РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ”ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН”

Бюлетин
за качеството на водите
в Черноморски басейнов район за
първото шестмесечие на
2019 г.

Снимка: река Камчия преди гр. Велики Преслав

УВОД
Настоящият бюлетин за състоянието на водите в обхвата на Черноморски район за
басейново управление се изготвя на основание чл. 155, ал. 1, т.17 от ЗВ, както и чл. 11, т. 2.15. от
Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции.
Мониторингът на водите през разглеждания период е извършван на основание Заповед
№ РД – 175/ 02.04.2018 г. и Заповед № РД – 230/ 28.03.2019 г. на Министъра на ОСВ, в
съответствие с програмите за контролен и оперативен мониторинг, разработени съгласно чл. 8 на
РДВ и включени в ПУРБ 2016-2021 г. Честотата на пробонабиране е определена в зависимост от
натовареността на пункта и е 2, 4, 6 и 12 пъти годишно.
Системата за мониторинг на водите има за цел оценка на качествените характеристики на
водите, своевременно установяване на негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие,
предотвратяване и ограничаване на вредните последици и определяне на степента на ефективност
на осъществяваните мероприятия за използване и опазване на водите.
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ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ
Настоящият бюлетин е изготвен на база получените резултати от проведения физикохимичен мониторинг на повърхностните води в Черноморския басейнов район през през първото
шестмесечие на 2019 г.
Наблюдавани са 210 пункта във водни тела от категория реки, езера и язовири за следните
речни басейни:









Речен басейн Черноморски Добруджански реки;
Речен басейн река Провадийска;
Речен басейн река Камчия;
Речен басейн Севернобургаски реки;
Речен басейн Мандренски реки;
Речен басейн Южнобургаски реки;
Речен басейн река Велека;
Речен басейн река Резовска.

Бюлетинът дава информация за моментното състояние на водните тела на база на
резултатите от мониторинга на физико-химичните елементи за качество.
Представеният бюлетин не предоставя информация за обща оценка на състоянието на
водните тела, за която оценка се изисква общ преглед на всички елементи за качество,
съгласно изискванията на РДВ.
Резултатите за приоритетните вещества и специфичните замърсители са сравнявани със
максимално допустимите концентрации (МДК-СКОС), установени съответно в:
 Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои
други замърсители, приета с ПМС № 256 от 01.11.2010 г.
 Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните води.
След анализ и оценка на съответствието с максимално допустимите концентрации (МДКСКОС) на постъпилите към момента на изготвяне на бюлетина данни за приоритетни вещества и
специфични замърсители, се установяват следните несъответствия със стандартите за качество:
 Превишаване на МДК-СКОС за алуминий се констатира в 4 водни тела: BG2KA578R1203
(пункт р. Камчия с. Кълново), BG2KA578R1003 (пункт р. Врана – при с. Хан Крум и пункт
р. Врана – при с. Кочово), BG2KA700R016 (пункт р. Стара река - м/у с.Вехтово и
с.Ветрище);
Данните за основните физикохимични елементи за качество: БПК5, разтворен кислород,
амониев азот, нитратен азот и общ фосфор, характеризиращи моментното състояние на
повърхностните води в Черноморския басейнов район, са представени на графики 1 – 11.
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РЕКИ, ВЛИВАЩИ СЕ ДИРЕКТНО В ЧЕРНО МОРЕ

Снимка: река Батова – устие

Снимка: река Двойница - устие

Снимка: река Ахелой – устие
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Графика 1. Средни стойности в наблюдаваните пунктове в устията на реките, вливащи се
директно в Черно море.
През първото шестмесечие на 2019 г. се наблюдават следните тенденции в устията на реките,
вливащи се директно в Черно море в сравнение с предходната година.
 р. Батова – устие - подобряване по показател общ фосфор;
 р. Панаир дере – подобряване по показатели амониев азот и общ фосфор;
 р. Фъндъклийска – преди вливане в Ч. море (устие) - подобряване по показатели амониев
азот и общ фосфор;
 р. Ахелой - устие – влошаване на кислородното съдържание, подобряване по показател
общ фосфор;
 р. Караагач - устие – подобряване по показатели амониев азот и общ фосфор;
 р. Хаджийска – устие - влошаване на кислородното съдържание;
 р. Маринка - влошаване по показател нитратен азот;
Представените графично резултати са съобразно утвърдената класификационна система за
оценка на екологичното състояние за поддържащите основни физико-химични елементи за
качество:
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Легенда
Цветови обозначения:
Екологично състояние
◊ много добро
◊
добро
◊
умерено
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РЕЧЕН БАСЕЙН РЕКА ПРОВАДИЙСКА

Снимка: река Провадийска

Графика 2. Средни стойности в наблюдаваните пунктове на р. Провадийска.

Анализът на данните от проведения мониторинг през първото шестмесечие на 2019 г. в
сравнение с предходната година показва следното:
 р. Провадийска, след гр. Каспичан – влошаване на състоянието по показател общ
фосфор;
 р. Провадийска – устие – влошаване по показател нитратен азот;
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Графично представени резултати за басейна на река Провадийска:
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Легенда
Цветови обозначения:
Екологично състояние
◊ много добро
◊ добро
◊ умерено

РЕЧЕН БАСЕЙН РЕКА КАМЧИЯ

Снимка: река Камчия – ХМП Арковна

Снимка: р. Голяма Камчия край с. Гроздьово
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Графика 3. Средни стойности в наблюдаваните пунктове по основното течение на р. Камчия.
Анализът на данните за първото полугодие на 2019 г. по основните физико-химични
показатели в пунктовете на река Камчия, не показва отклонения от характерните стойности, в
сравнение с предходната година, с изключение на пункт:
 р. Камчия, с. Миланово – наблюдава се подобрение на състоянието по показател
БПК5;
В останалите пунктове не се наблюдават отклонения от характерните стойности и се
запазва доброто състояние на водите.
Графично представени резултати за басейна на р. Камчия:
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Легенда
Цветови обозначения:
Екологично състояние
◊ много добро
◊
добро
◊
умерено

РЕКА ЛУДА КАМЧИЯ

Снимка: р. Луда Камчия при с. Билка

Графика 4. Средни стойности в наблюдаваните пунктове на р. Луда Камчия.
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Анализът на данните за първото полугодие на 2019 г. по основните физико-химични
елементи за качество в пунктовете на река Луда Камчия, в сравнение с предходната година
показва следното:
 р. Л. Камчия след яз. „Камчия“ - подобряване по показател общ фосфор;
 р. Л. Камчия, с. Билка – подобряване на кислородното състояние;
 р. Л. Камчия, с. Бероново – подобряване по показател БПК5;
 р. Л. Камчия – устие – влошаване по показател общ фосфор;
Графично представени резултати за басейна на р. Луда Камчия:
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Легенда
Цветови обозначения:
Екологично състояние
◊ много добро
◊
◊

добро
умерено

ЯЗОВИРИ В ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА КАМЧИЯ

Снимка: язовир “Камчия“
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Снимка: язовир “Съединение“

Снимка: язовир “Фисек“

Снимка: язовир “Скала“
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Снимка: язовир “Тича“

Графика 5. Средни стойности в язовирите в поречието на р. Камчия.
Анализът на данните от проведения мониторинг на язовирите в поречието на р. Камчия
през първото шестмесечие на 2019 г., в сравнение с предходната година показва следното:
 яз. „Цонево“ – подобрение на състоянието по показател амониев азот;
 яз. "Съединение" – подобрение на състоянието по показател амониев азот и
влошаване по показатели БПК5 нитратен азот;
 яз. "Скала" – подобрение по показател нитратен азот и влошаване по показател
амониев азот;
Графично представени резултати в язовирите в поречието на р. Камчия:
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Легенда
Цветови обозначения:
Екологично състояние
◊ много добро
◊
добро
◊
умерено
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РЕЧЕН БАСЕЙН СЕВЕРНОБУРГАСКИ РЕКИ
РЕКА АЙТОСКА

Снимка: река Айтоска, устие

Графика 6. Средни стойности в наблюдаваните пунктове на р. Айтоска.
Анализът на данните от проведения мониторинг през първото шестмесечие на 2019 г., в
сравнение с предходната година показва следното:
 р. Айтоска, с. Поляново – подобрение на състоянието по показател общ фосфор;
 р. Айтоска, гр. Камено – влошаване на състоянието по показател БПК5;
 р. Айтоска, устие – подобрение на състоянието по показател амониев азот;
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Графично представени резултати за басейна на р. Айтоска:
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Легенда
Цветови обозначения:
Екологично състояние
◊ много добро
◊
добро
◊
умерено

ЕЗЕРА В БАСЕЙНА НА СЕВЕРНОБУРГАСКИТЕ РЕКИ

Снимка: яз. Ахелой
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Снимка: яз. Порой

Графика 7. Средни стойности в езерата, намиращи се басейна на Севернобургаските реки.

Анализът на данните по основните физико-химични елементи за качество в наблюдаваните
пунктове през първото шестмесечие на 2019 г., в сравнение с предходната година показва
следното:
 Бургаско езеро – подобряване на състоянието по показател общ фосфор;
 яз. Ахелой – подобряване на състоянието по показатели амониев азот и общ фосфор;
 яз. Трояново - подобряване на състоянието по показател амониев азот и влошаване
по показател нитратен азот.
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Графично представени резултати за езерата в басейна на Севернобургаските реки:
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Легенда
Цветови обозначения:
Екологично състояние
◊ много добро
◊ добро
◊ умерено

РЕЧЕН БАСЕЙН МАНДРЕНСКИ РЕКИ

Снимка: река Русокастренска

Графика 8. Средни стойности в наблюдаваните пунктове на р. Русокастренска.
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Анализът на данните от проведения мониторинг през първото полугодие на 2019 г. за
пунктовете на р. Русокастренска, в сравнение с предходната година не показват промяна.
Графично представени резултати за басейна на р. Русокастренска:
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Легенда
Цветови обозначения:
Екологично състояние
◊ много добро
◊
добро
◊
умерено

ЕЗЕРА В БАСЕЙНА НА ЮЖНОБУРГАСКИ РЕКИ

Снимка: езеро Алепу
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Графика 9. Средни стойности в езерата, намиращи се в басейна на Южнобургаските реки.
Анализът на данните от проведения мониторинг на водите в езерата, намиращи се в
басейна на Южнобургаските реки показва следното:
 Стамополу – умерено състояние по показател общ фосфор;
 Дяволско блато – умерено състояние по показатели БПК5, разтворен кислород и общ
фосфор;
 ез. Алепу – подобряване на състоянието по показатели нитратен азот и общ фосфор;
 ез. Аркутино – подобряване на състоянието по показател общ фосфор;
 ез. Вельов вир – подобряване на състоянието по показател общ фосфор.
Графично представени резултати за езерата в басейна на Южнобургаските реки:
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Легенда
Цветови обозначения:
Екологично състояние
◊ много добро
◊
добро
умерено
◊
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РЕЧЕН БАСЕЙН ВЕЛЕКА

Снимка: река Велека

Графика 10. Средни стойности в наблюдаваните пунктове на р. Велека.

Анализът на данните от проведения мониторинг през 2019 г. за пунктовете на
р. Велека в сравнение с предходната година показва следното:
 р. Велека при с. Синеморец – подобряване на състоянието по показатели амониев
азот и общ фосфор и влошаване на състоянието по показатели БПК5 и нитратен азот.
Графично представени резултати за басейна на р. Велека:
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Легенда
Цветови обозначения:
Екологично състояние
◊ много добро
◊
добро
умерено
◊

29

РЕЧЕН БАСЕЙН РЕКА РЕЗОВСКА

Снимка: река Резовска

Графика 11. Средни стойности в наблюдаваните пунктове на р. Резовска.
Анализът на данните по основните физико-химични елементи за качество за първото
шестмесечие на 2019 г. и в двата пункта за мониторинг на река Резовска показва добро състояние,
с подобрение по показател амониев азот в пункта при Вълчанов мост, в сравнение с предходната
година.
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Графично представени резултати за басейна на р. Резовска:
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Легенда
Цветови обозначения:
Екологично състояние
◊ много добро
◊
добро
◊
умерено
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ПОДЗЕМНИ ВОДИ
Анализът на състоянието е извършен по водоносни хоризонти, водни тела и пунктове,
съгласно изискванията на:
 Наредба № 1 за проучването, ползването и опазването 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.
Резултатите са сравнявани с:
 прагова стойност (ПС) определена за подземни водни тела в лошо състояние.
 стандарт за качества на подземните води (СПВ) по Директива за подземните води
98/83/ЕО на подземни водни тела, от които се черпи вода за човешка консумация и
стандартите за качество (СК) от Приложение 3 към Наредба № 1 за проучване, ползване и
опазване на подземните води на подземни водни тела, от които се ползва вода за други цели
(напояване, промишлени и др.).
За подземно водно тяло(ПВТ) където няма определена ПС, резултатите се сравняват
със стандарта за качество (СК).
1. 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 “В и К” Дружествата, от “Напоителни
системи”, сондажи от мрежите за собствен мониторинг и съоръжения които са изградени за
наблюдение на подземните води (мониторингови пунктове).
2. Мрежата е изградена от:
- пунктове за оперативен мониторинг в подземни водни тела отределени в риск;
- пунктове от подземни водни тела определени не в риск в ПУРБ 2016-2021 г. в които при
проведения мониторинг през първото шестмесечие на 2019г. са установени замърсители
над СК;
- пунктове по Нитратната наредба от подземни водни тела не в риск (контролен
мониторинг);
- нови пунктове за контролен мониторинг при установени морска интрузия в непроучени
участъци;
- трансгранични пунктове за обмен на данни с Румъния по споразумение между Р.
България и Румъния от 14.03.2016 г.
3. Честотата на мониторинг е определена в зависимост от характеристиките на
подземни 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, чиито
превишения през 2019 г. не са установени. Честотата е съобрaзена и с оценката на
тенденциите за наличие на 8 резултата.
4. Параметри на мониторинга
Включени са за наблюдение следните параметри:
- задължителните съгласно методиката за различните емитирани потенциални замърсители;
- конкретни параметри, по които са установени превишения в Подземни водни тела
определени в риск;
- нитрати в пунктове по Нитратната наредба.
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Количествено състояние на подземните води
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:
Таблица 1. Баланс на подземните води
Година

Естествени
ресурси в
л/сек

Количества
необходими
за
екосистемите
л/с

1
2019

2
23707,2

3
600,77

Разрешени
Разполагаеми
водни
ресурси в
количества
л/сек
л/с
4
23106,42

5
4836,93

Водни
количества
за
собствени
потребности
л/с
6
154,34

Свободни
водни
количества
л/с
7
18115,15

%
Разрешени
от
разполагаеми
8
20,93

Съотношението между ресурсите е представено на графичнo приложениe1:

Разрешени
водни
количества л/с
21,6%

Разполагаеми
ресурси л/сек
78,4%

граф. 1

Сумата от разрешеното водовземане и водните количества за собствени потребности
във всички водни тела към 31.12.2018 г. е по-малко от оценените разполагаеми ресурси и
е в размер на 4991,27 л/сек. Това съставлява 20,93 % от разполагаемите ресурси.

Химично състояние на подземните води
Анализирани са общо 133 броя мониторингови пункта от контролен и оперативен
мониторинг.
Резултатите от анализа доказват, че няма отклонения от стандартите за качества на
подземните води (СК) и праговите стойности (ПС), по изследваните показатели, освен в
следните подземни водни тела (ПВТ) с кодове по водоносни хоризонти:
Кватернерен водоносен хоризонт
В кватернерния водоносен хоризонт има 13 ПВТ. От тях 7 са в лошо състояние по
ПУРБ 2016-2021.
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Резултатите от мониторинга за първото шестмесиечие на 2019г. са представени подолу.
1. ПВТ с код BG2G000000Q002 - Порови води в кватернера на р. Батова
По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 3 пункта.
Установени са превишения над ПС по показателите:
-Калций в пунктове: сондаж - "Оброчище-Автотранс Албена",Оброчище; ШК "Добрич
строй", Рогачево и ШК-1 "Извор", Кранево.
-Обща твърдост в пунктове: сондаж - "Оброчище-Автотранс Албена",Оброчище; ШК
"Добрич строй", Рогачево и ШК-1 "Извор", Кранево.
-Ортофосфати в пункт: ШК-1 "Извор", Кранево.
-Хлорни йони в пункт: сондаж - "Оброчище-Автотранс Албена", Оброчище.
-Електропроводимост в в пунктове: сондаж - "Оброчище-Автотранс Албена" и
Рогачево и ШК-1 "Извор", Кранево.
-Манган в пункт: сондаж - "Оброчище-Автотранс Албена",Оброчище и ШК-1 "Извор",
Кранево.
-Магнезий в пунктове: ШК "Добрич строй", Рогачево;ШК-1 "Извор", Кранево и ШК "
Пламен- Павлина Гачева- Рогачево".
Графично превишенията на показателите са представени по-долу:

Калций в ПВТ с код BG2G000000Q002
400,
350,
300,
250,
200,
150,
100,
50,
0
Калций,mg/l
ПС,mg/l
граф.1

Обща твърдост в ПВТ с код BG2G000000Q002
25,
20,

15,
10,
5,
0

Обща
твърдост,mgΣqV/l
ПС,mgΣqV/l
граф. 2
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граф.3

Електропроводимост в ПВТ с код
BG2G000000Q2
3000,
2500,
2000,
1500,
1000,
500,
0
Електропроводимост,μS/c
m
ПС,μS/cm

граф.4

граф.5
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граф.6

Магнезий в ПВТ с код BG2G000000Q002
80,
70,
60,
50,
40,
30,
20,
10,
0

Магнезий,mg/l
ПС,mg/l
граф.7

2. ПВТ с код BG2G000000Q003 - Порови води в кватернера на р. Провадийска
Наблюдение е извършено в 7 мониторингови пункта. Установени са превишения над
ПС по показатели:
-Калций в пункт ШК „Марково“.
-Нитратни йони в пунктовете: ШК „Каспичан- консервен завод“, Каспичан, ТК " Фуражи"
ООД, Върбяне и ТК- ППК " Зора", Цалев брод, представени на приложените графики.
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граф.8

граф.9

3. ПВТ с код BG2G000000Q004 - Порови води в кватернера на р. Врана
По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта.
Установени са превишения над ПС по показател:
- Калций в пункт ШК1“Кълново“, Кълново.
- Манган в пункт: ТК „Хан Крум“, представени на приложените графики.
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граф.10

граф.11

4. ПВТ с код BG2G000000Q005 - Порови води в кватернера на р. Камчия
По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта.
Установени са превишения над ПС по показатели:
- Манган в пункт: Тръбни кладенци ПС,Старо Оряхово.
- Нитратни йони и Обща твърдост в пункт: ШК"Водно строителство", Сава,
представени
на приложените графики:
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граф. 12

Нитратни йони в ПВТ с код BG2G000000Q005
70,
60,
50,
40,
30,
20,
10,
0
Нитратни йони,mg/l
ПС,mg/l
граф.13

граф.14

Тенденцията е към стабилизиране на стойността на замърсителя с нитрати над ПС.

5. ПВТ с код BG2G000000Q008 Порови води в кватернера на р.Айтоска
По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта.
Установени са превишения над ПС на показател:
-Нитратни йони в пунктове: ЕТК-6,Камено; ШК3,Камено и Сондаж С1 "Симпо" АД,
Айтос,
40

Нитратни йони в ПВТ с код BG2G000000Q008
150,
100,
50,
0

Нитратни йони,mg/l
ПС,mg/l
граф. 15

6. ПВТ с код BG2G000000Q009 - Порови води в кватернера на р.Средецка – Мандра
По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта.
Установени са превишения над ПС по показателите:
-Калций в пункт: ТК „Русокастро“, Камено.
-Манган в пункт: ТК „Русокастро“, Камено.
-Натрий в пункт: СК 9 "Еми"ООД, Дебелт.
-Нитратни йони в съответните пунктове: С-7 ПС "Средец", Дюлево и ТК „Русокастро“,
Камено, които са представени графично:

граф. 16

граф. 17
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граф.18

граф.19

7. ПВТ с код BG2G000000Q014 - Порови води в кватернера на р. Двойница
На база резултатите от проведения мониторинг количествен и химичен в това ПВТ е
очертан участък на морска интрузия, която е подробно описана в раздел 4 на ПУРБ 20162021 г. на сайта на БД “Черноморски район”.
От направената оценка на натиска от водовземане в участък "12 бр. сондажи – гр.
Обзор, Ф"Одесос-570" се установи, че в резултат от нарушено водочерпене,
филтрационното поле на границата с повърхностното водно тяло (Черно море),
надморската височина на водното ниво във водоизточниците е по- ниско (от 3,16м до 6,98м)
от надморската височина на водното ниво на Черно море (0м), при което се извършва
привличане на морски солени води.
По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 3 пункта.
Установени превишения на показатели:Електропроводимост, Манган и Ортофосфати в пункт
Сондаж Р-5, Ф. "Одесос-570" ЕООД,Обзор, представени на приложените графики.
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граф.20

Ортофосфати в ПВТ с код BG2G000000Q014
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Ортофосфати, mg/l
ПС,mg/l
граф.21

граф.22
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Неогенски водоносен хоризонт
В неогенския водоносен хоризонт има 9 ПВТ. От тях 5 са в лошо състояние по ПУРБ
2016-2021. Резултатите от мониторинга за първото шестмесечие на 2018г. са представени
по-долу.
1. ПВТ с код BG2G000000N018 - Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат
Изгрев-Варна-Ботево-Батово
По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 12 пункта. Установени са
превишения над ПС на следните показатели:
- Амониеви йони в пункт: ТК "Планекс-Тополи" ООД, Тополи,
- Електропроводимост в пункт: ТК "Планекс-Тополи" ООД,Тополи
- Обща твърдост в пунктове: ШК-1 - КД "Палма-93-СД-Вега",Кранево и ТК "ПланексТополи" ООД, Тополи.
- Нитратни йони в пунктове: Каптаж при ПС Алмалии,Богдан; Дренаж "Михалева чешма",
Изгрев; Дренаж "Аязмата", Николаевка и ТК ЗПК "Генерал Катарджиево", Г.Кантарджиево.
- Хлорни йони в пунктове: ШК-1 - КД "Палма-93-СД-Вега",Кранево и ТК "Планекс-Тополи"
ООД, Тополи.
- Сулфатни йони в пункт: ШК-1 - КД "Палма-93-СД-Вега",Кранево, представени на
приложените графики.

граф.23
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граф.24

Обща твърдост в ПВТ с код BG2G000000N018
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граф.25

Нитратни йони в ПВТ с код BG2G000000N018
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граф.26
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граф.27

Сулфатни йони с код BG2G000000N018
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Сулфатни йони,mg/l
ПС,mg/l
граф.28

2. ПВТ с код BG2G000000N022 Порови води в неоген - сармат Средец
По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 1 пункт. Установени са превишения
над СК на нитратни йони в пункт: КИ Дядо Русев кл., ПС "Желязово" "В и К",Желязково.
ПВТ е в добро химично състояние съгласно ПУРБ 2016-2021 и сравняването на резултатите
от мониторинга за първото шестмесечие на 2019г. е по стандарт за качество.
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граф.29

3. ПВТ с код BG2G000000N024 Порови води в неоген - сармат Приморско
По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 2 пункта. Установени са
превишения над СК на натрий в пункт: ВТ5 "Бургасцвет- 90 Танев" ЕООД, Приморско.
ПВТ е в добро химично състояние съгласно ПУРБ 2016-2021 и сравняването на резултатите
от мониторинга за първото шестмесечие на 2019г. е по стандарт за качество.

граф.30

4.ПВТ с код BG2G000000N025 - Порови води в неоген – Бургас
По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 5 пункта. Установени са
превишения над ПС на:
-Натрий в пунктове: ТК "БСУ-Бургас", Бургас и ТК-1"Топлофикация Бургас-Бургас".
- Нитратни йони в пунктове: ТК "БСУ-Бургас", Бургас , ТК-1"Топлофикация Бургас-Бургас" и
ТК1 "Денито-Бургас", Бургас.
-Ортофосфати и Манган в пункт: ТК 6-Пристанище Бургас ЕОД, Бургас, представени на
приложените графики.
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Натрий в ПВТ с код BG2G000000N025
250
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Натрий,mg/l
ПС,mg/l
граф.31

граф. 32

граф. 33
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граф. 34

5. ПВТ с код BG2G000000N044 - Карстово-порови води в неоген-сармат
Североизточна Добруджа
На база резултатите от проведения мониторинг количествен и химичен за периода
2010-2014 г. е очертан представения 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 мониторинг е предвидено наблюдение в 15 пункта.
Резултатите от извършения анализ на данни от проведения химичен мониторинг,
показват превишение над ПС на следните показатели:
-Електропроводимост в пунктовете: ТК-Крапец, ЗП Венелин Иванов Вълчев и„СК
Крупен“, Крупен.
-Нитратни йони в пунктове : -143 а "Римска чешма", Каварна, СК "Било“, Каварна,
ПС- "ПБВ -ш.к и дренаж", Каварна.
- Хлорни йони в пунктовете: С-1х "ЗК Приморец“, Тюленово и ТК С-1х "Йордан
Илиев-Крапец", Крапец.
- Натрий в пунктовете: С-1х "ЗК Приморец",Тюленово, ТК-Крапец, ЗП Венелин
Иванов Вълчев иТК- Шабла- Стефанов,Шабла.
Данните за превишените показатели са представени в следващите графики:
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граф. 35

Нитратни йони в ПВТ с код BG2G000000N044
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Хлорни йони в ПВТ с код BG2G000000N044
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Натрий в ПВТ с код BG2G0000000N044
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Палеогенски водоносен хоризонт
В палеогенския водоносен хоризонт има 4 ПВТ. От тях 3 са в лошо състояние.
1. ПВТ с код BG2G00000PG026 - Порови води в палеоген-еоцен Варна-Шабла
По програмата за химичен мониторинг е предвидено наблюдение в 6 пункта. Установени са
превишения над ПС по показателите:
-Електропроводимост в пункт: ТК "Вин-груп-Игнатиево",Игнатиево;
- Нитратни йони в пункт - Каптаж "Кишешлика", Аврен.
- Манган в пунктовете: ТК "Вин-груп-Игнатиево",Игнатиево, КИ „Надин-Желязков“
Юнак и ТК 3 "Флотски Арсенал,"ТЕРЕМ-КРЗ,Константиново.
- Ортофосфати в пункт: Каптаж "Кишешлика", Аврен.
Данните за превишените показатели са представени в следващите графики:

граф. 39
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граф. 40

граф.41

граф.42

2. ПВТ с код BG2G00000PG027 Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Провадия
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По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 3 пункта. Установени са превишения над
ПС по показателите:
- Калций в пунктове: Каптиран карстов извор"Пещера",дългопол и Извор "Раковец"- В и К ООД
Варна, Гроздьово.
- Нитратни йони в пункт; извор "Булканите ",Овчага.
Данните за превишените показатели са представени в следващите графики:

граф.43
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3.ПВТ с код BG2G00000PG029 Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас
По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта. Установено е
превишение над ПС по показател нитратни йони в пунктовете: Тръбен кладенец-ПС, Българово и
Дълбок сондаж на КГМР,Камено.
Данните за превишените показатели са представени в следващите графики:
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граф.45

Горнокреден водоносен хоризонт
В горнокредния водоносен хоризонт има 6 ПВТ. От тях 2 са в лошо състояние по следните
показатели. Това са :
1. ПВТ с код BG2G00000K2032 - Карстови води в Горна креда турон-мастрихтПровадийска синклинала
По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 5 пункта. Установени са
превишения над ПС на показателите:
-Амониеви йони в пункт: сондаж С-1х, Градинарово.
-Нитратни йони в пункт: дренаж “Синякус“, Невша .
Данните за превишените показатели са представени в следващите графики:

грaф. 46
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грaф. 47

2. ПВТ с код BG2G00000K2034 - Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска
вулканична северно и западно от Бургас
По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 8 пункта. Установени са
превишения над ПС по следните показатели в пунктове:
 Активна реакция в пункт: Ахелой, Б 179 -наблюдателен сондаж.
 Нитратни йони еднократно в пунктове: ПС- 3 бр. дренажи Екзарх Антимово, ТККГ-1"Свинекомплекс- Крумово Градище",Карнобат и каптаж "Богорово 1", Богорово.
 Калций в пункт: ТК БПС "Бистрец".
Данните за превишените показатели са представени в следващите графики:

грaф. 48
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грaф. 49

грaф. 50

Долнокреден водоносен хоризонт (хотрив, барем)
В долнокредния (хотрив, барем) водоносен хоризонт има 4 ПВТ. От тях 3 са в лошо
състояние по следните показатели. Това са:
1. ПВТ с код BG2G000K1HB036 - Пукнатинни води в хотрив - барем – апт
Предбалкан Риш
По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 6 пункта. От проведения
мониторинг са установени превишения над ПС на амониеви йони и нитратни йони.
 Амониеви йони в пункт Избул и 138 Извор, Дренци.
 Нитратни йони в пунктовете: Каптаж, Панайот Волово; КИ "Бойдана"-ВГ Църквица,
ВиК-Шумен, ШК3 - Лозница, "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД и и КИ-1 "Избул",
Избул.
Данните за превишените показатели са представени в следващите графики:
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граф. 51

Нитратни йони в ПВТ с код BG2G000K1HB036
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2. ПВТ с код BG2G000K1HB038 - Пукнатинни води в хотрив - барем – апт
Предбалкан Конево
По програмата за мониторинг е предвидено наблюдение в 4 пункта. От проведения
мониторинг са установени превишения над ПС:
 Амониеви йони в пунктовете: Извор „Кузлука 2“, Жълъд; Извор1,3, Голямо
Църквище; Дренаж Чуката 2, Драгановец и ШК "Геленик" "В и К" Шумен, Драгоево.
 Калций в пункт: Извор „Кузлука 2“, Жълъд
и ШК "Геленик" "В и К" Шумен,
Драгоево.
Данните за превишените показатели са представени в следващите графики:
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граф. 53

граф. 53

3. ПВТ с код BG2G000K1HB039 - Пукнатинни води в хотрив - барем – апт Предбалкан
Риш.
ПВТ е в добро химично състояние съгласно ПУРБ 2016-2021 и сравняването на резултатите
от мониторинга за първото шестмесечие на 2019г. е по стандарт за качество.
В пункт- извори "Тушавица" и "Бялата вода", с.Риш има еднократно мерене на амониеви
йони с констатирано превишение над СК.
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Заключения
Резултатите от направената оценка на състоянието на подземните води по водни
тела с данни от проведения мониторинг през първото шестмесечие на 2019г. доказват,
че:


с трайно лошо състояние са общо 17 водни тела.



в добро състояние са 23 водни тела

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


дифузни източници: инфраструктура без канализации, обработваеми
земеделски земи, 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 с комплексно разрешително,
ферми, складове и др. селскостопански обекти, ББ кубове.

В установените райони с морска интрузия се наблюдава трайно наличие на
повишено съдържание на хлориди, сулфати, ел. проводимост и натрий. Те по площ не
надвишават 20 % от разкритата площ на ПВТ. Морската интрузия е ограничена и във
други пунктове в радиус от 2,0 км в ПВТ не е установено превишение над СК на
показателите:

електропроводимост,

хлорни

йони,

сулфати

и

съответно

разпространение.
Информция за отклонения в качеството на водите се предоставя ежемесечно на
МОСВ и се публикува на интернет страницата на дирекцията в раздел „Отклонения в
качеството на водите“.
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