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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

 

БДЧР – Басейнова дирекция “Черноморски район” 

БПК5 – биологична потребност от кислород за пет дни 

БЕК – биологичен елемент за качество 

в.с. – ваканционно селище 

ДВ – държавен вестник 

ЗВ – Закон за водите 

ИВТ – изкуствено водно тяло 

ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда 

ИЕО – индивидуални емисионни ограничения 

к.к. – курортен комплекс 

к-г – къмпинг 

ЛПСОВ – локална пречиствателна станция за отпадъчни води 

МЗ – Министерство на здравеопазването 

МЗБ – макрозообентос 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

НВ – неразтворени вещества 

НИМХ – Национален институт по метеорология и хидрология 

НСМОС – Национална система за мониторинг на околната среда 

ПАВ – повърхностно – активни вещества 

ПСОВ – пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУРБ – План за управление на речните басейни 

РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите 

РРМ – разширение, реконструкция и модернизация 

РДВ – Рамкова Директива за водите 

СКОС – стандарти за качество на околната среда 

СМВТ – силно модифицирано водно тяло 

ФХМ – физико-химичен мониторинг 

ХПК – химична потребност от кислород 

ХБМ – хидробиологичен мониторинг 

ЧРБУ – Черноморски район за басейново управление 

ТК- тръбен кладенец 

ШК -  шахтов кладенец 

СК – сондажен кладенец 

ПС – прагова стойност 

СК – Стандарт за качество 

 

 

 

 

 

 



4 

   

УВОД 

 

 

Настоящият доклад за състоянието на водите в Черноморски район за басейново 

управление през 2019 г. се изготвя на основание чл. 155, ал. 1, т. 17  от Закона за водите, както 

и чл. 5, ал. 1, т. 22 от Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите 

дирекции. 

 

Събрани, обработени и анализирани са резултатите от проведения през 2020 г. мониторинг 

на: 

Повърхностни води – реки и езера 

Физико-химични елементи за качество   

 Реки – 120 пункта 

 Езера и язовири – 40 пункта  

Биологични елементи за качество 

 По БЕК „Макрозообентос“ – 47 пункта 

 По БЕК „Макрофити“ – 97 пункта 

 По БЕК „Фитобентос“ – 40 пункта 

 По БЕК „Риби“ – 44 пункта 

Подземни води 

Физико-химични елементи за качество   

 136 пункта за контролен и оперативен мониторинг  

Количествени елементи за качество 

 75 пункта за количествен мониторинг  

 

Мониторингът на водите през разглеждания период е извършван на основание Заповед № 

РД – 230/ 28.03.2019 г. и на основание Заповед № РД – 267/ 03.04.2020 г. на Министъра на 

ОСВ, в съответствие с програмите за контролен и оперативен мониторинг, разработени 

съгласно чл. 8 на РДВ и включени в ПУРБ.  

 

 

ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ включва: 

 

1. Реките, вливащи се в Черно море, в това число и прилежащи езера, обособени в 

следните речни басейни: 

 Черноморски Добруджански реки - река Батова, Шабленско езеро и Дуранкулашко 

блато; 

 Река Провадийска -  река Провадийска, Белославско езеро и Варненско езеро; 

 Река Камчия;  

 Севернобургаски реки, включващ р. Двойница, р. Хаджийска, р. Ахелой, р. Азмак, р. 

Айтоска, р. Сънърдере и Чакърлийска, Поморийско езеро, Атанасовско езеро, Бургаско езеро; 

 Мандренски реки, включващ р. Русокастренска, р. Средецка, р. Факийска и              р. 

Изворска, язовир “Мандра” и езеро Мандра; 

 Южнобургаски реки, включващ р. Отманли, р. Маринка, р. Дяволска, р. Зеленковска, 

р. Мехмечкьойсоска, р. Ропотамо, р. Карагач и Лисово дере; 

 Река Велека; 

 Река Резовска и Силистар. 

2. Подземни води, представени с 40 водни тела от 7 водоносни хоризонта.  

 

В съответствие с принципите на Рамковата Директива за водите са определени 205 бр. 

водни тела в повърхностните води и 40 в подземни води. 
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Системата за мониторинг на водите има за цел осигуряване на нужните данни за оценка на 

състоянието на водните тела, включително и на заустваните отпадъчни води, своевременно 

установяване на негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, предотвратяване и 

ограничаване на вредните последици и определяне на степента на ефективност на 

осъществяваните мерки за постигане на екологичните цели за водните тела, в съответствие с 

действащия План за управление на водите в Черноморски район за басейново управление.  
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1. ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ  
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В съответствие с изискванията на Рамковата Директива за водите, екологичното състояние 

на повърхностните водни тела в Черноморски район за басейново управление се оценява 

съобразно разработените при изготвянето на ПУРБ типово специфични референтни условия и 

класификационна система за биологичните елементи за качество, и поддържащите ги основни 

физико-химични елементи за качество за всяка от категориите повърхностни води – реки, езера, 

преходни води и крайбрежни морски води. За силномодифицираните и изкуствените водни тела 

състоянието се определя като екологичен потенциал.  

 

Екологичното състояние на повърхностните водни тела през 2020 г. е оценено съобразно 

утвърдените класификационна система и стандарти за качество (СКОС) за специфични 

замърсители, включени в Наредба № Н-4/14.09.2012 г. (изм. ДВ, бр. 79/ 23.09.2014 г.) за 

характеризиране на повърхностните води.  

Това обуславя някои различия в сравнение с оценките до 2012 г. включително, свързани с: 

 Въвеждане на 3-степенна скала за оценка за поддържащите основни физико-

химични елементи за качество – от отлично до умерено състояние. 

 Въвеждане на СКОС за специфичните замърсители и отпадането на нормите, 

регламентирани с Наредба № 7 / 1986 г. за показатели и норми за определяне на качеството на 

течащите повърхностни води. 

При оценката на екологичното състояние е приложен подхода, съгласно Раздел 2 на 

Ръководство № 13 „Общ подход към класификацията на екологичния статус и екологичния 

потенциал“ към РДВ. 

В резултат на горепосочените изменения общата оценка на състоянието за някои 

повърхностни водни тела е различна в сравнение с предходните години, без това да е свързано с 

реални промени в концентрациите на наблюдаваните физико-химични показатели. 

Повърхностните водни тела в Черноморския район за басейново управление са 

актуализирани, съгласно разработения и одобрен национален „подход за определяне/актуализация 

на границите на повърхностните водни тела при актуализацията на ПУРБ” и в резултат броят им е 

увеличен от 153 на 205. 

 

1.1. РЕКИ И ЕЗЕРА 

 

1.1.1. Типове повърхностни води 

Повърхностните води в Черноморския район за басейново управление са типологизирани в 

съответствие със система “Б”, съгласно РДВ.  

Вътрешните повърхностни води са представени от: 

- категория “реки” - 8 типа,  

- категория “езера” - 4 типа,  

- категория “преходни води” - 5 типа. 

 

Границите на преходните води от тип R 16 бяха определени и отразени в актуализирания 

ПУРБ 2016-2021 г. на база на проведени проучвания и натрупани данни в рамките на текуща 

обществена поръчка с предмет „Актуализиране на типологията и класификационната система за 

оценка на повърхностните водни тела от категории „река”, „езеро” и „преходни води” в периода на 

първия ПУРБ” (междинни резултати).  

 

Табл. 1 Типове повърхностни водни тела  в Черноморски район за басейново управление 
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№ Име на типа Означение 

на типа 

Брой 

водни тела 

РЕКИ 

1 Планински тип реки в 

екорегион 12 

R 2 11 

2 Полупланински тип реки в 

екорегион 12 

R 4 54 

3 Големи черноморски реки R 10 6 

4 Малки и средни 

черноморски реки 

R 11 69 

5 Карстови извори R 15 3 

ЕЗЕРА 

1 Равнинни и полупланиски 

езера и блата 

L 4 
1 

2 Големи дълбоки язовири L 11 3 

3 Малки и средни 

полупланински язовири 

L 12 
6 

4 Малки и средни равнинни 

язовири 

L 16 
6 

ПРЕХОДНИ ВОДИ 

1 Черноморски речни лимани R 16 13 

2 Черноморски сладководни 

езера и блата 
L 7 3 

3 Черноморски слабосолени 

езера и блата 
L 8 4 

4 Черноморски средносолени 

езера и блата 
L 9 6 

5 Черноморски свръхсолени 

езера 
L 10 2 

 

По-подробна информация относно критериите и подхода на извършената типологизация на 

водите в ЧРБУ, както и пaспорти на типовете водни тела, е налична в ПУРБ, раздел І и 

съпътстващите приложения, на интернет страницата на БДЧР на адрес: 

http://www.bsbd.org/bg/index_bg_5493788.html. 

 

 

1.1.2. Екологично състояние 

Състоянието на вътрешните повърхностни води – реки и езера през 2020 г. е оценено на база 

на проведения мониторинг по биологични и физико-химични елементи за качество, както следва: 

  

Табл. 2 Наблюдавани елементи за качество на вътрешните повърхностни води, съгласно Наредба 

№ Н-4/ 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води 

 

 Екологично състояние Химично 

състояние 

Реки Макрозообентос 

Макрофити 

Фитобентос 

Риби 

Основни  

физико- 

химични  

показатели 

Специфични 

замърсители 

Хидроморфологични 

елементи за качество 

 

Приоритенти 

вещества 

http://www.bsbd.org/bg/index_bg_5493788.html
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Езера и 

язовири 

Макрозообентос 

Фитопланктон  

Макрофити 

Риби 

Основни  

физико- 

химични  

показатели 

Специфични 

замърсители 

Хидроморфологични 

елементи за качество 

 

 

Приоритенти 

вещества 

 

Класифицирането на екологичното състояние на водните тела през 2020 г. е извършено 

съгласно по-лошата от стойностите на резултатите по наблюдаваните биологични и физико-

химични елементи за качество, в съответствие с Приложение V, 1.4.2. на РДВ и чл. 18, ал. 1 на 

Наредба № 1 / 2011 г. за мониторинг на водите.  

 

Категориите на повърхностните водни тела на територията на БДЧР са  „река”, „езеро” и 

„преходни води”. Основните типове, на които могат да се разделят са два: речни и езерни 

(язовирни) типове като и в двата типа попадат водни обекти от категория "преходни води" (речни 

лимани и крайбрежни езера) и от категория "река" (реки и силномодифицирани реки - язовири). 

 

Извършени са пробовземания и анализи по категории повърхностни водни тела както следва: 

1. Реки – 47 проби по БЕК Макрозообентос, 81 проби по БЕК Макрофити, 39 проби по 

БЕК Фитобентос и 44 проби по БЕК Риби 

2. Езера – 1 проба за БЕК Фитопланктон 

3. Преходни води – 16 проби по БЕК Макрофити, 1 проба по БЕК Фитобентос, 1 проба по 

БЕК Риби и 16 проби по БЕК Фитопланктон 

 

Речни типове – анализирани са данни от 47 пункта за макрозообентос, 92 пункта за 

макрофити и 40 пункта за фитобентос. Класификацията на водните тела по БЕК Риби е извършена 

на база проведен мониторинг в 45 пункта. 

Езерни типове - анализирани са данни от 5 пункта за макрофити, 25 пункта за 

фитопланктон. 

 

Оценката на замърсяването на водите със специфични замърсители се извършва съгласно 

стандартите за качество за вътрешни повърхностни води установени с Наредба № Н-4/ 14.09.2012 

г. (изм. ДВ, бр. 79/23.09.2014 г.). Въпреки че в редица водни тела са констатирани високи 

концентрации на разтворено желязо, манган и алуминий резултатите за тези три химични 

елемента няма да бъдат оценявани, т.к. не са изведени фонови стойности за тях. Допустимите 

концентрации за разтворено желязо, манган и алуминий са дефинирани като стойности, които 

трябва да се прибавят към фоновата концентрация, установена за водното тяло.  

Данните за хром (Cr) общ не са оценени т.к. не e изведен стандарт за качество на национално 

ниво за този елемент. Стадарти за качество за околна среда са изведени за Cr (III) и Cr (VI), 

съгласно Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на водите. 

 

 Оценка на състоянието по хидроморфологочни елементи за качество все още не се 

извършва, поради липса на разработена методика.  

 

Хидрометричен мониторинг на повърхностни води 
 

На територията на Басейнова дирекция Черноморски район има 15 хидрометрични станции 

(ХМС) стопанисвани от НИМХ – БАН, от които девет оперативни и шест режимни. Обобщени 

данни за средна, минимална и максимална годишна стойност на оттока през 2020 г. за 

оперативните мониторингови станции е представена в Приложение 1-8. 
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1.1.3. Химично състояние 

 

Оценката на химичното състояние за повърхностни води се извършва съгласно СГС-СКОС 

на приоритетните вещества, установени с Директива 2008/105/ЕС, въведена в българското 

законодателство с Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и 

някои други замърсители (ДВ, бр. 88/2010 г.). 

Химичното състояние на повърхностните води се оценява в два класа – добро и лошо. 

„Добро химично състояние” е състоянието, при което средногодишната стойност (СГС) на 

замърсителите не превишава стандартите за качество на околната среда (СКОС). т.e. водни тела, в 

които резултатите за всички приоритетни вещества отговарят на химичните стандарти за качество 

са в добро състояние, а водните тела в които има резултати над съответните определени стойности 

са в лошо състояние. 

При анализа на получените резултати за 2020 г. е взето под внимание и изискването на 

Директива 2009/90/ЕС, специфицираща минималните критерии за качеството на данните, 

транспонирана в Наредба №1/ 2011 г. за мониторинг на водите. 

В системата на МОСВ все още съществуват проблеми с усвояването на методики и работа 

по сваляне на границата на определяне на метода за определени вещества т.е. с изпълнение на 

минималните критерии при избор на методите за анализ, съгласно чл. 84 от Наредба №1/ 2011 г.  

Предвид горепосоченото, в настоящия доклад, химичното състояние е оценено на база 

наличните за 2020 г. данни. 

 

 

1.1.4. Резултати 

 

Обобщените резултати от анализа на състоянието на повърхностните водни тела през 2020 г., 

са представени, както следва: 

- категория „река“ - в Приложение 1.1; 

- категория „езеро“ – в Приложение 1.2; 

- категория „преходни води“ – в Приложение 1.3; 

- силномодифицирани ВТ от категория „река” - в Приложение 1.4; 

- изкуствени водни обекти от категория „езеро“ - в Приложение 1.5; 

- ИВО и СМВТ от категория „преходни води“ - в Приложение 1.6; 

Средна, минимална и максимална годишна стойност на оттока по оперативни мониторингови 

пунктове през 2020 г. са представени в Приложение 1.8. 
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Речен басейн “Черноморски Добруджански реки”  
 

Екологично състояние: 

 

 Отчита се влошаване на екологичното състояние на водно тяло BG2DO700L017 – 

Дуранкулашко езеро от добро до умерено по данни за влошаване на ФХЕК.  

 

Химично състояние:   

През разглеждания период е провеждан мониторинг на химичното състояние на ВТ 

BG2DO800R001 - р. Батова - от с.Батово до вливане в Черно море, като данните показват добро 

химично състояние. За останалите водни тела не е извършван мониторинг за оценка на химичното 

съсрояние.  

 

 

 

 Речен басейн “река Провадийска”  
 

Екологично състояние: 

 

 Подобрявяне на състоянието на водно тяло BG2PR500R008 - р.Златина - от  2,6 км. след с. 

Белоградец до вливане в р. Провадийска от умерено до добро по данни за добро състояние по БЕК 

Макрозообентос. 

 Влошаване на състоянието на водно тяло BG2PR345R1107 - р.Провадийска - от гр. Провадия 

до вливане на р.Главница от умерено до лошо по данни за БЕК Фитобентос. 

 

 

Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за разтворен манган е 

регистрирано в едно водно тяло: BG2PR300L021 (пункт яз. "Тръстиково"). 

 

 

Химично състояние:   
От анализираните приоритетни вещества през 2020 г., съгласно действащата програма за 

мониторинг, няма установени превишения на СГС-СКОС в пунктовете в речен басейн                 

“река Провадийска”. 

 

 

 

Речен басейн “река Камчия” 

 
Екологично състояние: 

 Подобряване на състоянието на водно тяло BG2KA900R1137 - р. Камчия - след с. Тича до яз. 

"Тича" от умерено до добро в резултат на отчетено добро състояние по БЕК Риби. 

 Подобрява се и екологичното състояние и на р. Чираджи (Пакоша) от извор до яз. Фисек, с 

код BG2KA800R025 от лошо до умерено в резултат на данни за подобряване на БЕК Макрофити. 

 Екологичното състояние на водно тяло с код BG2KA130R1102 и наименование р. Камчия – 

от с. Дъбравино (шосеен мост) до устие е отчетено като лошо на база лоша оценка по показател 

БЕК Фитобентос. 

 Отчита се влошаване на екологичното състояние на водно тяло BG2KA400L008 – яз. 

"Цонево" от добро до умерено по данни за ФХЕК. 
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 Влошава се състоянието на водно тяло с код BG2KA800L029 - яз. "Съединение" и водно тяло 

с код BG2KA800L027 - яз. "Фисек", от умерено до лошо по отношене на отчетени лоши резултати 

по БЕК Фитопланктон. 

 През 2020 година е отчетено влошаване на екологичното състояние на водно тяло с код 

BG2KA900R1039 - р. Герила от преди гр. Върбица до вливане в яз. "Тича". Констатирано е 

умерено екологично състояние на ВТ по БЕК Риби и ФХЕК. 

 За водно тяло с код BG2KA600R018 - р. Брестова и притоци се наблюдава влошаване на 

екологичното състояние от умерено до много лошо в резултат на данни за БЕК Макрозообентос. 

 Наблюдава се подобрение на състоянието на водно тяло BG2KA800R028 - р. Керизбунар от 

язовир "Съединение" до вливане в р. Врана от лошо до умерено по отношение на подобряване на 

резултатите по БЕК Макрофити, както и данни за умерено сътояние по БЕК Макрозообентос и 

ФХЕК. 

 Влошаване на състоянието на водно тяло BG2KA200R007 - р. Елешница от извор до вливане 

в яз. "Елешница" от добро до умерено на база отчетени умерени резултати по БЕК Риби. 

 

 

Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за разтворено желязо е 

регистрирано в 2 бр. водни тела: BG2PR800R018 (пункт р. Мадара - мост на Е 70), 

BG2PR600R1012 (пункт р. Крива - с. Енево устие). 

Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за разтворено манган е 

регистрирано в 3 бр. водни тела: BG2KA200L006 (пункт яз. Елешница), BG2KA578R1103 (пункт 

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

река  - м/у с.Вехтово и с.Ветрище). 

Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за алуминий е 

регистрирано в 4 бр. водни тела: BG2KA578R1203 (пункт р. Г. Камчия - с. Кълново), 

BG2KA700R016 (пункт р. Стара река – м/у с.Вехтово и с.Ветрище), BG2KA578R1003 (пункт р. 

Врана – при с. Кочово), BG2KA800R1131 (пункт р. Врана - след гр.Търговище), BG2KA578R1103 

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

Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за цинк е регистрирано 

в едно водно тяло: BG2KA700R016 (пункт р. Стара река  - м/у с.Вехтово и с.Ветрище). 

 

Химично състояние:   
Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за Хлоралкани C10-13 е 

регистрирано в едно водно тяло: BG2KA800R1131 (пункт р. Врана – след гр. Търговище). 
 

 

Речен басейн “ Севернобургаски реки ”  
 

Екологично състояние: 
Промени в екологичното състояние през 2020 г. се наблюдава, както следва: 

 Подобряване на състоянието в следните водни тела: 

BG2SE600R1123 - р.Хаджийска - от  преди с. Ръжица до 3 км след с. Ръжица – от много лошо до 

умерено на база отчетени резултати по БЕК Макрозообентос и Макрофити. 

BG2SE200R1101 - р.Фъндъклийска - от граница на преходни води до вливане в Черно море при с. 

Шкорпиловци – от умерено до добро на база отчетени резултати по БЕК Макрофити. 

BG2SE500R1113 - р.Вая - от граница на преходни води до вливане в Черно море при Иракли – от 

умерено до добро на база отчетени резултати по БЕК Макрофити. 

  

 Влошаване на екологичното състояние в следните тела: 

BG2SE900R026 - І участък: р.Азмак - от извора до вливане в Атанасовско езеро ІІ участък: 

р.Дермендере - от извора до вливане в р. Азмак – от умерено до лошо, на база отчетени резултати 

по БЕК Макрофити. 
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BG2SE300R1103 - р.Панаир дере - от граница на преходни води до вливане в Черно море – от 

умерено до лошо на база отчетени влошени резултати по БЕК Макрофити. 

BG2SE600L016 - яз.Порой – от добро до умерено на база отчетени резултати по БЕК 

Фитопланктон. 

BG2SE800L018 - яз.Ахелой – от добро до умерено на база отчетени резултати по БЕК 

Фитопланктон. 

BG2SE900L037 - Бургаско езеро – от умерено до много лошо на база отчетени реултати по БЕК  

Фитопланктон. 

 

Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за разтворено желязо е 

регистрирано в едно водно тяло: BG2SE600R1123 (пункт р. Хаджйиска - с. Ръжица). 

Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за разтворен манган е 

регистрирано в 4 бр. водни тела: BG2MA600R012 (пункт р. Русокастренска - с. Желязово), 

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

с. Попович), BG2SE900R026 (пункт р. Дермендере). 

 

Химично състояние:   
Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за Хлоралкани C10-13 

е регистрирано в едно водно тяло: BG2SE400R1106 (пункт р. Двойница преди вливане в Ч. море). 

 

 

Речен басейн “Мандренски реки”  
 

Екологично състояние: 

 Отчетено е добро екологичното състояние на ВТ с код BG2MA200R003 - р. Изворска - от с. 

Извор до устие по данни за ФХЕК. 

 Отчетено е влошаване на състоянието на ВТ с код BG2MA600R012 - І участък: р. 

Русокастренска – от яз. “Крушово” до с. Русокастро ІІучастък: р. Папазлъшка от  яз. “Картелка ” 

до вливане в р.Русокастренска от добро до умерено в резултат на данни по БЕК Макрофити. 

 Влошаване на екологичното състояние се наблюдава и в BG2MA900R1020 - р. Средецка  от 

извор до град Средец на база отчетено умерено състояние по БЕК Макрозообентос и Макрофити. 

 Отчетено е влошаване на екологичното състояние на водно тяло р. Факийска – от извор до 

вливане на p. Малката река с код BG2MA400R1021 от умерено до много лошо на база отчетени 

влошени резултати по БЕК Риби. 

 За водно тяло BG2MA400R1008 - р. Факийска- от вливане на р. Сарпасан до вливане на р. 

Малката река е отчетено добро екологично състояние по данни за БЕК Риби. 

 Влошено е екологичното състояние за BG2MA400R004 - р. Факийска – с. Габър до устие от 

добро до умерено на база резултати по ФХЕК. 

 Отчетено е влошаване на състоянието на водно тяло с код BG2MA200R011 - р. Изворска – от 

извор до с. Извор от умерено до лошо на база отчетени резултати по БЕК Фитобентос. 

 

Химично състояние:   
От анализираните приоритетни вещества през 2020 г., съгласно действащата програма за 

мониторинг, няма установени превишения на СГС-СКОС в пунктовете в речен басейн                 

“Мандренски реки”. 

 

Речен басейн “ Южнобургаски реки” 

 
 Екологично състояние: 

 
Промени в екологичното състояние през 2020 г. се наблюдава, както следва: 
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 Подобрявяне на състоянието в следните водни тела: 

BG2IU400R012 - р. Зеленковска  - от извор до вливане  в р.Дяволска – от добро до отлично 

състояние на база отчетени резултати по БЕК Макрозообентос, Макрофити и Фитобентос.  

BG2IU400R1108 - р. Дяволска от граница на преходни води до вливане в Черно море  – от умерено 

до отлично състояние на база резултати по ФХЕК. 

 

 Влошаване на екологичното състояние в следните тела:  

BG2IU200R1006 - р. Ропотамо - от  вливане на р. Староселска река до вливане на р. Мехмедженска 

- от добро до умерено състояние на база отчетени резултати по ФХЕК, БЕК Макрозообентос и 

Фитобентос. 

BG2IU200R1105 - р. Ропотамо- от вливане на р.Мехмедженска до граница на преходни води  – от 

добро до умерено състояние на база отчетени резултати по БЕК Макрозообентос и Макрофити.  

BG2IU400R1008 - р. Дяволска след яз.Ясна поляна до граница на преходни води – от добро до 

умерено екологично състояние, на база резултати по БЕК Макрофити. 

BG2IU600R1213 - р. Караагач - от вливане на р. Илиева река до границата на преходните води от 

отлично до добро състояние на база данни за БЕК Макрофити. 

BG2IU200R1005 - р. Ропотамо- от граница на преходни води до вливане в Черно море от добро до 

умерено състояние на база резултати за БЕК Макрофити. 

BG2IU400L011 - яз. Ясна поляна от добро до умерено състояние на база влошени данни за 

кислородното съдържание. 

 

 Химично състояние:   
Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за Хлоралкани C10-13 

е регистрирано в едно водно тяло: BG2IU200R1105 (пункт р. Ропотамо - с. Веселие). 

 

 

Речен басейн “ река Велека” 
 

Екологично състояние: 

Наблюдава се подобряване на екологичното състояние от добро до отлично във водно тяло с 

код BG2VE700R1601 - р. Айдере – от извор до вливане в р. Велека, по данни за отлично състояние 

по БЕК Макрозообентос и Макрофити. 

За ВТ с код BG2VE106R1301 - р. Велека – от Мост на с. Кости до 7 кm след с. Бродилово е 

отчетено подобряване на екологично състояние от умерено до добро на база резултати по БЕК 

Макрозообентос, Макрофити и Фитобентос.  

Отчетено е отлично състояние за водно тяло с код BG2VE106R1401 - р. Велека – от 7 кm 

след с. Бродилово до границата на преходните води на база получени резултати по ФХЕК. 

 

Химично състояние:   

От анализираните приоритетни вещества през 2020 г., съгласно действащата програма за 

мониторинг, няма установени превишения на СГС-СКОС в пунктовете в речен басейн                 

“река Велека”. 

 

Речен басейн “река Резовска” 
 

Екологично състояние: 

 

Наблюдава се подобряване на екологичното състояние от добро до отлично във водно тяло с 

код BG2RE400R1002 - р. Резовска от държавна граница на България с Турция до границата на 

преходните води на база отлични резултати по ФХЕК. 
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Отчетено е и подобрение на състоянието на водно тяло с код BG2RE200R1301 и 

наименование р.Силистар -  от извор до границата на преходните води, от добро до отлично 

състояние, на база отчетени отлични резултати по ФХЕК и БЕК Макрозообентос, Макрофити и 

Фитобентос. 

За ВТ с код BG2RE400R1102 и наименование р. Резовска от границата на преходни води до 

вливане в Ч. море е отчетено влошаване на състоянието от отлично до умерено по данни за азот 

нитритен. 

 

 

Химично състояние:  

Превишаване на средногодишната стойност на стандарта за качество за Хлоралкани C10-13 е 

регистрирано в две водни тела: BG2RE200R1201 (пункт р. Силистар - преди вливане в Ч. море - 

устие) и BG2RE200R1101 (пункт р. Бутамята - устие). 
 

 

 

1.1.5. Заключения 
 

След извършената оценка на състоянието на водните тела през 2020 г., като цяло не се 

констатира съществено изменение в състоянието по наблюдаваните елементи за качество 

в сравнение с ПУРБ.  

За част от водните тела общата оценка на екологичното състояние е различна в 

сравнение с предходните години от прилагането на ПУРБ, което не е свързано с реална 

промяна в състоянието на наблюдаваните елементи за качество, а се дължи на: 

- включване на данни по повече обследвани БЕК – макрофити, фитобентос и по-рядко 

риби; 

- промени в границите на класовете за качество по отношение съдържанието на 

фосфор, в сравнение с приложената класификационна система при разработването на ПУРБ 

за Черноморския басейнов район; промените са съгласно приложение № 6 на Наредба № Н-4 / 

14.09.2012 г. (изм. ДВ, бр. 79. / 23.09.2014 г.) за характеризиране на повърхностните води; 

- извършена актуализация на класификационната система за оценка по БЕК 

фитопланктон, на база на проведеното 3-годишно обследване за валидиране на 

референтните условия на вътрешните повърхностни води в Черноморския басейнов район 

-  извършена актуализация на границите на типовете, респ. на водните тела. 

На база на получените резултати може да се обобщи следното: 

1. Без промяна остава установеното много лошо състояние на водните тела, повлияни 

от заустване на недобре пречистени или непречистени отпадъчни води от по-големите 

селищни агломерации, например в басейните на р. Провадийска, р. Врана, р. Айтоска и др., 

където все още на са стартирали, или са в процес на реализация мерки, свързани с 

изграждане на ПСОВ.  

 2. Влошаването на състоянието по анализираните елементи за качество на водите е 

обусловено от следните фактори: 

- непостоянен речен отток на реките, пресъхващи мониторингови пунктове вследствие 

на изградени поредица от язовири в поречията на реките; 

 - замърсяване от населени места и индустриални източници; 

 - замърсяване с биогенни елементи от дифузни източници (земеделски практики). 
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1.2. ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

 

На територията на Черноморски район за басейново управление са индентифицирани 40 

подземни водни тела в 7 водоносни хоризонта, както следва: 

 Кватернерен водоносен хоризонт – 13 водни тела 

 Неогенски водоносен хоризонт – 9 водни тела 

 Палеогенски водоносен хоризонт – 4 водни тела 

 Горнокреден водоносен хоризонт  –  6 водни тела 

 Долнокреден  водоносен хоризонт –  4 водни тела 

 Малм – валанжински  водоносен хоризонт – 2 водни тела 

 Юрскотриаски и палеозой – протерозой водоносни хоризонти - 2 водни тела.  

 Мониторингът през 2020 г. е извършван на основание Заповед №РД-230/28.03.2019 г. и 

Заповед №РД-267/03.04.2020 г., променена (поради епидимиологичната обстановка в страната) със 

Заповед РД-476/26.06.2020 г. за период от 01.06.2020 г. до 31.05.2021 г. на Министъра на ОСВ, в 

съответствие с програмите за количествен, контролен и оперативен мониторинг, разработени 

съгласно чл. 8 на РДВ и утвърдената „Методика за планиране на мрежи и програми за мониторинг 

на подземните води“. Полевите и лабораторните изследвания се извършват от Изпълнителна 

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

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

докладване (ГИСУВД). 

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

методология, прилагана при разработването на програмите за мониторинг на подземните води е на 

база утвърден национален подход. В мрежата са включени следните видове пунктове:  

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

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

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

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

наблюдение на подземните води (мониторингови пунктове). 

Анализът на състоянието е извършен по водоносни хоризонти, водни тела и пунктове, 

съгласно изискванията на: 

 Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;  

 Директива 2000/60/ЕС и Директива за подземните води 98/83/ЕО; 

 Подход за оценка на количественото състояние на подземните водни тела; 

 Подход за оценка на химичното състояние на подземните водни тела. 

        

1.2.1. Количествено състояние на подземните води 

 

Програмата за мониторинг на количественото състояние на подземните води включва 75 

пункта в 34 подземни водни тела. Наблюдават се: 

 водни нива – на кладенците; 

 дебити – на изворите. 

Подземното водно тяло е определено в добро количествено състояние, когато разполагаемите 

ресурси на водното тяло (средномногогодишното подхранване минус необходимите за 

екосистемите водни количества), не са надвишени от общото годишното черпене на подземни 

води и в пунктовете от националната мрежа за мониторинг на количественото състояние не е 

установена тенденция към понижаване на водните нива.  

Резултатите от анализа на количественото състояние на пресните подземни води са 

представени в таблица 1: 
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Таблица 1. Баланс на подземните води 

 

Година 

Естествен

и ресурси 

в л/сек 

Количества 

необходими 

за 

екосистемит

е л/с 

Разполагаем

и ресурси в 

л/сек 

Разрешени 

водни 

количеств

а  л/с 

Водни 

количеств

а за 

собствени 

потребнос

ти л/с 

Свободни 

водни 

количеств

а  л/с 

Разрешени 

от 

разполагаем

и 

% 

2020 23776.337 600,77 23175.567 4895.31 154.34 18125.917 22 

 

Съотношението между ресурсите е представено в графичнo приложениe 1:   

 

                   
                                                                          граф. 1      

            

Сумата от разрешеното водовземане и водните количества за собствени потребности на 

гражданите във всички водни тела към 31.12.2020 г. е по-малко от оценените разполагаеми 

ресурси и е в размер на 5049,65 л/сек. Това съставлява 22% от разполагаемите ресурси. 

Водовземането от подземни води по цели и съотношението им са представени в таблица 2 и 

граф. 2 

 

Таблица 2.  Водовземане от подземни води по цели 

  

водовземане от подземни води по цели: мил. куб. м.  

Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване 1.006 

ВИК-Обществено питейно-битово 

водоснабдяване 59.721 

Животновъдство и аквакултури 0.870 

Аквакултури  0.004 

Напояване 1.621 

НС - Обществено напояване на земеделски 

култури 0.294 

Охлаждане 0.943 

Промишлено водоснабдяване  1.136 

Други икон. дейности 0.416 
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                                                                           граф. 2 

 

 

1.2.2. Химично състояние на подземните води  

 

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

 осигуряване на информация за характеризирането на ПВТ; 

 общата оценка на химичното състояние на ПВТ; 

 откриване на наличието на интрузии на солени или замърсени води; 

 откриване на наличието на дълготрайни антропогенни тенденции в концентрациите на 

замърсителите; 

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

 разработване и оценка на ефекта от програмата от мерки. 

 

През 2020 г. Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните 

води включва общо 136 пункта в 35 ПВТ. Всеки отделен мониторингов пункт има определена 

схема за пробонабиране и анализиране по показатели разделени в следните групи: 

Физико-химични показатели: 

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

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

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

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

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

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

манган – анализират се във всички пунктове за подземни води - сезонно /четири пъти в годината/ 

или на полугодие /два пъти годишно/. 

Специфични замърсители: 

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

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

отделни показатели на полугодие /два пъти годишно/ или веднъж годишно. 
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II-ра група органични замърсители: трихлоретилен, тетрахлоретилен, алдрин, диелдрин, 

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

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

манкоцеб, алахлор, циперметрин – анализите се извършват еднократно през годината.  

Честотата на мониторинга е определена в зависимост от характеристиките на подземните 

водни тела и повтаряемостта на замърсителите. Предвидена е предимно 4 пъти в годината, като в 

някой пунктове е намалена на 2 пъти за контролни показатели, за които през 2019 г. не са 

установени превишения. Честотата е съобрaзена и с оценката на тенденциите за наличие на 8 

резултата.  

Извършва се статистическа обработка на данните и получената средногодишна стойност на 

концентрацията (СГС) по всеки наблюдаван показател се сравнява със: 

 стандарт за качество (СК) от Приложение 1 към Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване 

и опазване на подземните води; 

 праговите стойности на замърсителите (ПС) определени за подземни водни тела в лошо 

химично състояние (Приложение 4.2.10 ПУРБ 2016-2021 г.). 

Оценката на химичното състояние на ПВТ е извършена съгласно подход за оценка на 

химичното състояние на подземните водни тела и е дадена в две категории – добро и лошо. 

Подходът е разработен в съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕС, Директива 

2006/118/ЕО за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване, Наредба №1/2007 г. 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. 

Обобщените резултати от анализа за 2020 г. са представени в таблично Приложение 2.        

Резултатите от анализа по водоносни хоризонти, водни тела и мониторингови пунктове са 

представени както следва: 

 

Кватернерен водоносен хоризонт 

 

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

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

ПВТ е първата от повърхността. Водоносният хоризонт е открит и подложен на най-силен натиск. 

  

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

По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 3 пункта.  

 Пункт: BG2G000000QMP176 Рогачево, ШК "Добрич строй". Установени са превишения 

над ПС и СК по показатели: калций и обща твърдост. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” 

състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP177 Кранево, ШК-1 "Извор". Установени са превишения над 

ПС и СК по показатели: електропороводимост, калций, обща твърдост, ортофосфати и  еднократно 

по нитрати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP414 Рогачево, ШК "Плам-Павлина Гачева-Рогачево". 

Установени са превишения над ПС и СК по показатели: калций и обща твърдост. ПВТ в района на 

МП е определено в „лошо” състояние. 

 

BG2G000000Q002
Порови води в кватернера на 

р. Батова
лошо

Ел. проводимост, Ca, Mg, SO4, 

Mn, Fe, обща тв. 

МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

лошо
калций, обща твърдост,  ел. 

пороводимост, ортофосфати

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

 
                  

2. ПВТ с код BG2G000000Q003 - Порови води в кватернера на р. Провадийска   
По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 7 пункта.  
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 Пункт: BG2G000000QMP005 Златина, ШК- 5 (6) при ПС с. Златина Рогачево. Не са 

установени превишения над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP007 Провадия, ТК към ПС Провадия. Не са установени 

превишения над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP008 Каспичан, ШК. Установено е превишение над ПС и СК по 

показател: нитрати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP009 Венчан, ШК. Не са установени превишения над ПС и СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP010 Марково, ШК. Установено е еднократно превишение по 

показател: калций, като СГС непревишава ПС. ПВТ в района на МП е определено в „добро” 

състояние. 

 Пункт: BG2RG1522_1 Върбяне, ТК "Фуражи" ООД. Установено е превишение над ПС и 

СК по показател: нитрати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2RG21520167_1 Царев брод, ТК-ППК" Зора". Установени са превишения над 

ПС и СК по показател: нитрати и над ПС по показател: обща твърдост. ПВТ в района на МП е 

определено в „лошо” състояние. 

 

BG2G000000Q003
Порови води в кватернер в 

терасата на  р. Провадийска
лошо NO3 лошо нитрати, обща твърдост

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

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

 Пункт: BG2G000000QMP015 Кълново, ШК 1. Установено е еднократно превишение по 

показател: калций, като СГС непревишава ПС. ПВТ в района на МП е определено в „добро” 

състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP014 Новосел, ШК. Установено е еднократно превишение по 

показател: калций, като СГС непревишава ПС. През второто полугодие е установено превишение 

по нитрати, но като СГС непревишават ПС.  ПВТ в района на МП е определено в „добро” 

състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP013 Смядово, ШК. Установено е еднократно превишение по 

показател: калций, като СГС непревишава ПС. ПВТ в района на МП е определено в „добро” 

състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP012 Хан Крум, ТК. Установено е превишение по показател: 

желязо, като СГС непревишава ПС. Установено е превишение над ПС и СК по показател: манган. 

ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 

 

BG2G000000Q004
Порови води в кватернера на 

р. Врана
лошо NO3 добро манган

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

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

        По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта.          
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 Пункт: BG2G000000QMP017 Горен Чифлик, ТК. Не са установени превишения над ПС и 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP080 Старо Оряхово, ТК. За първото шестмесечие е установено 

превишение по показател: калций; еднократно по показатели: обща твърдост и ортофосфати, като 

СГС непревишават ПС. Установени са превишения над ПС и СК по показател: манган. ПВТ в 

района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP178 Близнаци, сондаж С-4а "Гъбката", ПС "Червения мост". Не 

са установени превишения над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP179 Сава, ШК "Водно строителство". Установени са 

превишения над ПС и СК по показатели: калций и нитрати. Превишения са регистрирани и по 

показател: обща твърдост, но СГС непревишава ПС. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” 

състояние. 

 

 

BG2G000000Q005
Порови води в кватернера на 

р. Камчия
лошо NO3 лошо манган, калций, нитрати

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

5. ПВТ с код BG2G000000Q006 - Порови води в кватернера на р. Хаджийска 

        По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункта.          

 Пункт: BG2RG21530091_1 Долен Чифлик, ТК "Алфа Ууд България". Установени са 

превишения над СК по показатели: манган и желязо. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” 

състояние. 

 

BG2G000000Q006
Порови води в кватернера на 

р.Хаджийска
добро няма установени лошо желязо и манган

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

6. ПВТ с код BG2G000000Q007 - Порови води в кватернер на р. Луда Камчия 

        По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункта.          

 Пункт: BG2G000000QMP189 Бероново, ШК. Не са установени превишения над ПС и СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G000000Q007
Порови води в кватернер на 

р. Луда Камчия
добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

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

 По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта. През 2020 г. мониторинг е 

проведен в 3 от тях. 
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 Пункт: BG20000000QMP424 Камено, ЕТК-6. Установено е превишение над ПС и СК по 

показател: нитрати. Еднократни превишения са регистрирани и по показатели: амониеви йони и 

магнезий, но СГС непревишава ПС. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP098 Айтос, Сондаж С1 "Симпо" АД. Установено е еднократно 

превишение по показател: амониеви йони, но СГС непревишава ПС. ПВТ в района на МП е 

определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP416 Айтос, ЕТК "НСКФ Трейд-Айтос". Установено е 

превишение над ПС и СК по показател: нитрати. Еднократни превишения са регистрирани и по 

показатели: амониеви йони и желязо, но СГС непревишава ПС. ПВТ в района на МП е определено 

в „лошо” състояние. 

 

 

BG2G000000Q008
Порови води в кватернера  на 

р.Айтоска
лошо NO3, Mg лошо нитрати

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

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

                  По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта.  

 Пункт: BG2G000000QMP201 Димчево, ПС Димчево. Установено е еднократно 

превишение над ПС и СК по показател: желязо. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” 

състояние. При анализ на резултатите по показател: желязо, средна стойност за периода 2015-2020 

г. не се установява превишение над ПС. 

 Пункт: BG2G000000QMP417 Извор, ШК-Извор. Не са установени превишения над ПС и 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G000000Q009
Порови води в кватернера  на 

р.Средецка - Мандра
лошо РО4 добро желязо

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

     

9. ПВТ с код BG2G000000Q010 - Порови води в кватернера  на р. Ропотамо 

        По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункта.          

 Пункт: BG2G000000QMP033 Веселие, ШК-3. Не са установени превишения над СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G000000Q010
Порови води в кватернера  на 

р. Ропотамо
добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

10. ПВТ с код BG2G000000Q011 - Порови води в кватернера  на р. Дяволска 
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BG2G000000Q011
Порови води в кватернера  на 

р. Дяволска
добро  – няма възложен мониторинг

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

11. ПВТ с код BG2G000000Q012 - Порови води в кватернера  на р. Велека 

        По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункта.          

 Пункт: BG2G000000QMP034 Кости, ШК. Не са установени превишения над  СК. ПВТ в 

района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G000000Q012
Порови води в кватернера  на 

р. Велека
добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

12. ПВТ с код BG2G00000Q013 - Порови води в кватернера  на р. Резовска 

 По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункта.          

 Пункт: BG2G000000QMP035 Резово, ШК при ПС Резовска стара. Не са установени 

превишения над СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G000000Q013
Порови води в кватернера  на 

р. Резовска
добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

13. ПВТ с код BG2G000000Q014 - Порови води в кватернера на р. Двойница  
На база резултатите от проведен мониторинг – количествен и химичен в ПВТ е очертан 

участък на морска интрузия, която е подробно описана в раздел 4 на ПУРБ 2016-2021 г. на сайта 

на БД “Черноморски район”.  

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

 Пункт: BG2G000000QMP135 Обзор, Сондаж Р-5, Ф. "Одесос-570" ЕООД. Не е извършен 

пълния мониторинг със заложената честота на изпитване, поради несъстоятелност на фирмата 

(труден достъп, липса на ел. енергия и др.). Пробонабирането е било еднократно през 2020 г., като 

в МП не са установени превишения над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” 

състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP204 Обзор, ЕТК-4, ВиК-Варна. Установено е еднократно 

превишение по показател: ортофосфати, но СГС непревишава ПС. ПВТ в района на МП е 

определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000QMP205 Приселци, ЕТК-5,ВиК-Варна. Не са установени 

превишения над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G000000Q014
Порови води в кватернера  на 

р. Двойница
лошо

NH4, Na, Ca, Mg, Mn, Fe, SO4, Cl, 

ел.проводимост
добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
        

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

състояние, съгласно ПУРБ 2016-2021 г.  

 

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

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

 Пункт: BG2G000000NMP055 Богдан, каптаж при ПС Алмалии. Установено е 

превишение над ПС и СК по показател: нитрати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” 

състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP058 Климентово, дренаж Карита 1. Не са установени 

превишения над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP059 Изгрев, дренаж "Михалева чешма". Установени са 

еднократни превишения по показатели: калций и нитрати, но СГС непревишава ПС. ПВТ в района 

на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP060 Балчик, ШК. Не са установени превишения над ПС и СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP061 Николаевка, Дренаж "Аязмата". Не са установени 

превишения над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP062 Драганово, каптаж. Установено е превишение по 

показател: нитрати, но СГС непревишава ПС. ПВТ в района на МП е определено в „добро” 

състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP186 Николаевка, извор "Бялата чешма". Не са установени 

превишения над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP206 Ген. Кантарджиево, ТК, ЗПК "Генерал Катарджиево". 

Установени са превишения над ПС и СК по показатели: желязо и манган. ПВТ в района на МП е 

определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP207 Тополи, ТК "Планекс-Тополи" ООД. Установени са 

превишения над ПС и СК по показатели: амониеви йони, ел. проводимост, желязо и манган. ПВТ в 

района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP410 Кранево, ШК-1"Палма-93-СД-Вега". Установени са 

превишения над ПС и СК по показатели: ел. проводимост, желязо, калций, манган и обща 

твърдост, както и еднократни превишения по показатели: амониеви йони, нитрати, нитрити, 

ортофосфати и хлориди, на които СГС ненадвишават ПС. ПВТ в района на МП е определено в 

„лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP411 Кранево, ШК-1 "ДАСА-Кранево". Установено е 

превишение над ПС и СК по показател: нитрати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” 

състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP412 Кранево, ШК-2 "Атмаджови-Кранево". Установено е 

превишение над ПС и СК по показател: ортофосфати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” 

състояние. 

 

BG2G000000N018

Карстово-порови води в 

неоген - миоцен -сармат 

Изгрев-Варна -Ботево-Батово

лошо NO3 лошо

нитрати, желязо, манган, амониеви 

йони, ел. проводимост, калций, 

обща твърдост и ортофосфати

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

2. ПВТ с код BG2G000000N019 - Порови води в неоген - миоцен Галата - Долен чифлик 
 По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 3 пункта. 
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 Пункт: BG2G000000NMP065 Приселци, СК 1-8 "Паша дере". Не са установени 

превишения над СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP142 Венелин, СК 2. Установено е еднократно превишение по 

показател: нитрати, но СГС непревишава СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” 

състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP208 Равна гора, ТК ,,Парка-Воден свят-Равна гора". Установено 

е еднократно превишение над СК по показател: манган. ПВТ в района на МП е определено в 

„лошо” състояние. При анализ на резултатите по показател: манган, средна стойност за периода 

2015-2020 г. не се установява превишение над ПС. 

 

BG2G000000N019

Порови води в неоген - 

миоцен Галата- Долен 

чифлик

добро няма установени добро  манган

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

3 ПВТ с код BG2G000000N020 - Порови води в неоген - сармат Руен - Несебър 

 По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункта. 

 Пункт: BG2G000000NMP066 Просеник, Б-150 сондаж – наблюдателен. Установени са 

превишения над СК по показатели: желязо и манган. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” 

състояние. 

 

BG2G000000N020
Порови води в неоген - 

сармат Руен - Несебър
добро няма установени лошо  желязо и манган

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

4. ПВТ с код BG2G000000N021 - Порови води в неоген - сармат Айтос 

 

BG2G000000N021
Порови води в неоген - 

сармат Айтос
добро  – 

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

няма възложен мониторинг

 
  

5. ПВТ с код BG2G000000N022 - Порови води в неоген - сармат Средец 

 По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункта. 

 Пункт: BG2G000000NMP182 Желязово, КИ Дядо Русев, ПС "Желязово". Установено е 

превишение над СК по показател: нитрати, както и еднократно превишение по показател: 

магнезий, на който СГС ненадвишава СК. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 

BG2G000000N022
Порови води в неоген - 

сармат Средец
добро няма установени лошо нитрати 

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

  

6. ПВТ с код BG2G000000N023 - Порови води в неоген - сармат Созопол 
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BG2G000000N023
Порови води в неоген - 

сармат Созопол
добро  – няма възложен мониторинг

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

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

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

 Пункт: BG2G000000NMP231 Приморско, ВТ5 "Бургасцвет-90Танев". За периода има 

само едно измерване. Установено е еднократно превишение над СК по показател: натрий. ПВТ в 

района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP232 Китен, ЕТК-1"Роси-Стоян Доброволов-Китен". Установено 

е еднократно превишение над СК по показател: манган, но СГС ненадвишава СК. ПВТ в района на 

МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G000000N024
Порови води в неоген - 

сармат Приморско
добро няма установени добро натрий 

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

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

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

 Пункт: BG2G000000NMP070 Бургас, Пристанище Бургас, ТК 6. Установени са  

превишения над ПС и СК по показатели: манган и ортофосфати. ПВТ в района на МП е 

определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP184 Бургас, ТК "БСУ-Бургас". Установени са  превишения над 

ПС и СК по показатели: натрий и нитрати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP233 Бургас, ТК-1 "Топлофикация Бургас-Бургас". Установени 

са  превишения над ПС и СК по показатели: желязо, натрий и нитрати. ПВТ в района на МП е 

определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP234 Бургас, ТК1 "Денито-Бургас". Установени са  превишения 

над ПС и СК по показатели: магнезй и нитрати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” 

състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP425 Бургас, ТК-1 "Парушеви-Бургас". Установено е  

превишение над ПС и СК по показател: натрий, както и еднократно превишение по показател: 

желязо, на което СГС ненадвишава ПС. В пункта е констатирано и еднократно превишение в 

контролното ниво на обща алфа-активност, за което са уведомени РЗИ и съгласно тяхно 

становище, същото не крие здравен риск, тъй като водите от съоръжението се използват за „други 

цели“. 

 

BG2G000000N025
Порови води в неоген - 

Бургас
лошо PO4, Mn лошо

манган, ортофосфати, натрий, 

нитрати, желязо и магнезий 

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

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

Добруджа 



27 

   

 На база резултатите от проведения мониторинг – количествен и химичен за периода 2010-

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

водочерпене с максимален дебит през активния сезон, надморската височина на динамичните 

водни нива са под морското равнище и се извършва привличане на солени води от Черно море. 

Доказателство за това са и химичните анализи, които доказват превишения, предимно на хлориди. 

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

установяване източниците на натиск при установено влошаване на състоянието на водното тяло в 

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

резултати и по архивни данни са разработени хидрохимични критерии за бърза оценка на степента 

на интрузия. Преочертани са границите на района на потенциална интрузия на морски води. 

Определена е площта на разпространение на интрузията и нейната значимост.  

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

 Пункт: BG2G000000NMP037 Крапец, ПС-ПБВ N1S. Установено е превишение над ПС и 

СК по показател: натрий. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP039 Шабла, ШК. Установено е превишение над ПС и СК по 

показател: натрий. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP041 Каварна, 143а "Римска чешма". Установено е превишение 

над ПС и СК по показател: нитрати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP044 Било, СК. Установено е превишение над ПС и СК по 

показател: нитрати, както и еднократно превишение по показател: желязо, на което СГС 

ненадвишава ПС. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP045 Крупен, СК. Установено е превишение над ПС и СК по 

показател: нитрати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP046 Дуранкулак, СК 2. Установено е превишение над ПС по 

показател: натрий, както и еднократно превишение по показател: атразин, като общото 

съдържание на измерените пестициди ненадвишава 0,50 µg/l. ПВТ в района на МП е определено в 

„лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP136 Каварна, ПС-ПБВ-ШК и дренаж. Установено е превишение 

над ПС и СК по показател: нитрати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP137 Смин, ТК. Установено е превишение над ПС и СК по 

показател: желязо. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP226 Тюленово, С-1х "ЗК Приморец". Установени са 

превишения над ПС и СК по показатели: ел. проводимост, желязо, натрий и хлорни йони, както и 

еднократно превишение по показател: манган, като СГС непревишава ПС и СК. ПВТ в района на 

МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP227 Крапец, ТК М. Михайлов-Крапец. В МП има 1 измерване 

за периода. Не са установени превишения над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в 

„добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP228 Крапец, ТК С-1х "Йордан Илиев-Крапец". Установено е 

еднократно превишение над ПС и СК по показател: желязо, но СГС непревишава ПС и СК. ПВТ в 

района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000000NMP229 Крапец, ТК-Крапец – Венелин Вълчев. Установени са 

превишения над ПС и СК по показатели: ел. проводимост, натрий и хлорни йони. ПВТ в района на 

МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2RG21520054_1 Шабла, ТК-Шабла-Стефанов. Установени са превишения над 

ПС и СК по показатели: ел. проводимост, натрий и хлорни йони. ПВТ в района на МП е 

определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2RG21520131_1 Хаджи Димитър, С-1х. Еднократно измерване за периода. 

Не са установени превишения над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” 

състояние. 
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 Пункт: BG2RG21520147_1 Раковски, С-1х "Раковски-Лефтеров". Еднократно измерване 

за периода. В МП не са установени превишения над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в 

„добро” състояние. 

 

BG2G000000N044
Карстово-порови води в 

неоген -сармат СИ Добруджа
лошо NO3, Mg лошо

натрий, нитрати, желязо, ел. 

проводимост и хлорни йони 

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

            Палеогенски водоносен хоризонт 

 

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

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

повърхността за ПВТ BG2G0000РG027 - Порови води в палеоген-еоцен, олигоцен Провадия. На 

останалите 3 ПВТ на повърхността се разкрива около 32% от площа им и близо такава част е 

подложена на натиск.  

 

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

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

 Пункт: BG2G00000PGMP073 Аврен, каптаж "Кишешлика". Установени са превишения 

над ПС и СК по показатели: калций и нитрати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” 

състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP074 Езерово, ТК, ПС Игнатиево. Не са установени превишения 

над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP075 Църква,ТК1 Евроманган. Еднократно измерване за 

периода. Не са установени превишения над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” 

състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP209 Игнатиево, ТК "Вин-груп-Игнатиево". Установени са 

превишения над ПС и СК по показатели: ел. проводимост, желязо, манган, ортофосфати и хлорни 

йони. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP210 Юнак, КИ Надин-Желязков. Установени са превишения 

над ПС и СК по показатели: ел. проводимост; еднократно превишение по показатели: желязо и 

манган, като СКС непревишава ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP211 Константиново, ТК 3 "Флотски Арсенал". Установени са 

превишения над ПС и СК по показатели: желязо и манган. ПВТ в района на МП е определено в 

„лошо” състояние. 

 

BG2G00000PG026
Порови води в палеоген - 

еоцен Варна - Шабла
лошо NO3 лошо

калций, нитрати, желязо, манган, 

ел. проводимост, ортофосфати и 

хлорни йони 

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

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

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

  Пункт: BG2G00000PGMP076 Овчага, извор "Булканите". Установено е еднократно 

превишение по показател: нитрати, като СГС непревишана ПС и СК. ПВТ в района на МП е 

определено в „добро” състояние. 
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 Пункт: BG2G00000PGMP077 Дългопол, каптиран карстов извор "Пещера". Установено е 

еднократно превишение по показател: калций, но СГС непревишана ПС и СК. ПВТ в района на 

МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP212 Гроздьово, извор "Раковец". Установено е еднократно 

превишение над ПС по показател: калций, но СГС непревишана ПС и СК. ПВТ в района на МП е 

определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP213 Манастир, каптаж "Чифлик чешма-1". В МП не са 

установени превишения над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP214 Рояк, КИ "Пещерата". Не са установени превишения над 

ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G00000PG027
Порови води в палеоген - 

еоцен, олигоцен Провадия
лошо NO3 добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

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

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

 Пункт: BG2G00000PGMP021 Завет, каптаж ПС Завет. Не са установени превишения над 

ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP078 Снягово, каптиран извор "Бозук Али". Не са установени 

превишения над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP078 Снягово, каптиран извор "Бозук Али". Не са установени 

превишения над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP134 Зетьово, Б175-наблюдателен. Установено е еднократно 

превишение над СК по показател: калций, но СГС непревишана СК. ПВТ в района на МП е 

определено в „добро” състояние. 

BG2G00000PG028
Порови води в палеоген, 

палеоцан, еоцен Руен- Бяла
добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

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

         По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта. През 2020 г. е 

извършено пробонабиране от 3 пункта.     

 Пункт: BG2G00000PGMP084 Камено, дълбок сондаж. Установено е превишение над ПС 

и СК по показател: желязо. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP215 Бургас, С-1 "Теком". Установено е еднократно превишение 

над ПС по показател: магнезий, но СГС непревишана ПС, както и еднократно превишение над ПС 

по показател: манган. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G00000PGMP216 Дебелт, TK1 "Барибург България-Дебелт". Не са 

установени превишения над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G00000PG029
Порови води в палеоген - 

еоцен, олигоцен Бургас
лошо NO3, Fe лошо желязо и манган

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.
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      Горнокреден водоносен хоризонт 

 

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

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

повърхността за ПВТ BG2G0000К2030 – Карстови води в горна креда-мастрихт Шуменско плато. 

На останалите 5 ПВТ на повърхността се разкрива от 30 до 50% от площа им и близо такава част е 

подложена на натиск. 

  

1. ПВТ с код BG2G00000K2030 - Карстови води в К2m- горна креда-мастрихт Шуменско 

плато 

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

 Пункт: BG2G00000K2MP085 Троица, 11* - извори. Не са установени превишения над 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP086 Лозево, каптаж. Не са установени превишения над СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP087 Новосел, каптаж. Не са установени превишения над СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G00000К2030

Карстови води в К2m- горна 

креда-мастрихт Шуменско 

плато

добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

2. ПВТ с код BG2G00000K2031 - Карстови води в горна креда турон-мастрихт Каспичан 

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

 Пункт: BG2G00000K2MP088 Мадара, м. Мадарски конник, Извори (1-4). Не са 

установени превишения над СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP089 Могила, каптаж. Не са установени превишения над СК. 

ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G00000К2031
Карстови води в горна креда 

турон-мастрихт Каспичан
добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

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

синклинала 

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

 Пункт: BG2G00000K2MP090 Невша, дренаж "Синякус". Установено е превишение над 

ПС и СК по показател: нитрати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP091 Градинарово, Сондаж С-1х. Установени са превишения над 

ПС и СК по показатели: амониеви йони и желязо. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” 

състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP217 Цонево, извор "Сини вир". Не са установени превишения 

над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 
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 Пункт: BG2G00000K2MP218 Староселец, каптаж "Тузлата". Не са установени 

превишения над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP219 Черковна, каптаж "Топла река". Не са установени 

превишения над ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G00000К2032

Карстови води в К2t-m - 

Горна креда турон - мастрихт- 

Провадийска синклинал

лошо NH4 добро нитрати, амониеви йони и желязо

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

4. ПВТ с код BG2G00000K2033 - Карстови води в К2t-st-ср.m +JT Котелски карстов басейн 

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

 Пункт: BG2G00000K2MP094 Партизани, извор "Кузлука". Не са установени превишения 

над СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP185 Садово, КИ "Черната вода". Не са установени превишения 

над СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP300 Садово, КИ "Майка". Не са установени превишения над 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP408 Кипилово, КИ. Не са установени превишения над СК. ПВТ 

в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G00000К2033
Карстови води в К2t-st-ср.m 

+JT Котелски карстов басейн
добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

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

и западно от Бургас  

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

 Пункт: BG2G00000K2MP095 Ахелой, Б 179-наблюдателен сондаж. Установено е 

превишение над ПС и СК по показател: желязо. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” 

състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP099 Екзарх Антимово, ПС-3 бр. дренажи. Установено е 

превишение над ПС и СК по показател: нитрати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” 

състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP220 Черни връх, ТК-А1 "Авес-94-Черни връх". Не са 

установени превишения над СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP221 Карнобат, ТК, КГ-1"Свинекомплекс-Крумово Градище". 

Установено е еднократно превишение над ПС по показател: калций и обща твърдост, но СГС 

непревишана ПС, както и превишение над ПС и СК по показател: нитрати. ПВТ в района на МП е 

определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP222 Александрово, КИ ,,Койнова чешма". Не са установени 

превишения над СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G00000K2MP301 Бистрец, ТК БПС "Бистрец". Установено е еднократно 

превишение над ПС и СК по показател: нитрати, но СГС непревишана ПС, както и превишение 

над ПС и СК по показател: калций. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 
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 Пункт: BG2G00000K2MP426 Поляна, ТК "Зелана Странджа". Установени са превишения 

над ПС и СК по показатели: калцй и нитрати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” 

състояние. 

 Пункт: BG2RG21510021_1 Богорово, каптаж "Богорово 1". Установено е превишение 

над ПС и СК по показател: нитрати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 

BG2G00000К2034

Пукнатинни води в К2t сn-st-

Бургаска вулканична 

северно и западно от Бургас 

лошо NO3, Fe лошо нитрати, калций и желязо

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

6. ПВТ с код BG2G00000K2035 - Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична южно от 

Бургас 

По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 2 пункта. През 2020 г. е 

извършено пробонабиране еднократно само от 1 пункта.     

 Пункт: BG2G00000K2MP100 Созопол, ПС Каваците, Дренаж 1,2. Не са установени 

превишения над СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G00000К2035

Пукнатинни води в К2t сn-st-

Бургаска вулканична южно 

от Бургас

добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

            Долнокреден водоносен хоризонт (хотрив-барем) 

 

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

лошо химично състояние, съгласно ПУРБ 2016-2021 г. На повърхността се разкрива от 30 до 50% 

от площа на долнокредните-хотрив-барем ПВТ и близо такава част е подложена на натиск.  

 

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

         По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 6 пункта.  

 Пункт: BG2G000K1HBMP101 Дренци, 138 Извор. Установено е еднократно превишение 

над ПС по показател: калций, но СГС непревишана ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в 

„добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP103 Панайот Волово, каптаж. Установено е превишение над 

ПС и СК по показател: нитрати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP223 Църквица, КИ "Бойдана". Установено е еднократно 

превишение над ПС по показател: магнезий, но СГС непревишана ПС, както и превишение над ПС 

и СК по показател: нитрати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP224 Лозница, ШК-3. Установено е еднократно превишение над 

ПС по показател: магнезий, но СГС непревишана ПС, както и превишения над ПС и СК по 

показатели: нитрати и обща твърдост. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP304 Избул, КИ-1 "Избул". Установено е превишение над ПС и 

СК по показател: нитрати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 
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 Пункт: BG2G000K1HBMP305 Единаковци, КИ "Добри Войников". Установено е 

превишение над ПС по показател: нитрати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” 

състояние. 

 

BG2G000К1Hb036 

Пукнатинни води в хотрив - 

барем - апт Каспичан, 

Тервел, Крушари

лошо NO3 лошо нитрати, калций и обща твърдост

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

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

 По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 6 пункта. През 2020 г. е 

извършено пробонабиране от 5 пункта.  

 Пункт: BG2G000K1HBMP105 Осен, ШК1(5). Установено е еднократно превишение над 

ПС по показател: нитрати, но СГС непревишана ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в 

„добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP106 Буховци, Каптаж "Батаклък". Установено е еднократно 

превишение над ПС по показател: манган, но СГС непревишана ПС, както и превишения над ПС и 

СК по показатели: калций, нитрати и обща твърдост. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” 

състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP107 Подгорица, ШК 1(2). Установено е превишение над ПС и 

СК по показател: нитрати. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP108 Надарево, кладенец 1. Не са установени превишения над 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP225 Коньовец, ЕТК Кабиюк. Не са установени превишения над 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

BG2G000К1Hb037 

Пукнатинни води във Валанж- 

Хотрив - апт Шумен - 

Търговище

лошо NO3, NH4, Mn добро нитрати, калций и обща твърдост

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

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

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

 Пункт: BG2G000K1HBMP109 Жeлъд, извор "Кузлука 2". Установено е превишение над 

ПС и СК по показател: калций. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP110 Голямо Църквище, извор 1,3. Не са установени 

превишения над СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP111 Драгановец, дренаж "Чуката 2". Не са установени 

превишения над СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000K1HBMP306 Драгоево, ШК "Геленик". Установени са еднократни 

превишения над ПС по показател: калций и над ПС и СК по показател: обща твърдост, но СГС 

непревишана ПС и СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 
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BG2G00000К2038

Пукнатинни води в 

Предбалкан -Валанж- Хотрив 

- апт Конево

добро няма установени добро калций

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

4. ПВТ с код BG2G000K1HB039 - Пукнатинни води в Предбалкан-Валанж-Хотрив-Риш 

 По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункта.  

 Пункт: BG2G000K1HBMP113 Риш, извори "Тушавица" и "Бялата вода". Не са 

установени превишения над СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G00000К2039

Пукнатинни води в 

Предбалкан -Валанж- Хотрив 

- апт Конево

добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

 

Малм - валанжски водоносен хоризонт 

В малм-валанжски водоносен хоризонт са определени 2 ПВТ, в добро химично състояние в 

ПУРБ 2016-2021 г. В зависимост от морфологията и пространственото си положение, част от 

ресурсите му се причисляват към минералните води с температура над 20°С.  

 

1. ПВТ с код BG2G000J3К1040 - Карстови води в малм-валанж 

 

BG2G000J3К1040
Карстови води в малм-

валанж
добро  – 

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

няма възложен мониторинг

 
 

2. ПВТ с код BG2G000J3К1041 - Карстови води в малм-валанж 

 По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункта.  

 Пункт: BG2G000J3К1MP139 Каспичан, дълбок ТК, ПС. Не са установени превишения 

над СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

BG2G000J3К1041
Карстови води в малм-

валанж
добро няма установени добро няма установени

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

 

Юрско-триаски и палеозойско-протерозойски комплекси 

  

В юрско-триаски и палеозойско-протерозойски комплекси са определени 2 ПВТ, в добро 

химично състояние в ПУРБ 2016-2021 г. 

 

1. ПВТ с код BG2G00000JT042 - Карстови води в юра-триас  карстово-пукнатинна зона 
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BG2G00000JT042
Карстови води в юра-триас  

карстово-пукнатинна зона
добро  – 

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

няма възложен мониторинг

 
 

2.  с код BG2G000PTPZ043 - Пукнатинни води в палеозой-протерозой-пукнатинна зона 

 По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 5 пункта.  

 Пункт: BG2G000PTPZMP419 Долно Ябълково, КИ "Ходжова чешма". Установено е 

превишение над ПС и СК по показател: желязо. ПВТ в района на МП е определено в „лошо” 

състояние. 

 Пункт: BG2G000PTPZMP420 Момина църква, КИ "Лозята". Не са установени 

превишения над СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000PTPZMP421 Момина църква, Вълчаново, КИ. Не са установени 

превишения над СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000PTPZMP422 Сливово, КИ "Клюнка". Не са установени превишения над 

СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 Пункт: BG2G000PTPZMP423 Странджа, КИ "Арифов кладенец-Странджа". Не са 

установени превишения над СК. ПВТ в района на МП е определено в „добро” състояние. 

 

BG2G000PtPz043
Пукнатинни води в палеозой- 

протерозой пукнатинна зона
добро няма установени добро желязо

КОД НА ПВТ ИМЕ НА ПВТ

ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ ПУРБ 2016-2021 г. МЕЖДИННО ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ 2020 г.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Параметри с концентрации на РС 

и Срeдна стойност за периода 

(2010-2014 год.) над Стандарта 

за качество или ПС

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Показатели с отклонение от СК/ПС 

през 2020 г.

 
 

 Обобщените резултати от анализа за 2020 г. са представени в таблично Приложение 2. 

 

1.2.3.  Заключение: 

 

Резултатите от проведения химичен мониторинг през 2020 г. показват, че 14 ПВТ са в 

лошо химично състояние със средногодишни стойности на определени показатели над праговите 

стойности, определени в ПУРБ 2016-2021 г. и над стандарт за качество, от Приложение 1 към 

Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. За 5 ПВТ през 2020 г. 

няма нови данни, а 21 бр. ПВТ са определени в добро химично състояние. 
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                                                                  граф. 3 

 

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

 дифузни източници: инфраструктура без канализации, земеделски земи, 

обработваеми, смесени земеделски  площи, животновъдни ферми.  

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

съоръжения за категориите промишлени дейности попадащи в Приложение №4 към Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) с комплексно пазрешително, ферми, складове и др. 

селскостопански обекти, ББ кубове. 

           

 В сайта на БДЧР се публикува ежемесечно информция за свободни водни ресурси  – 

https://www.bsbd.org/bg/register.html и информция за отклоненията в качеството на подземните 

водите  – https://www.bsbd.org/bg/index_bg_8298048.html.  

 

 

https://www.bsbd.org/bg/register.html
https://www.bsbd.org/bg/index_bg_8298048.html

