РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министер ство на о колната среда и во дите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ”ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН”

Бюлетин
за качеството на водите
в Черноморски басейнов район
за първото шестмесечие на 2015 г.

Снимка: река Луда Камчия в района на с. Дъбовица

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 – 182/ 26.02.2013 г. на Министъра на ОСВ, в съответствие с програмите за
контролен и оперативен мониторинг, разработени съгласно чл. 8 на РДВ и включени в ПУРБ.
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 първото
шестмесечие на 2015 г.

Наблюдавани са 178 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 по наличините
в БД данни към момента на изготвяне му.
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 средногодишните стандарти за качество (СГС-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 извършване на анализ и оценка на съответствието с максимално допустимите
концентрации (МДК-СКОС) на наличните данни за приоритетни вещества и специфични
замърсители, се констатира, че няма превишения за първото полугодие на 2015 г., с
изключение на:
 Превишаване на МДК-СКОС за алуминий се констатира в 4 водни тела:
BG2KA578R003 (пункт р. Камчия с. Кълново), BG2PR347R007 (пункт р. Провадийска
след „Провадсол“), BG2KA400R013 (р. Алма дере – с. Вресово), BG2SE400R006
(пункт р. Двойница - преди вливане в Ч. Море);
 Превишаване на МДС-СКОС за цинк се констатира във водно тяло: BG2SE900L037
(Бургаско езеро - запад).

Данните за основните физикохимични показатели: 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. Измерени средни стойности в наблюдаваните пунктове в устията на реките,
вливащи се директно в Черно море.
През първото шестмесечие на 2015 г. се наблюдават следните тенденции в устията на
реките, вливащи се директно в Черно море в сравнение с предходната година.
 р. Двойница – устие - подобряване по показатели амониев азот, нитратен азот и общ
фосфор;
 р. Дращела – устие – подобряване по показатели БПК5, амониев азот, нитратен азот и
общ фосфор;
 р. Ахелой - устие – подобряване по показатели БПК5, нитратен азот и общ фосфор;
 р. Ропотамо при с. Веселие – подобряване по показатели разтворен кислород и общ
фосфор;
 р. Караач - устие – подобряване по показатели БПК5, амониев азот и общ фосфор;
 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 по основните физико-химични показатели в пунктовете на река
Провадийска в сравнение с предходната година показват следното:
 р. Провадийска при гр. Каспичан - подобрение по показател амониев азот
 р. Провадийска при с. Златина - подобрение по показатели БПК5 и общ фосфор.
 р. Провадийска – устие – влошаване по показател нитратен азот
Графично представени резултати за басейна на река Провадийска:
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Легенда
Цветови обозначения:
Екологично състояние
◊ много добро
◊
добро
◊
умерено
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РЕЧЕН БАСЕЙН РЕКА КАМЧИЯ

Снимка: река Камчия - местност „Пода“.

Снимка: р. Голяма Камчия край с. Гроздьово

Графика 3. Средни стойности в наблюдаваните пунктове по основното течение на р.
Камчия.
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Анализът на данните по основните физико-химични показатели в пунктовете на река
Камчия в сравнение с предходната година показват следното:
 р. Камчия преди гр. Велики Преслав - подобрение по показател нитратен азот;
 р. Камчия – с. Миланово – подобрение по показател общ фосфор и влошаване по
показател амониев азот;
 р. Камчия – с. Кълново - подобрение по показател амониев азот;
 р. Камчия – ХМП Арковна – подобрение по показател разтворен кислород;
 р. Камчия след гр. Дългопол – подобрение по показатели БПК5 и общ фосфор;
влошаване по показател нитратен азот;
 р. Камчия – с. Гроздьово – подобрение по показател общ фосфор;
 р. Камчия – местност „Пода” – подобряване по показатели БПК5.
Графично представени резултати за басейна на р. Камчия:
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Легенда
Цветови обозначения:
Екологично състояние
◊ много добро
◊
добро
◊
умерено
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РЕКА ЛУДА КАМЧИЯ

Снимка:р. Луда Камчия при с. Бероново

Графика 4. Средни стойности в наблюдаваните пунктове на р. Луда Камчия.
Анализът на данните по основните физико-химични показатели в пунктовете на река
Луда Камчия в сравнение с предходната година показват следното:
 р. Л. Камчия, с. Бероново – подобрение по показател общ фосфор
 р. Л. Камчия след яз. „Камчия“ – подобрение по показатели разтворен кислород и
амониев азот; влошаване по показател нитратен азот
 р. Л. Камчия – устие – подобрение по показател разтворен кислород; влошаване по
показатели нитратен азот и общ фосфор.
Графично представени резултати за басейна на р. Луда Камчия:
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Легенда
Цветови обозначения:
Екологично състояние
◊ много добро
◊
добро
◊
умерено
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ЯЗОВИРИ В ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА КАМЧИЯ

Снимка: язовир “Тича“

Снимка: язовир “Г. Трайков“

Снимка: язовир “Елешница“
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Снимка: язовир “Съединение“

Снимка: язовир “Камчия“
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Графика 5. Измерени средни стойности в язовирите в поречието на р. Камчия.
Анализът на данните от проведения мониторинг през първото шестмесечие на 2015г.
показва подобрение на качеството на водите по показател разтворен кислород в яз. „Цонево“
и яз. „Камчия“, влошаване по показател БПК5 и амониев азот в яз. ‚Тича“ и яз. „Елешница”, и
влошаване по показател нитратен азот в яз. „Съединение” и аз „Тича“.
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 след гр. Камено

Графика 6. Средни стойности в наблюдаваните пунктове на р. Айтоска.
Анализът на данните от проведения мониторинг показва следното:
 Подобрение по показател БПК5 при всички пунктове.
 р. Айтоска при гр. Камено - слабо подобрение по показател амониев азот;
 р. Айтоска-устие – подобрение на кислородното съдържание в пункта и на
показатели амониев азот и нитратен азот.
В останалите пунктове на р. Айтоска не се констатират отклонения от характерните
стойности през първото шестмесечие на 2015 г.
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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: Бургаско езеро
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Снимка: Поморийско езеро

Снимка: Атанасовско езеро

Графика 7. Измерени средни стойности в езерата, намиращи се басейна на
Севернобургаските реки.
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Анализът на данните по основните физико-химични показатели в наблюдаваните
пунктове през 2015 г. не показва отклонения от характерните стойности с изключение на:
 За Атанасовско и Бургаско езеро се установява подобрение по показатели БПК5
и амониев азот.
 За Поморийско езеро се установява подобрение по показател БПК5.
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 Факийска - с. Габър
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Графика 8. Средни стойности в наблюдаваните пунктове на р. Факийска.

Анализът на данните от проведения мониторинг през 2015 г. показва подобряване по
показатели БПК5 и амониев азот в пункта р. Факийска с. Факия и слабо влошаване по
показател нитратен азот, останалите пунктове не показват отклонения от характерните
стойности.
Графично представени резултати за басейна на р. Факийска:
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Легенда
Цветови обозначения:
Екологично състояние
◊ много добро
◊
добро
◊
умерено
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ЕЗЕРА В БАСЕЙНА НА ЮЖНОБУРГАСКИ РЕКИ

Снимка: езеро Алепу

Снимка: езеро Стамополу
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Графика 9. Измерени 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:
 ез. Алепу - подобрение на кислородното съдържание в езерото;
 ез. Стамополу - подобрение на кислородното съдържание в езерото и по показател
амониев азот;
 ез. Дяволско блато - подобрение по показатели БПК5, амониев азот и на кислородното
съдържание в езерото;
Графично представени резултати за езерата в басейна на Южнобургаските реки:

27

Легенда
Цветови обозначения:
Екологично състояние
◊ много добро
◊
добро
◊
умерено
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РЕЧЕН БАСЕЙН ВЕЛЕКА

Снимка: река Велека

р. Велека
10

мг/л

8
БПК5

6

Разтворен кислород

4

Амониев азот

2

Нитратен азот

0

Общ Фосфор

р. Велека при с.
Бръшлян

р. Велека при с.
Синеморец

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

През първото шестмесечие на 2015 г. се констатират подобрения по показатели БПК5
и амониев азот в пунктовете на р. Велека.
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Графично представени резултати за басейна на р. Велека:
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Легенда
Цветови обозначения:
Екологично състояние
◊ много добро
◊
добро
◊
умерено

РЕЧЕН БАСЕЙН РЕКА РЕЗОВСКА

Снимка: река Резовска – с. Сливарово
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Графика 11. Средни стойности в наблюдаваните пунктове на р. Резовска.
Анализът на данните по основните физико-химични показатели за първото
шестмесечие на 2015 г. не показва отклонения от характерните стойности.
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
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През първото шестмесечие на 2015г. са анализирани данни от 90 пункта от контролен и
оперативен мониторинг по Заповед № РД – 182/26.02.2013 г. на Министъра на околната среда и
водите.
Анализът на качественото състояние 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.
Резултатите са сравнявани с:
 прагови стойности (ПС) определени за подземни водни тела в лошо състояние.
 стандарт за качества на подземните води (СПВ) по Директива за подземните води
98/83/ЕО на ПВТ , 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 ПВТ, от които се ползва вода за други цели (напояване, промишлени и др.).
Състоянието е определено по водоносни хоризонти, подземни водни тела и пунктове.
Данните са от пробонабиране през м. февруари, май и август-септември на 2013г.

1. Кватернерен водоносен хоризонт

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:
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Водно тяло с код BG2G000000Q002 – Кватернерен водоносен хоризонт в поречието
на р. Батова.
Анализа на състоянието е направен по 3 бр. пунктове: Сондаж “Албена Автотранс”ООД
с. Оброчище, ШК "Добрич строй" Рогачево и ШК-1 "Извор" Кранево.
В пункт Сондаж “Албена Автотранс”ООД с. Оброчище, общ. Балчик има превишение
по показателите над ПС: калций (237,66 мг/л) магнезий (85,25 мг/л), сулфати (452,7мг/л).
По обща твърдост (18,8мgΣgv/l) водите са много твърди.
В останалите пунктове анализираните показатели са в нормите с изключение на
съдържанието на фосфати (0,58мг/л) над ПС в пункт ШК-1 "Извор" с. Кранево.
По голямото и трайно замърсяване в пункт сондаж “Албена Автотранс” с. Оброчище,
доказва,че то е локално и се дължи на съществуващото вблизост нерагламентирано сметище
от стопанска база за коне, складове за строителни материали. Повишеното съдържание на
сулфати, електропроводимост и хлориди доказва евентуално морска интрузия.
Водно тяло с код BG2G000000Q003 - Порови води в кватернерно - алувиални отложения на
р. Провадийска.
Анализирани са данни от пробонабиране от 5 пункта :
1.Шахтов кладенец - 5 (6) при ПС с. Златина
2. ТК към ПС Провадия
3. ШК - консерв.завод гр.Каспичан
4. ШК Венчан
5. ШК Марково
Отклонения от ПС за шестмесечието на 2015 г. са констатирани по показателите:
 нитрати (57,4мг/л) над ПС (39,23 мг/л) в пункт ТК към ПС Провадия, Провадия.
Водно тяло с код BG2G000000Q005 - Води в кватернерно- алувиалните отложения на
р. Камчия.
Анализирани са данни от 4 пункта. Отклонения ПС (0,038мг/л) за 2015 г. е установено в
съдържание на манган (0,21мг/л) в пункт ТК при ПС Старо Оряхово и нитрати (94,0мг/л)
при ПС (0,038мг/л) в пункт ШК"Водно строителство" Сава.
Водно тяло BG2G000000Q008 – Кватернерен водоносен хоризонт в терасата на р. Айтоска.
Анализирани са данни от 1 пункт - ШК-3 Камено и са установени превишения на
показателя магнезий (88,5 мг/л при ПС – 66,25мг/л).
Водно тяло BG2G000000Q009 – Кватернерен водоносен хоризонт в терасата на р. Средецка
– Мандра.
Анализирани са данни от пробонабиране на подземна вода от 3 пункта: С-7 ПС "Средец" с.
Дюлево, ТК с.Русокастро и СК 9 "Еми"ООД Дебелт.
Наблюдава се високи стойности над ПС по следните показатели:
- манган при ПС -0,039мг/л в пункт ТК с.Русокастро - 0,079мг/л и в пункт СК 9 "Еми"ООД
Дебелт – 0,44мг/л;
- фосфати при ПС 0,394мг/л в пункт ТК с.Русокастро - 0,856мг/л и в пункт СК 9 "Еми"ООД
Дебелт – 0,541мг/л;

Водно тяло BG2G000000Q0014 – Кватернерен водоносен хоризонт в терасата на р.
Двойница.
При анализиране на подземните води от пункт Сондаж Р-5, Ф. "Одесос-570" ЕООД Обзор
са констатирани отклонения от ПС за следните показатели: хлориди(1375мг/л при ПС192,0мг/л), сулфати (289мг/л при ПС-193,0мг/л) и електропроводимост (5550µs/cm при ПС 1699,8µs/cm)
Високото съдържание на хлориди, сулфати и електропроводимост се дължи на проникване
на морски води в подземните водоносни хоризонти - морска интрузия.
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2. Неогенски водоносен хоризонт

Резултатите от анализа доказват че няма отклонения от стандартите за питейни води (СПВ)
и ПС, по изследваните показатели, освен в следните ПВТ с кодове:
Водно тяло BG2G000000N044 – Неоген – сармат Североизточна България.
Анализирани са данни от пробонабиране на подземна вода от 8 пункта:Дуранкулак,
сондажен кладенец 2, Крапец, ПС-ПБВ N1S, Шабла, Шахтов кладенец- ПС, Каварна, 143 а
"Римска чешма", Било, Сондажен кладенец, Крупен, Сондажен кладенец, Каварна, ПС-ПБВ ш.к и дренаж, Смин, Тръбни кладенци.
Установени са отклонения от ПС на съдържанието на следните показатели:
 нитрати при ПС -38,25мг/л в пунктове:
- Каварна ПС-ПБВ -ш.к и дренаж - 66,5 мг/л
- Каварна, 143 а "Римска чешма" - 62,5мг/л
- СК Било – 50,45мг/л
По-високото съдържание на нитрати се дължи на дифузни източници на замърсяване.
 натрий при ПС -156,6мг/л в пункт Крапец, ТК при ПС-ПБВ- 211,0мг/л.
Превишенията на концентрациите на натрий се дължът на навлизането на морски води в
подземните води – морска интрузия.
Водно тяло BG2G00000N018 – Изгрев – Варна – Ботево- Батова.
Анализирани са данни от 5 пункта от контролен и оперативен мониторинг по Заповед № РД
– 182/26.02.2013 г. на Министъра на околната среда и водите. Резултатите показват превишение
над ПС (38,25 мг/л) на показателя нитратни йони (43,03мг/л) в пункт Дренаж "Аязмата"
Николаевка.
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Водно тяло BG2G00000N025 – Порови води в неоген - Бургас
Анализирани са данни от 3 пункта: СК-10 “Равда” Бургас , ТК “БСУ- Бургас” и Сондаж
Пристанище Бургас . Във водоизточниците са открити отклонение от ПС на показателите:
манган (0,41мг/л при ПС-0,05мг/л) и фосфати (1,28 мг/л при ПС – 0,29мг/л).
3. Палеогенски водоносен хоризонт

Качествено състояние
Резултатите от анализа доказват че няма отклонения от стандартите за питейни води
(СПВ) и ПС, по изследваните показатели, освен в следните ПВТ с кодове:
Водно тяло BG2G00000PG029 – Палеоген – еоцен олигоцен Бургас
Анализирани са данни от 2 пункта. Констатирани са отклонения от ПС в пункт ТК, гр.
Българово на показателя нитрати (61,1 мг/л).
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4. Горнокреден водоносен хоризонт

Качествено състояние
Резултатите от анализа доказват че няма отклонения от стандартите за питейни води
(СПВ) и ПС, по изследваните показатели, освен в следните ПВТ с кодове:
Водно тяло BG2G00000К2034 Горна креда – Бургаска вулканично северно и западно от
Бургас
Анализирани са данни от 2 пункта. Констатирани са превишение над ПС, в
концентрациите на нитрати еднократно през м.февруари в мониторингов пункт 3 бр. дренажи
при ПС с. Екзарх Антимово (53,9 мг/л > от 38,42 мг/л);
;
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5. Долна креда хотрив барем – апт

Качествено състояние
Резултатите от анализа доказват че няма отклонения от стандартите за питейни води
(СПВ) и ПС, по изследваните показатели, освен в следните ПВТ с кодове:
Водно тяло BG2G0000К1HB036 – Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан
Анализирани са данни от 2 пункта. Констатирани са превишения над ПС в концентрациите
на нитрати в мониторингов пункт Каптаж Панайот Волово и Дренци, 138 Извор (38,5 мг/л при
ПС-38,42мг/л).
Водно тяло BG2G0000К1HB037 – Долна креда валанж-хотрив – апт Шумен-Търговище.
При анализиране на подземните води от пунктовете в това ПВТ не са констатирани
отклонения от ПС, освен в концентрациите на нитрати в пункт каптаж Батаклък с. Буховци –
81,67мг/л при ПС =38,425 мг/л.

40

