопроводимост на ПВТ -  1770 м²/ден, среден коеф. на 
филтрация на ПВТ - 15 м/ден. Подхранване на ПВТ – в Сливенската (западна) част - от 
реките и деретата , спускащи се от оградните планински вериги, от валежите и 
поливните води, в Стралджанската (източна) част - инфилтриращите се валежни и 
речни води, потока се движи от север на юг. Среден модул на подзем. отток  - 3,2 
л/сек/км².  
 
В мониторингов пункт BG3G000000QMP135 – ПС “Венец” – Извор, с. Венец, общ . 
Карнобат, от извършените наблюдения върху химичното състояние през периода 2010-
2014 год. не се констатират средноаритметични стойности над ПС при наблюдаваните 
показатели. 
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Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ015 е лошо - показател на 
замърсяване е нитрати. 
 
Подземно водно тяло BG3G0PzK2Pg027 /Пукнатинни води - масив Шипка - 
Сливен/ 
 
В района на РИОСВ-Бургас се разполага една малка част от това ПВТ, няма 
мониторингови пунктове за наблюдение на подземни води. 
Водоносния хоризонт е изграден от гранити, алтернация от пясъчници, глинести скали  
и брекчоконгломерати, глини, песъкливи варовици, глинести мергели с палеозойска, 
горнокредна и палеогенска възраст. Цялото ПВТ има площ – 1481 кв.км., в 
разглеждания район е неговата най-източна част. Среден модул на подзем. отток – 0,8 
л/сек/км².  
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на РИОСВ-
Бургас.  
Обща оценка на химичното състояние на BG3G0PzK2Pg027 е лошо - показател на 
замърсяване е нитрати. 
 
Подземно водно тяло BG3G00000K2031 /Пукнатинни води - Сливенско-
Сунгурларска зона/ 
 
ПВТ е разположено в най-североизточния край на Източнобеломорски район, северно 
от гр. Стралджа. ПВТ има площ от 986 км². Водоносния хоризонт е изграден от мергели 
и алевролити-ерозирали, пясъчници, варовици. Покриващите ПВТ пластове в зоната на 
подхранване - изветрели наносни отложения, брекчи, конгломерати, пясъчници, 
битуминозни шисти, флишки седиминти - варовици, мергели, пясъчници, моласови 
отложения, тънки въглищни прослойки. Среден модул на подзем. отток  - 0,7 л/сек/км².   
 
В мониторингов пункт BG3G00000K2MP136 - ПС - ПБВ - Извор "Чортлен" + Сондаж, 
с. Огнен, общ. Карнобат, от извършените наблюдения върху химичното състояние през 
периода 2010-2014 год. не се фиксират средноаритметични стойности над ПС при 
наблюдаваните показатели. 
 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000K2031 е добро. 
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