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Въведение
Значими проблеми в управлението на водите са тези въздействия върху
водните тела, за които съгласно РДВ постигането на екологичните цели е в риск.
Значимите проблеми в управлението на подземните води в Черноморския
басейнов район са идентифицирани в резултат на:
- оценка въздействието на черпенията от подземни води;
- оценка на въздействието от точкови източници на замърсяване;
- оценка на въздействие от дифузни източници на замърсяване;
- оценка на химичното състояние на проблемни ПВТ, за които съществува
риск да не бъдат постигнати целите;
- оценка на тренда в проблемни ПВТ, за които съществува риск да не бъдат
постигнати целите;
Като значими източници на замърсяване на подземните води се разглеждат
всички съществуващи обекти (дифузни и точкови), които е възможно да емитират
замърсяващи вещества към подземните води.

1. ОЦЕНКА НА ХИМИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И НА

ТРЕНДА НА ПРОБЛЕМНИ ПВТ, ЗА КОИТО
СЪЩЕСТВУВА РИСК ДА НЕ БЪДАТ ПОСТИГНАТИ
ЦЕЛИТЕ
Подземното водоно тяло е в добро с-ние, ако са изпълнени следните условия
съгласно чл. 72, 73 от Наредба 1 за ползване и опазване на подземните води.
Химическия състав показва, че концантрациите на замърсители:
 не показва привличане на солени и замърсени води;
 не привишава концентрациите на стандарта за качество –
приложение 1 към Наредба 1;
 не привишава концентрациите на определените прагове на
замърсяване;
 не води до непостигане на целите за опазване на околната среда за
водите:
- свързани с повърхностните води;
- влошаване на екологичното и химическо с-ние на свързаните
повърхностните води;
- до значително увреждане на сухоземните екосистеми, които
зависят пряко от подземното водно тяло;
Оценката на химическото състояние на ПВТ като цяло, е извършена чрез
сравнение на т.н. релевантни стойности (РС) и праговите стойности (ПС) на
отделните показателите за химическо състояние. Ако по всички показатели,
състоянието е „добро”, ПВТ се определя в „добро” състояние. Ако по един или
повече показатели, състоянието е „лошо”, ПВТ се определя в „лошо” състояние. В
този случай се прави внимателен хидрогеоложки анализ на МП, които имат
основната тежест ПВТ да бъде определено в „лошо” състояние. Ако се прецени, че
тези МП не характеризират достатъчно представителен обем от ПВТ, същите са
изключени от генералната оценка за състояние на ПВТ като цяло.
За целта е обработена информация от два типа мониторигови пунктове:

- Тип 1 – актуални МП от мрежата за мониторинг на подземните води, която
се администрира от ИАОС за периода 2008-2013 г.;
- Тип 2 – МП на водоползвателите с издадени разрешителни за водовземане
(собствен мониторинг) за периода 2010-2013 г.-редици от данни.
Статистическата оценката на тренда съгласно член 5 и приложение IV на
ДДПВ трябва да бъде извършена за всяка индивидуална мониторингова точка на
тялото, идентифицирано в риск.
Стартиращата точка за прилагане на мерки за обръщане на тренда е 75% от
КСПВ и ПС. За предотвратяване на пагобни изменения в качеството на подземните
води, трябва да се избере стартиращата точка на обръщане на тренда като процент
от КСПВ (Качествените стандарти за Подземни води) и ПС (прагови стойности). За
по – ранна стартираща точка приемаме 60 % от ПС. Тренд е определен на редица
от данни за 8 или повече средногодишни данни или полугодишни за периода 20082013г.
На база на гореизложеното е преразгледано химичното състояние на
подземните води с данни от мониторинга за периода 2010-2013г. и са установени:
- подземни водни тела в лошо състояние – 18, които и са проблемни.
по съдържание над прагова стойност или стандарт за качество на
показателите: нитрати, амониеви йони, сулфати, хлориди и
магнезий. В част от тези ПВТ са установени и превишения на
фосфати и тежки метали предимно желязо и манган.
- подземни водни тела в добро състояние – 22
Химичното състояние по подземни водни тела е представено в
приложение 1. Оценка на натиска и химично състояние на проблемни
подземни водни тела.
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Съгласно чл.119,ал.1, т.1 от Закона за водите за опазване на водите,
предназначени за питейно-битово водоснабдяване, в ПУРБ се определят всички
водни тела, които се използват за тези цели и имат средноденонощен дебит над
10 м3 или служат за питейно-битово водоснабдяване на повече от 50 човека.
От проблемните подземни водни тела – 18 предимно за питейно-битово водоснабдяване са
определени общо – 17 ПВТ, чието химично състояние е лошо по преставените показатели в
приложение 1.

2. ИЗТОЧНИЦИ НА НАТИСК
2.1.ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ТОЧКОВИ
ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ
2.1.1. Възможно замърсяване от ГПСОВ и канализации
Заустваните отпадъчни води могат да съдържат широк набор от замърсители
– като: хранителни вещества, органични материя, амоняк, фекални патогени в-ва,
токсични вещества (от промишлени отпадъчни води, битови химикали) и др.
Възможното замърсяване на подземните води чрез инфилтрация през
повърхностните почвените пластове или при взаимодействие с повърхностните
води са при следните обстоятелства:
- директно заустване на отпадъчни води в канализацията;
- разливи при заустване на отпадъчни води над проектния капацитет на ПСОВ;
- превишение на водните количества по време на обилни валежи ;
- при аварии по канализационните системи .
- при неефективна дейност по пречистването на ПСОВ.
За регулиране и предотвратяване на възможни замърсявания, чрез
инфилтрация в подземните води на установените замърсители в заустваните
отпадъчни води се издава разрешително съгласно чл. 46 от ЗВ.
Възможни емитирани замърсители към подземните води са: азот и фосфор,
кадмий, никел, хром шествалентен, ПАВ, цианиди, феноли, естрахируеми в-ва,
нефтопродукти.
Установени замърсители в подземните води с вероятен произход от
инфилтрация от заустване на отпадъчни води от ПСОВ и канализации в

повърхностни водоприемници, са амониеви йони, предимно в кватернерните
отложения в терасата на р.Врана и в разкритите части на горнокредния - хотрив
барем водоносен хоризонт. Установени са в общо 3 ПВТ с ясно изразена възходяща
тенденция.

2.1.2. Възможно замърсяване от Депа за отпадъци
При проектирането и изграждането на депа за отпадъци едно от основните
предизвикателства е осигуряване на водоплътност на основата. С това
задължително условие се предотвратяват неблагоприятните последствия за
здравето на човека водите, почвата и въздуха.
На територията на БДЧР – Варна съществуват два вида :
- Депа изградени по изискванията на Европейската директива със
водоплътна основа , за които има издадени комплексни разрешителни ,
утвърдени планове за мониторинг с изградени пунктове за наблюдение и
провеждане на собствен мониторинг. Съответно има и регламентиран
контрол. Данните от провеждания собствен мониторинг по отношение на
водите сътласно Наредба 1 за мониторинг на водите, постъпват в БДЧР
Варна и съответно се извършва оценка на въздействието на тялото на
депото върху водите.
- Депа нерегламентирани , които предстои да бъдат закрити,
рекултивирани или преоформени. Те нямат изградени мониторингови
пунктове и няма информация за съответно въздействие.
Установени замърсители в подземните води с вероятен произход от
инфилтрация от тялото на депото са амониеви йони, нитрати, фосфати и сулфати
в 9 ПВТ.

2.1.3.Замърсени места от минала дейност
Разгледани са следните площадки на стари екологични щети
 “Лукайл Нефтохим Бургас” АД
1. Депо за ТО в кв. Долно Езерово, гр. Бургас
Това депо е закрито по програма за лриквидиране на стари екологични щети на ТО на
“НЕФТОХИМ БУРГАС” АД. Резултатите от проведения мониторинг на подземни води от 5
броя мониторингови пункта - Р-2,Р3,Р4,Р6 и Р7 са следните:
В тялото на депото постъпват подземни води със съдържание над СК на показателите:
хлориди, сулфати, фосфати, амоний, нитрити, нефтопродукти, желязо, мед, манган, цинк
и хром. Наблюдава се за периода 2010 -2012г стабилна тенденция на повишение. Те са в
резултат от стари екологични щети. В ПВТ с код BG2G000000Q008 Порови води в
кватернера на р.Айтоска не са открити емитираните от тялото замърсители.
2. Първо окислително езеро
Проведеният собствен мониторинг на подземни води доказва високо съдържание на
нефтопродукти, в района на езерото, което се дължи на замърсяване, идващо от локално
рекултивираната част от Първо окислително езеро в която са закрити нефтени утайки.
Това окислително езеро чрез подземния поток въздейства и върху трето окослително езеро
и Кумлушка низина.
Реализираща оздравителна мярка на площадката на Окислителни езера, е
закриване и рекултивация на Първо окислително езеро, чрез изчерпване на нефтените
утайки от Шламово поле. Продължава наблюдението на подземните води чрез
осъществяване на предвидената мониторингова програма.

3. Пристанищен терминал
Проведения собствен мониторинг по Програмата за мониториг в изградените
наблюдателни сондажа на подземни води доказва съдържание на нефтопродукти над СК,
но сравнено с това през 2004г. се забелязва намаляване на концентрацията.
В ПВТ с код BG2G000000Q003 - Порови води в кватернера на р. Провадийскакъдето се
намират площатките ,не са открити емитираните от тях замърсители.


“Агрополихим” АД гр. Девня - няма данни.

 “Провадсол” гр. Провадия –
При добив на каменна сол от находище “Мирково” чрез подземно излужване,
посредством дълбоки сондажи в последните се нагнетява определено количество
разтворител, съобразно приложена технология. В качеството си на разтворител се
използват леки фракции от дестилация на нефт-нафта, газьол, при което при аварии са
установени множество разливи на нефтопродукти, в резултат на което са засегнити около
8,36 км2 площи. В процеса на експлоатация на находището на сол в района,вследствие на
разливи на разсол и нафта е настъпило замърсяване на голяма част от водите на
кватернерния водоносен хоризонт на ПВТ с код BG2G000000Q003 - Порови води в
кватернера на р. Провадийска. Замърсяването се осъществява и от инфилтрация на
атмосферни води през силно замърсените с нафта площи от повърхностния слой. Тези
води взаимодействат с терасата на р. Провадийска и я замърсяват.
 Площадка Стар содов завод –Индостреална зона Варна-Запад”ЕООД гр. Девня
За периода 2010- 2012г. е проведен СМ в 3бр.пунктове за мониторинг на подземни
води. Предвидените показатели за анализ са: рН, барий, живак и нефтопродукти. Всички
показатели са изследвани с предписаната честота, освен живак.За периода на ПУРБ няма
отклонение от ПДК за подземни води .

2.1.4. Възможно замърсяване от Лагуни и хвостохранилища
Животинските
отпадъци
формирани
предимно
от
свинеферми,
свинекомплекси и птицеферми и по малко от кравеферми се събират във
водонепроницаеми лагуни. Последните са земнонасипни или бетонни. На
територията на БДЧР Варна 64 лагуни с обща площ на потенциално въздействие –
68км2 в следните ПВТ с кодове: BG2G000000Q004, BG2G000000Q009,
BG2G000K1HB037, BG2G000000N044, BG2G00000K2034 и BG2G000000N018.
Възможни емитирани замърсители към подземните води – фосфор, фосфати,
амониев азот, сяра, калций и магнезий. За извършване на дейността се изисква от
собствениците комплексно разрешително чрез което се въвеждат мерки за
предотвратяване на замърсяванията на водните обекти с нитрати чрез надеждна
водонепроницаемост на лагуните за да се предотврати просмукването в почвите и в
подземните води. Друго важно изискване е получените отпадъци да бъдат
използвани за наторяване. Собствениците са задължени да представят договори за
оползотворяване на торовата маса.
Хвостохранилищата са предимно изкуствено създадени басейни за
депониране на отпадък от преработката и обогатяването на руди от мини:"Росен",
"Зидарово" ,"Върли бряг", „Малко Търново” и кариери „Дебелт” , „Горно Езерово”.
Обща площ на потенциално въздействие – 12,94км2 в 4 ПВТ с кодове.

2.1.5. Възможно замърсяване от кариери, мини и рудници
Добивът на инертни материали от кариери, рудодобив по своята същност
представлява риск за подземните води. Отстраняването на лежащия отгоре земен
пласт в работната зона означава, че уязвимостта на подпочвените води от
замърсяване е повишина, тъй като естествената защита е премахната. Поради това
е важно, правилното да са взети предпазни мерки, за да гарантират, рискът от
замърсяване да се сведе до минимум. Замърсителите могат да включват масла,
горива и хидравлични течности, метали (например кадмий, живак), пестициди и
хранителни вещества.
Площи на потенциално въздействие от кариери, мини, рудници по подземни
водни тела са както следва:
код ПВТ
BG2G000000N018
BG2G000000N019
BG2G000000N025
BG2G00000PG026
BG2G00000PG027
BG2G00000PG029
BG2G00000K2033
BG2G00000K2034
BG2G00000K2035
BG2G000K1HB036
BG2G000K1HB037
BG2G000J3K1041
BG2G00000J3T042
BG2G000000N044
Общо

Площ км2
4,6
0,45
0,51
4,6
0,1
25,11
0,18
3,06
0,33
2,35
1,21
23,8
0,19
13,78
80,27

2.1.6. Възможно замърсяване от ББ кубове
“Б-Б КУБ –овете са стомано-бетонови контейнери с размери 195х195х195 см,
херметично затворени, с полезен обем от 5 m3. Забранените и с изтекъл срок на
годност продукти за растителна защита са предварително смесени с подходящи
сорбенти, с гаранции за устойчиво и екологосъобразно съхранение на
капсулованите пестициди. Конструкцията на контейнер
“Б-Б КУБ” позволява
след запълване на вътрешния обем с отпадъци, капакът да се завари и затвори
херметично (водонепропускливо) към тялото. Така отпадъците остават надеждно и
безопасно изолирани от околната среда и населението– обезвредени по операция
D12 от Базелската конвенция.
Контейнерът“Б-Б-КУБ” е проектиран и разчетен със следните характеристики:

експлоатационен период за извършване на транспортно-манипулационни
дейности–

до 50 години;

период за съхраняване на отпадъци– до300 години.

“Б-Б КУБ”-те се складират на открито на специализирани “площадки– депа”.

Броят на ББ кубовете на територията на БДЧР- Варна е 22 с обща площ на
потенциално въздействие 22,13км2, в 13 ПВТ, предимно в кватернерния водоносен
хоризонт и в разкритите части на неогенския, горнокредния и долно клредния хотрив- барем водоносни хоризонти.

3.ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДИФУЗНИ
ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ
3.1.Селско стопанство
- Обработваема земеделска земя
- Смесени земеделски площи
Интензивното земеделие с използвани на неорганични азотни и фосфорни
торове може да доведе до замърсяване на подземните води. Внасянето на поголеми количества торове, необходими за развитието на културите, както и
неправилното им съхранение и употреба, причинява замърсяване с нитрати и
фосфати на почвата и чрез просмукване през почвения слой в подземните води.
Възможни емитирани замърсители към подземните води са азот и фосфор.
ПВТ които са с най големи площи (140 - 1309 км2 ) на потенциално
въздействие на обработваеми и смесени земеделски земи и са определени за
периода 2010-2013г. в лошо състояние по съдържание на нитрати, амониеви
йони и някой от тях по фосфати са със следните кодове:
BG2G000000Q004, BG2G000000N018, BG2G00000K2034, BG2G00000K2035,
BG2G00000HB036, BG2G00000HB037, BG2G000K1HB038 и BG2G000PTPZ043.

3.2. Населени места без канализация
С най големи площи (13,4-55,6 км2) на инфраструктора без канализации на
потенциално въздействие са следните ПВТ с кодове: BG2G000000Q005,
BG2G000000Q009, BG2G000000N018, BG2G000000N019, BG2G000000N044,
BG2G00000PG028, BG2G00000K2032, BG2G00000K2034, BG2G00000K2035,
BG2G00000HB036, BG2G00000HB037, BG2G000K1HB038 и BG2G000PTPZ043.
Възможни емитирани замърсители към подземните води са : амониеви йони,
нитрати, нитрити, фосфати.

3.3. Дренаж от градовете
Голяма част от дъждовната вода в градските райони се пада на пътища,
тротоари, алеи, паркинги и други непромокаеми повърхности. По-голямата част
от тази вода или се стича в местните реки и потоци чрез дренажна мрежа или
намира своя път към по-пропускливи области, където тя прониква през почвата
и подхранва подземните води. Тези повърхностни води включват замърсители
като песъчинки, бактерии от животински изпражнения, маслото на двигателя,
горива, перилни препарати и сол по пътищата, въпреки че произхода и състава
на тези потенциални замърсители могат да варират в зависимост от обхвата на
дейностите,
които
се
извършват
в
тези
области.
2
С най големи площи (12,4-89,0 км )на потенциално въздействие са следните

ПВТ с кодове: BG2G000000N044, BG2G00000PG026, BG2G00000K2034,
BG2G00000HB036, и BG2G00000HB037. BG2G00000PG026.
Възможни емитирани замърсители към подземните води са :
нефтопродукти, органични замърсители и др..

3.4. Животновъдство
Възможни емитирани замърсители към подземните води – нитрати, амониеви
йони, органични съединения; С най голям брой ферми има във ПВТ с кодове :

BG2G000000Q003, BG2G000000Q005, BG2G000000N018, BG2G000K1HB038.
Тези ПВТ са определени в лошо състояние предимно по съдържание на
нитрати над ПС. Това вероятно се дължи на просмукване чрез почвите в
подземните води при използвани земеделски площи (ИЗП) на стопанството,
върху която е прилаган твърд тор, твърд тор с непосредствено заораване
полутечен тор в т.ч. полутечен тор с непосредствено заораване.

3.5. Почви
Установени са замърсени почви с Ni,Pb,Cr общ на територията на следните
селища: с.Цонево, с.Садово, с.Люляково, с.Проход, с.Слънчево, Климентово, с.
Подвис, с. Овчага, с.Смолник, гр. Карнобат, с.Сърнево, с.Неофит Рилски. Възможни
емитирани подобни замърсители към подземните води не са установени. Замърсените
почви са в ПВТ с кодове: BG2G000000Q005, BG2G000000Q007, BG2G000000N018,

BG2G00000PG028, BG2G00000K2032, BG2G00000K2034 и BG2G000K1HB036.
Възможни емитирани замърсители към подземните води не са установени

3.6. Други
Установено е превишение на Mn в ПВТ в В Черноморски РБУ. Повишеното
съдържание на мангана във водите може да създаде много сериозни проблеми на
водоснабдителните системи, включително до пълното компрометиране. Такива
отрицателни последствия са:
 Пълно или частично колматиране на водовземните съоръжения.
 Образуване на манганови отложения по вътрешните стени на водопроводите и
съоръженията.
 Влошаване качеството на някои хранителни продукти и напитки, като бира,
сирена, масло, лед, захар, сокове, филмови ленти , платове и много други.




Натрупалите се във водата, проводите и съоръженията манганови утайки водят
до следните много съществени отрицателни последици:
Възпрепятстват ефективното обеззаразяване на водата.
При пулсации на водния поток в тръбите (спиране на помпи, аварии и др.)
голяма част от по-рохкавите утайки и отложения се отлепват, силно се влошава
качеството на водата и тя става непригодна и опасна за човешка употреба.

Поради тези причини, съдържанието на манган в питейните води е лимитирано с
Наредба №9/2001г. на 0,05 мг/л. Установени превишения на Mn над нормата в
ПВТ в В Черноморски РБУ по експертна оценка е със следния произход:
разтваряне на вторично утоен манган
в подземни водни тела с кодове:

BG2G000000Q002
Причина: Замърсяването е локално и се дължи на съществуващото в близост
нерагламентирано сметище от миналия век, лятна стопанска база за коне,
складове за строителни материали. Интензивно гниене на натрупаната
растителност(сено, треви и др.)около водоизточника; процеси на разлагане на
повърхността
на
животински
отпадъции;
органогенен
характер
на
филтрационната среда
BG2G000000Q005 – изключително от вторично утаен манган, установени са и
замърсявания в пунктове за мониторинг на повърхностните води, чиито повишено
съдържание се дължи на гнилостни процеси. Вероятно има взаимодействие между
повърхностни и подземни води;
смесено природно антропогенно замърсяване
- разтваряне на вторично утаен манган и антропогенно замърсяване в ПВТ с код:
BG2G000000Q004.
- при внасяне от скалите и антропогенно замърсяване в ПВТ с код
BG2G000000Q008 и BG2G000000Q009;
Причина: естественното дрениране на карстовите води в случая на горнокредните
седименти, от реките р.Айтоска и р. Средецка и от по-големи или по-малките
извори от където се подхранват и терасите на реките.
- предполагаме, че съдържанието на Mn над нормата е от антропогенно
замърсяване в ПВТ с код BG2G000000N025;
- при внасяне от скалите и антропогенно замърсяване в ПВТ с код
BG2G00000K2034 и BG2G000K1HB037.

4. ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ В ПЪРВИЯ ПУРБ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ВТОРИТЕ ПУРБ.
Предвидените мерки в първия ПУРБ за проблемните подземни водни
тела и предложените допълнителни мерки за втория ПУРБ са
представени в приложение 1.
1.Продължаване наблюдението на подземните води чрез осъществяване
на предвидената мониторингова програма в депа с КПКЗ.

2. С цел локализиране на замърсяването на подземните води от
проблемните депа, хвостохранилища, лагуни, кариери , мини и ББкубове да се увеличи броя на мониторинговите пунктове в националната
мрежа за наблюдение на подземни води в тези райони.
3. Контрол по изпълнение на програмата за отстраняване на
екологични щети на: “Провадсол” гр. Провадия, Депо за ТО в кв. Долно
Езерово ,гр. Бургас “Лукайл Нефтохим Бургас” АД - Окислиелни езера.
4. С анализа на данните от проведения мониторинг за периода 20132014г. на подземните и повърхностни води по Заповед № РД635/13.08.2013г. на Министъра на ОСВ. да се актуализират
определените уязвими зони по Заповед № 930/25.10.2010г. на
Министъра на ОСВ и да се направи преоценка и тенденция на
съдържанието на нитрати.
5. Стартиране на проекти свързани с подобряването на оценките на
състоянието на подземните водни тела и планирането на мониторинга
и съответно детайлизиране на участъците от ПВТ замърсени със
манган и проследяване на неговия произход.
6. Проучвания за определяне на обхвата на замърсяването в подземни
води.
7. Подобряване на собствения мониторинг, извършван от
водоползвателите и контрола за навременното предоставяне на
данните;
8. Провеждане на допълнителни проучвания в
замърсяване на подземните води с манган и желязо.

районите

със

