II. АНАЛИЗИ ПО КОМПОНЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
II. 2. ВОДИ
І.Описание на основните приоритети при извършване на контролната дейност
през 2013 г.
Нормативната база, която определя приоритетите в работата на експертите от
направление «Опазване на водите» е свързана със Закона за опазване на околната среда
и Закона за водите, като основните цели са насочени към осигуряване на интегрирано
управление на водите в интерес на обществото и опазване здравето на населението,
чрез прилагане на мерки за подобряване състоянието на водните екосистеми,
намаляване емисиите на приоритетни вещества и прекратяване изпусканията на опасни
вещества.
Във връзка с прилагането на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС от
басейновите дирекции към МОСВ са разработени програми за контролен и оперативен
мониторинг на повърхностните и подземните води. Основната цел на програмите за
контролен мониторинг е осигуряване неоходимата информация за оценка състоянието
на водите.
Стратегията на направлението е чрез използването на всички законови механизми
да

се

постигне

устойчиво

намаляване

замърсяването

на

повърхностните

водоприемници и по-конкретно в поречията на реките Тунджа и Марица.
ІІ. Повърхностни води
1. Характеристика и мониторинг на повърхностните води
1.1 Типове повърхностни води
Водните обекти на територията на Източнобеломорски район за басейново управление
(ИБР) област се отнасят към две категории повърхностни води – “Река” и “Езеро”.
На територията на области Стара Загора, Сливен, Ямбол и общ.Тополовград са
идентифицирани 5 типа води от категория „Река” /Таблица №1-1/:
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Таблица №1-1 Типология на категория “РЕКА” в области Стара Загора, Сливен,
Ямбол и община Тополовград
№
1

Тип
R3

Име на типа
Планински реки

-

-

2

R5

Полупланински реки

-

-

3

R12

Големи равнинни реки

-

Водосбор
р. Тунджа след град Калофер до вливане
на р. Саплама
Притоци на р.Тунджа от Стара планина и
Средна гора (р. Саплама, р.Тъжа от извори
до ВЕЦ "Тъжа", р. Габровница, р.
Голямата река /Шипченска/, р. Турийска,
р. Елнишка, р. Гюрля, р. Калнишка, р.
Енинска горно течение до с. Енина, р.
Поповска (р. Ветренска) и приток р.
Сливитовска, р. Лазова, р. Лява (р. Радова),
р. Твърдишка, р. Лешница, р. Мъглижка от
извори до гр. Мъглиж, р. Беленска от
извори до вливане на Боровдолска река и
Голямата река, р. Асеновска до гр.Сливен)
Притоци на р.Марица (р. Овчарица от
извори до с. Сотиря, р. Кумруджа до яз.
Раднево, р. Беленска от вливане на
Боровдолска до устие, р. Боровдолска, р.
Блягорница, Река Бедечка от извори до
гр.Стара Загора).
Река Тунджа от вливане на р. Саплама до
вливане на р. Асеновска
Притоци на р. Тунджа (р. Крънска- долно
течение, р. Асеновска от гр.Сливен до
устие)
Притоци на р.Марица (Река Бедечка от гр.
Стара Згора до устие, Река Каялийка от яз.
Езерово до вливането в река Марица,
Горно течение на Сазлийка до с.
Ракитница, Река Омуровска горно течение,
Новоселска
река,
Кашладере
и
Съединение, Река Рахманлийска и десен
приток Карадере).
Река Тунджа от вливане на р. Асеновска до
граница.
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4

R13

Малки и средни равнинни реки с фин субстрат

-

5

R14

Субсредиземноморски
реки (пресъхващи)

-

-

Притоци на р.Марица (р. Омуровска
средно и долно течение, р.Мартинка,
р.Меричлерска, Старата река, р. Соколица,
р. Мусачка, Арпа дере (Златополска река),
р. Сазлийка от р. Азмака до устие и
притоци, р.Текирска, Река Овчарица от
язовир Овчарица до вливането й в река
Сазлийка, река Блатница)
Притоци на р.Тунджа (р. Овчарица от с.
Сотиря до вливане в р. Тунджа, р.
Дряновска, Ляв приток на р. Тунджа
минаващ през с. Блатец, р. Мочурица и
притоци, р. Калница).
Притоци на р.Марица (р.Левченска,
р.Голямата (Пъстрогорска), р.Бакър дере
(Йерусалимовска)
Притоци на р.Тунджа (р. Боадере, р.
Симеоновска, р. Дереорман, р.Мелнишка,
р.Поповска и притоци, р. Манастирска, р.
Мелнишка, р. Дряновска, р. Фишера, р.
Синаповска).

На територията, контролирана от РИОСВ-Стара Загора, в рамките на посочените
типове реки, са определени 79 водни тела от категория „река”.
Всяко водно тяло е речен участък с еднакво екологично и химично състояние,
който има важна роля при управлението на водите. В публикувания през март, 2010 г.
План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район за водните
тела са подготвени конкретни програми с мерки, чрез реализацията на които трябва да
се постигне добро състояние на водите.
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Карта №1-1 Типология категория “РЕКА” в области Стара Загора, Сливен,
Ямбол и община Тополовград

На територията на области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград са
определени 4 типа езера (язовири).
Всяко езеро (язовир) с площ > 500 ха се определя като самостоятелно водно тяло.
На територията на РИОСВ-Стара Загора са определени 16 самостоятелни водни тела,
посочени в Таблица №1-2:
Таблица № 1-2. Типове категория “ЕЗЕРО” в области Стара Загора, Сливен, Ямбол и
община Тополовград
№

Брой
ВТ

ТИПОВЕ

Язовири

1

L11 Големи дълбоки язовири

яз. Жребчево, яз. Копринка

2

2

L13 Средни и малки
полупланински язовири в ЕР 7

яз. Асеновец - ПБВ

1

3

4

яз.
Даскал
Атанасово,
яз.Раднево, яз. Бяло поле 1,
яз.Пъстрен,
яз.Чирпан,
L17 Малки и средни равнинни
Рибарници
с.
Николаево,
язовири в ЕР 7
яз.Овчи
кладенец
3,
яз.
Малазмак, яз. Кирилово, яз.
Роза 3
TL22 Големи равнинни средно яз.Розов кладенец, яз.Овчарица,
дълбоки язовири в ЕР 7
яз. Малко Шарково

ВСИЧКО

10

3

16
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Карта №1-2 Карта на водните тела от категория “ЕЗЕРА” в области Стара Загора,
Сливен, Ямбол и община Тополовград

1.2 Пунктове за мониторинг


Контролен мониторинг

При проектиране на мрежата за контролен мониторинг на повърхностни води на
територията на ИБР са избрани представителни мониторингови пунктове за
съответните речни басейни и типовете водни тела. Общият брой на пунктовете за
контролен мониторинг на територията на РИОСВ - Стара Загора през 2013 г. е 9, от
които 7 пункта на реки и 2 - на язовири. От тях пред Европейската Комисия се
докладват резултатите от 5 пункта (3 на реки и 2 на язовири). В тези пунктове се
извършва физико-химичен мониторинг за определяне на екологично и химично
състояние на повърхностните води.
● р.Сютлийка - с.Ракитница
● р.Сазлийка - след гр.Гълъбово
● р.Тунджа – преди гр.Калофер
● р.Тунджа – опашка на яз.Копринка
● р.Тунджа след яз.“Копринка”, с.Бузовград, 1,5 км преди моста за селото, преди
р.Крънска
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● р.Тунджа - мост с. Баня (при ХМС)
● р.Тунджа - с. Срем
● яз.Копринка
● яз.Жребчево-стена
Честотата на контролния мониторинг е съобразена с минималната честота, която
се препоръчва в Приложение V на РДВ за отделните показатели:


Биологични елементи

-

фитобентос в реки – 1 път на 3 години

-

макрофити в реки и езера/ язовири- 1 път на 3 години

-

макрозообентос в реки – 1 път годишно

-

риби в реки и езера/ язовири- 1 път на 3 години

-

фитопланктон в езера/язовири –1 път на 3 години (4 пъти през летния период).



Физико-химични елементи

-

основни показатели – 4 пъти годишно

-

специфични замърсители – 4 пъти годишно

-

приоритетни вещества – 12 пъти годишно
Карта № 1-3 Мрежа за контролен мониторинг на повърхностни води на

територията на области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград (чл.8 на
РДВ)
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Оперативен мониторинг

При подготовката на програмата за оперативен мониторинг на повърхностните
води в ИБР е използвана информация за състоянието на определените водни тела и се
прилагат критериите, посочени в т.1.3.2. на Анекс V на РДВ.
Пунктове за оперативен мониторинг се поставят в онези водни тела, които са в лошо
състояние и съществува риск да не постигнат добър статус към 2015 г.
На територията на РИОСВ - Стара Загора през 2013 г. са определени 31 пункта
за оперативен мониторинг – 30 на реки и 1 на язовири (Програма за мониторинг на
водите по Заповед №РД-182/26.02.2013г. на министъра на околната среда и водите). В
тези пунктове се извършва мониторинг по биологични и физико-химични елементи за
качество.
● р.Стара– с.Целина
● р.Сазлийка -с.Диня
● р.Сазлийка - гр.Раднево
● р.Сазлийка - с.Любеново
● р.Сазлийка – преди устие
● р.Азмака - с. Загоре
● р.Бедечка - устие, с. Боздуганово
● р.Блатница - с. Езеро, след гр. Нова загора
● р.Блатница - устие гр. Раднево
● р.Соколица - с. Обручище
● р.Тунджа - след гр.Калофер
● р.Тунджа – с.Ягода
● р.Тунджа - с.Самуилово, след р.Асеновска
● р.Тунджа - с.Ханово
● р.Тунджа - гр.Елхово
● р.Асеновска – след гр.Сливен
● р.Мочурица - устие
● р.Дереорман – устие
● яз.Чирпан
 р. Сазлийка (Сютлийка) с.Казанка, преди селото ПС
 р.Овчарица-устие с.Бели бряг
 р.Беленска-устие с.Бинкос, след моста в селото
 р.Тунджа с.Гавраилово-мост на пътя за с.Злати войвода
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 р. Сотиря (Овчарица)-с.Тополчане
 р.Симеоновска-горно течение
 р.Боадере-устие след с.Каравелово, мост на шосе Ямбол-Елхово
 р.Араплийска-мост с.Чернозем
 р.Калница-устие след мост на черен път
 р.Коленска -устие гр.Раднево, след моста на шосе Ст.Загора –Раднево
 р.Лазова -устие след гр.Гурково
 р.Асеновска – преди гр.Сливен, след барите
При подбора на показатели за оперативен мониторинг се използват биологичните
елементи, индикативни за степента на антропогенно въздействие върху качеството на
водите - макроозообентос в реки и фитопланктон в стоящи води. С оглед оперативното
установяване на промените във фитопланктонните съобщества се използва показателят в
съчетание с други индикативни физико-химични показатели – прозрачност (SD),
разтворен кислород, температура и електропроводимост.
Предвижда се мониторинг на всички физико-химични показатели, превишаващи
стандартите за качество на околната среда (за приоритетни вещества) или приетите
норми за добро екологично състояние на физико-химичите елементи. Предвижда се и
мониторинг на други физико-химични показатели, които са свързани с тези, по които
се наблюдават отклонения.
Честотата на оперативния мониторинг е съобразена с минималната честота,
която се препоръчва в Приложение V на РДВ за отделните показатели:


Биологични елементи

-

макрозообентос в реки – 1 път годишно

-

фитопланктон в язовири (заедно с прозрачност) – 1 път на 3 години



Физико-химични елементи

-

основни показатели – 4 пъти годишно

-

специфични замърсители – 4 пъти годишно

-

приоритетни вещества – 12 пъти годишно
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Карта № 1-4 Мрежа за Оперативен мониторинг на повърхностни води на
територията на области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград (чл.8 на
РДВ)

1.3 Показатели за мониторинг на повърхностните води
 Биологични елементи за качество
Хидробиологичният мониторинг се извършва за макробезгръбначни в реки по
Ирландски Биотичен Индекс. Периодично в определени пунктове (през 3 г.) се
извършва наблюдение и на останалите биологични елементи съгласно изискванията на
РДВ – фитопланктон (язовири), фитобентос, макрофити и риби. Мониторингът и
оценката на състоянието на биологичните елементи в реки се извършват по Наредба №
Н-4/14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води.
Мониторингът на биологичните елементи в езера и язовири се извършва по
методики, приложени в рамките на научна разработка за определяне на референтни
условия и класификационна система за оценка на екологично състояние през 20092010г.
От провеждания мониторинг за 2013г. на биологичните елементи за качество са
налични данни за дънни безгръбначни, фитобентос, макрофити и риби (за реки).

1-10

 Физико-химични елементи за качество
Мониторингът

се

извършва

по

основни

физико-химични

показатели,

специфични замърсители и приоритетни вещества, свързани със замърсяване на
повърхностните води с органични вещества, метали и металоиди. Анализът на
планираните показатели се извършва от Регионална лаборатория - Стара Загора към
ИАОС.
За всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и
анализиране по следните групи показатели:


Основни физико-химични показатели

- І група – активна реакция /рН/, температура, неразтворени вещества,
електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, азот
амониев, азот нитратен, азот нитритен, фосфати, хлориди, сулфати.
- ІІ група – азот общ, фосфор общ, калций, магнезий, обща твърдост, желязо
общо, манган, калциево-карбонатна твърдост, общ органичен въглерод.


Специфични вещества

- І група – Органични вещества – феноли, нефтопродукти.
- ІІ група - Тежки метали и металоиди – цинк, мед, арсен, хром – тривалентен,
хром – шествалентен.
- ІІI група – Други вещества – СПАВ анионактивни, цианиди.


Приоритетни вещества

2. Определяне на екологично и химично състояние на повърхностните води
2.1 Химично състояние
При определяне на химичното състояние на повърхностните водни тела са
приложени изискванията на Директива 2008/105/ЕО, транспонирана в Наредба за
стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други
замърсители от 2010г.
През 2012 г. в определeни водни тела на територията на РИОСВ Стара
Загора са извършвани анализи за наличие на приоритетни метали. Резултатите не
показват превишаване на стандартите за качество, въведени от Директива 2008/105/ЕО.
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Таблица № 2-1 Брой повърхностни ВТ по химично състояние на територията на
РИОСВ Стара Загора
ВТ
Тунджа Марица Общо
Добро
57
38
95
Лошо
0
0
0
общо ВТ
57
38
95

Химично
състояние

2.2.Екологично състояние
Оценката на екологичното състояние/потенциал на повърхностните водни тела се
извършва по класификационна система за биологични и физико-химични елементи за
качество, и стандарти за качество на околната среда за химични елементи и специфични
замърсители, включени в Наредба № Н-4/14.09.2012г. за характеризиране на
повърхностните води.
Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в пет класа:
много добро, добро, умерено, лошо и много лошо, които се изобразяват с показаните в
таблицата цветове.

Екологично състояние
много добро

добро

умерено

лошо

много лошо

В Таблица № 2-3 са дадени резултатите от оценката на екологичното
състояние на повърхностните водни тела на територията на РИОСВ - Стара Загора по
речни басейни. Анализът на резултатите показва, че съотношението на телата в добро и
лошо състояние е 22/73 (23% в добро състояние).
През 2013г. се наблюдава тенденция за намаляване на броя на телата в добро
състояние в сравнение с броя на телата в добро състояние през 2012г.(34% в добро
състояние). Основните физико-химични показатели, по които се наблюдават
отклонения са свързани с органично замърсяване - фосфати, общ фосфор, амониев азот,
нитритен азот, нитратен азот, общ азот, БПК.

1-12

Екологинос
ъстояние/по
тенциал

Таблица № 2-2 Брой водни тела разпределени по екологично състояние на
територията на РИОСВ Стара Загора през 2013г.
Общо ВТ
мн.добро
Добро
Умерено

Марица Тунджа Общо
0
6
6
0
16
16
20
18
38

Лошо
мн.лошо
ВТ

15
3
38

16
1
57

31
4
95

Таблица 2-3 Състояние на водните тела на територията на РИОСВ Стара Загора

№

Код

Водно тяло

1

BG3MA100R0
05

2

BG3MA100R0
10

р.Голямата
(Пъстрогорска)
р.Бакър дере
(Йерусалимовск
а)

3
4
5
6
7
8

9

10

11

12
13

BG3MA200L01
9
BG3MA200L02
1
BG3MA200L02
3
BG3MA200L02
5
BG3MA200L03
1

яз. Розов
кладенец*
яз. Пъстрен *
яз. Овчарица*
яз. Овчи
кладенец*
яз. Раднево*

BG3MA200L03
2

яз. Даскал
Атанасово*

BG3MA200R0
14

Река Сазлийка
от река
Овчарица до
устие

BG3MA200R0
16

р. Мусачка

Река Соколица
BG3MA200R0 средно течение
17
до язовир Розов
кладенец
BG3MA200R0 Река Соколица
18
горно течение
BG3MA200R0 р.Мустанова и р.
20
Еледжик*

СМ Биолог
/
ични
ИВ елемен
Т
ти

ФХ
елементи

умерен
о
умерен
о
да

Еколог.
състояние Химично
Общо
/
състояни
състояние
потенциа
е
л
Лошо
умерено
Добро
(умерено)
умерено

Добро

Лошо
(умерено)

рН, SO4,
Обща
твърдост

лошо

Добро

Лошо

рН, NO2

лошо

Добро

pH
рН, хлорофил
А

умерено

Добро

умерено

Добро

Лошо
Лошо
(умерено)
Лошо
(умерено)

лошо

Добро

Лошо

лошо

Добро

Лошо

лошо

Добро

Лошо

лошо

Добро

Лошо

лошо

Добро

умерено

Добро

умерено

Добро

Лошо
Лошо
(умерено)
Лошо
(умерено)

да
да
добро
да
да
да
да

рН, NO2
Неразтворен
умерен и вещества,
БПК
о
Електропров
одимост,
БПК, NO3,
NO2, PO4,
лошо Nобщ, Pобщ
лошо

лошо
умерен
о
умерен
о

Електропров
одимост,
манган

1-13

14

15

16

17

18

BG3MA200R0
22

BG3MA200R0
24
BG3MA200R0
26

BG3MA200R0
27

BG3MA200R0
28

Река Овчарица
от язовир
Овчарица до
вливането й в
река Сазлийка
р.Акбунар до
вливане в
яз.Овчарица
Река Овчарица
до вливане в яз.
Овчарица *
Горно течение
на притоци на
река Овчарица р.Скалишка до
яз.Овчарица
Р. Сазлийка и
притоци от
р.Блатница до
р.Овчарица

да
умерен
о
лошо

20

21
22

23

24

25

26
27

река Блатница и
BG3MA200R0
притоци до
29
вливането в река
Сазлийка

BG3MA200R0
30

Река Сазлийка
от Азмака до
Блатница и р.
Азмака

BG3MA200R0
33
BG3MA200R0
34

р.Кумруджа до
яз. Раднево
р.Кумруджа –
планинска част

BG3MA200R0
35

Река Бедечка от
гр. Стара Згора
до устие

BG3MA200R0
36
BG3MA200R0
37
BG3MA200R0
38
BG3MA300L04
1

Река Бедечка от
извори до
гр.Стара Загора
Река Сазлийка
от с. Ракитница
до река Азмака
Горно течение
на Сазлийка до
с. Ракитница
яз. Бяло поле*

BG3MA300L05
4

Добро

Лошо
(умерено)

лошо

Добро

Лошо

умерен
о

умерено

Добро

Лошо
(умерено)

умерен
о

умерено

Добро

Лошо
(умерено)

лошо

Добро

Лошо

да

лошо

Добро

Лошо

лошо

Добро

умерено

Добро

Лошо
Лошо
(умерено)

да

лошо

Добро

Лошо

много
лошо

Добро

Лошо

умерено

Добро

Лошо
(умерено)

умерено

Добро

Лошо
(умерено)

умерено

Добро

Лошо
(умерено)

лошо

Добро

Лошо

много
лошо

Добро

Лошо

БПК, NO2,
NO3, Nобщ,
PO4
лошо
Електропров
одимост,
БПК, NH4,
NO2, NO3,
Nобщ, PO4,
Pобщ,
умерен
желязо
о
БПК, О2,
NH4, NO2,
NO3,
N-общ, PO4,
P-общ
лошо
умерен
о
лошо

много
лошо

БПК, Nобщ
БПК, О2,
NH4, NO2,
NO3,
N-общ, PO4,
P-общ

умерен
о
да
умерен
о
умерен
о

NO3, Nобщ,
PO4

много
лошо

рН
Хлорофил А,
Електропров
одимост,
БПК, NH4,
NO2, Nобщ,

да
да

28

умерено

да

да

19

Електропров
одимост,
БПК

яз. Чирпан

1-14

PO4, Pобщ

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Арпа дере
BG3MA300R0
(Златополска
40
река) от яз.Бяло
поле до устие*
BG3MA300R0
р. Мартинка
42
BG3MA300R0
43

BG3MA300R0
47

BG3MA300R0
55
BG3MA300R0
62

BG3MA300R0
63

BG3MA300R0
69

BG3TU900R05
39
9
BG3TU900R05
40
8
41

42

BG3TU900R05
7
BG3TU900R05
6

умерено

Добро

Лошо
(умерено)
Лошо
(умерено)

лошо

Електропров
одимост, О2,
БПК, NH4,
NO2, Nобщ,
PO4, Pобщ

лошо

Добро

Лошо

умерен
о

БПК, N- общ

умерено

Добро

Лошо
(умерено)

умерено

Добро

Лошо
(умерено)

Електропров
одимост,
БПК, NH4,
NO2, NO3,
умерен N-общ, PO4,
P-общ
о

лошо

Добро

Лошо

много
лошо

много
лошо

Добро

Лошо

умерен
о

умерено

Добро

Добро

умерен
о

умерено

Добро

Добро

умерен
о

умерено

Добро

Лошо
(умерено)

лошо

Добро

Лошо

добро

добро

Добро

Добро

много
добро

много
добро

Добро

Добро

добро

Добро

Добро

р. Меричлерска

Стара река

Река Каялийка
BG3MA300R0 от яз. Езерово до
48
вливането в река
Марица

BG3MA300R0
53

умерен
о
умерен
о

Река Текирска
от язовир
Чирпан 1 до
устие
Река Текирска
до язовир
Чирпан 1*
Река Омуровска
средно и долно
течение
Река Омуровска
горно течение,
Новоселска
река, Кашладере
и Съединение
Р.Рахманлийска
и десен приток
Карадере
р. Тунджа след
град Калофер до
вливане на р.
Саплама
Р. Саплама
р.Тъжа от
извори до ВЕЦ
"Тъжа"**
р. Корудере от
извора до
водохващане за
ПБВ

умерен
о

умерен
о

БПК, NН4,
NO3, NO2,
Nобщ, PO4,
Pобщ

добро

умерено

Добро
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43

44
45
46
47
48
49
50
51

52

53

54

55
56

57

BG3TU900R05
5

р. Тунджа от
вливане на р.
Саплама до
яз.Копринка, р.
Карадере,
р.Тъжа

BG3TU900R05
р. Турийска
4
BG3TU900R05
р. Габровница
3
BG3TU900R05
р. Лешница
2
BG3TU900R05
р. Гюрля
1
BG3TU900R05
р. Калнишка
0
BG3TU900R04
р. Елнишка
9
BG3TU900R04 р. Голямата река
8
/Шипченска/
р. Енинска
BG3TU900R04
горно течение
6
до с. Енина
р. Мъглижка от
BG3TU900R04
извори до
5
гр.Мъглиж **
р. Поповска (р.
BG3TU900R04
Ветренска) и
4
приток р.
Сливитовска
р. Тунджа след
яз. Копринка до
BG3TU900R04
яз.Жребчево,
2
р.Крънска и
долно течение
BG3TU900L04
яз. Копринка
7
BG3TU900L04
3

рибарници
Николаево*

BG3TU800R04
1

р. Лазова

р. Лява (р.
Радова)
Стара река - от
BG3TU700R03
извори до
59
9
водохващане с.
Конаре - ПБВ
р. Твърдишка
BG3TU700R03 горно течение
60
8
преди гр.
Твърдица - ПБВ
BG3TU800R04
58
0

умерен
о

NO2, Nобщ,
PO4, Pобщ

лошо

Добро

добро

добро

Добро

Лошо
Лошо
(умерено)

добро

добро

Добро

Добро

добро
умерен
о
много
добро
много
добро
умерен
о

добро

Добро`

Добро

умерено
много
добро
много
добро

Добро

Добро

Добро

Добро

Добро

умерено

Добро

Добро
Лошо
(умерено)

добро

добро

Добро

Добро

добро

Добро

Добро

много
добро

Добро

Добро

много
добро

добро

много
добро
да
умерен
о

NO3, Nобщ,
PO4,Pобщ

лошо

Добро

добро

Р-общ

умерено

Добро

Лошо
Лошо
(умерено)

лошо

Добро

Лошо

лошо

Добро

Лошо

добро

Добро

Добро

БПК,
Амониев
йон

умерено

Добро

Лошо
(умерено)

добро

добро

Добро

Добро

да
да
лошо
добро

рН, хлорофил
А
NO3, NO2,
Nобщ, PO4,
Pобщ

добро

много
добро
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61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

BG3TU700R03
7

BG3TU700R03
5

BG3TU700R03
4

BG3TU700R03
3

BG3TU700R03
2
BG3TU700R03
1
BG3TU700R02
9
BG3TU700R02
8
BG3TU700R02
7
BG3TU700R02
6

BG3TU700R02
5

р. Твърдишка
д.т-е от
гр.Твърдица до
вливането в яз.
Жребчево
р. Беленска от
извори до
вливане на
Боровдолска
река и Голямата
река
р. Домуз дере ПБВ, приток на
р. Блягорница
р. Беленска от
вливане на
Боровдолска до
устие,
р.Боровдолска,
р.Блягорница
р. Тунджа от яз.
Жребчево до
вливане на р.
Асеновска
р. Асеновска
преди яз.
Асеновец
р. Асеновска
след яз.
Асеновец до
гр.Сливен
р. Асеновска от
гр.Сливен до
устие
р. Овчарица от
извори до
с.Сотиря
р. Овчарица от
с.Сотиря до
вливане в р.
Тунджа
Ляв приток на р.
Тунджа
минаващ през с.
Блатец

Лошо
(умерено)

добро

добро

Добро

Добро

добро

добро

Добро

Добро

умерен
о

NO3, Nобщ,
PO4, Pобщ

лошо

Добро

Лошо

умерен
о

добро

умерено

Добро

Лошо
(умерено)

много
добро

Добро

Добро

умерено

Добро

Лошо
(умерено)

лошо

Добро

Лошо

умерено

Добро

Лошо
(умерено)

лошо

Добро

Лошо

умерено

Добро

умерено

Добро

умерено

Добро

Лошо
(умерено)
Лошо
(умерено)
Лошо
(умерено)

лошо

Добро

Лошо

лошо

Добро

Лошо

да
умерен
о
да

умерен
о

добро
БПК, NH4,
NO2, Nобщ,
PO4, общ

умерен
о
да
лошо
да
да

яз. Асеновец ПБВ

да

BG3TU600R02
2

р. Мочурица и
притоци

да

BG3TU570R02
1

р.Тунджа от
вливане на
р.Асеновска до
вливане на

75

Добро

много
добро

яз. Жребчево

74

умерено

да

BG3TU700L03
6
BG3TU700L03
73
0
72

умерен
о

да

NO2, Nобщ

умерен
о
добро

Nобщ

добро

PO4
О2, NH4,
NO3, NO2,
умерен Nобщ, РО4,
Робщ, манган
о
умерен
о

О2, NO2,
PО4
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р.Симеоновска

BG3TU500R02
76
0

77

78

BG3TU500R01
9

BG3TU500R01
8

Електропров
одимост,
умерен БПК, NO3,
Nобщ
о
Електропров
одимост,
БПК, NO2,
умерен NO3, Nобщ,
РО4
о
Електропров
одимост,
БПК,
NO2,
NO3,
умерен
N-общ
о

р. Симеоновска

р. Боадере

р. Дереорман

р. Тунджа от
BG3TU500R01
вливане на р.
79
6
Симеоновска до
гр. Елхово
80

81

82

83

BG3TU500R01
5
BG3TU500R01
4
BG3TU500R01
3
BG3TU500L01
3

р. Дряновска*
р. Поповска до
яз. Малко
Шарково
р. Ахлатлийска
до яз. Малко
Шарково
яз. Малко
Шарково**

р. Поповска от
яз. Малко
BG3TU500R01
84
Шарково до
2
устие, р.
Ахлатийска
р. Араплийсска,
BG3TU500R01
85
Куруджа,
1
Боялъшка
86

87

88

89

90

BG3TU500L01
7

яз. Кирилово *

BG3TU200R00
8

р. Синаповска

BG3TU200R00
7

р. Калница

BG3TU200L01
0

яз. Роза 3 *

BG3TU200L00
9

яз. Малазмак *

умерено

Добро

Лошо
(умерено)

лошо

Добро

Лошо

лошо

Добро

Лошо

умерен
о

умерено

Добро

Лошо
(умерено)

много
лошо

много
лошо

Добро

Лошо

умерен
о

умерено

Добро

Лошо
(умерено)

добро

добро

Добро

Добро

добро

Добро

Добро

добро

Добро

Добро

да
добро
да
добро
умерен
о

добро

умерено

Добро

Лошо
(умерено)

лошо

рН

лошо

Добро

Лошо

умерено

Добро

Лошо
(умерено)

лошо

Електропров
одимост,
БПК, РО4

лошо

Добро

Лошо

лошо

рН, БПК

лошо

Добро

Лошо

лошо

рН, NO2

лошо

Добро

Лошо

да
умерен
о

да
да
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р. Тунджа от гр.
Елхово до
BG3TU135R00
91
вливане на р.
5
Мелнишка и р.
Коруджа
92

93

94

95

BG3TU100R00
4

р. Мелнишка

BG3TU100R00
3

р. Манастирска
и ляв приток

BG3TU100R00
2

р. Тунджа от
вливане на река
Мелнишка до
границата

BG3TU100R00
1

NO2, РО4

лошо

лошо

Добро

Лошо

много
добро

много
добро

Добро

Добро

добро

добро

Добро

Добро

умерено

Добро

Лошо
(умерено)

добро

Добро

Добро

умерен
о

БПК, NO3,
NO2, Nобщ,
PO4, Pобщ

р. Фишера
добро

Забележка: Оценките на водните тела със звездичка (*) са определени по резултати от проведения
мониторинг през 2009 г.
Оценките на водните тела със звездичка (**) са определени по резултати от проведения мониторинг
през 2011 г.

Участъци с лошо състояние на водните тела:
Басейн на р.Марица:
-

Река Сазлийка от р. Азмака до устие – участъкът е в лошо екологично
състояние по биологични и физико-химични елементи и добро химично
състояние. В пункта р.Сазлийка с.Диня (след вливане на р.Бедечка и р.Азмака)
през 2013г. се констатира лош екологичен потенциал по следните показатели:
БПК, разтворен кислород, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот
и ортофосфати. От проведените анализи по приоритетни вещества в пункта се
наблюдава еднократно превишаване на стандарта за качество на околната среда
(СКОС) за показател никел.
На графиките е показано отклонението от нормата за добро състояние през 2012
и 2013г. в пункта р.Сазлийка с.Диня за показателите: общ азот и общ фосфор.
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За 2013г. отчетената средногодишна стойност за показател общ азот в пункта на
р.Сазлийка с.Диня е 6.14 mg/dm3, което е повече от 2 пъти над допустимото имисионно
ограничение за добро състояние за тип R13 Малки и средни равнинни реки (границата
между добро и лошо състояние за показател общ азот е 2.5 mg/dm3).

За показател общ фосфор се констатира отклонение от нормата за добро
състояние (0.3 mg/dm3) през 2012г. и началото на 2013г.
Лошо екологично състояние се констатира и в пунктовете на р.Сазлийка при
гр.Раднево, с.Любеново, след гр.Гълъбово и на устие. Изместващи параметри са: БПК,
разтворен кислород, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот,
ортофосфати и общ фосфор. В пункта на р.Сазлийка след гр. Гълъбово два пъти през
годината е констатирано превишаване на максимално допустимата концентрация на
СКОС за показателите хром шествалентен и хром тривалентен.
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В Плана за управление на речните басейни 2010 - 2015г. е предвидена мярка за
изграждане на ГПСОВ над 10000 еж и доизграждане на канализационна мрежа за гр.
Гълъбово, подобряване експлаотацията и стопанисването на сгуроотвал и депо на
„Брикел” ЕАД-гр.Гълъбово. За изпълнението на мярката изграждане на ГПСОВ над
10000 еж на гр.Гълбово има одобрен проект в изпълнение, който е получил
финансиране по ОПОС.
-

Река Соколица средно течение до яз. „Розов кладенец“ – причина за лошото

екологично състояние на водното тяло е вливане на непречистени битови и
промишлени отпадъчни води от населени места и производствена дейност на ТЕЦ
„Контур Глобал Марица Изток-3”. При сравняване на резултатите от проведения
биологичен и физико-химичен мониторинг през 2013г. с данните от 2012г. не се
наблюдава подобряване на състоянието на водното тяло. Изместващи параметри са:
електропроводимост и манган.
В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. за това водно тяло е предвидена
мярка за модернизиране на индустриална ПСОВ и проучване за дифузно замърсяване
от индустрия върху повърхностни води.
В Басейнова дирекция е подадена информация, че модернизирането на индустриална
ПСОВ на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток-3” е завършено.
-

Река Блатница и притоци до вливането в река Сазлийка – това водно тяло е в

лошо

екологично

състояние

по

основните

физико-химични

показатели:

електропроводимост, БПК5, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот,
ортофосфати, общ фосфор, което се дължи на липсата на стъпало за отстраняване на
азота и фосфора в изградената ГПСОВ на Нова Загора.
В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. е предвидена мярка за
реконструкция и модернизация на съществуваща ГПСОВ на гр.Нова Загора за
достигане на съответствие с изискванията, модернизиране на индустриална ПСОВ на
„Ремотекс Раднево” ЕАД.
За изпълнение на мярката реконструкция и модернизация на съществуваща
ГПСОВ на гр. Нова Загора има одобрен проект, но не е подписан договор, поради
липса на средства за съфинансиране.
-

Река Бедечка от гр.Стара Загора до устие - това водно тяло е в много лошо

екологично състояние по биологични и физико-химични показатели, което се дължи на
заустване на частично непречистени промишлени и битови отпадъчни води от гр.Стара
Загора и други населени места и производствена дейност на „Панхим” ООДс.Хрищени.
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Показателите, по които се констатира лошо екологично състояние са: БПК,
разтворен кислород, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот,
ортофосфати и общ фосфор. Въведената през 2011г. в експлоатация ГПСОВ - Стара
Загора пречиства около 90% от отпадъчнте води на гр. Стара Загора, което не позволява
постигане на добро екологично състояние.
В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. за това водно тяло е
предвидена мярка за модернизиране на индустриална ПСОВ на „Панхим”ООД
с.Хрищени и доизграждане на канализационна мрежа над 10000еж.
В Басейнова дирекция е подадена информация, че модернизирането на
индустриалната ПСОВ е завършено.
На графиките е показано отклонението от нормата за добро състояние през 2012
и 2013г. за показателите: разтворен кислород, общ азот, общ фосфор.
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-

Река Текирска до яз.Чирпан 1 - лошото екологично състояние се дължи на

заустване на непречистени битови отпадъчни води от гр.Чирпан и други населени
места в р.Текирска. При сравняване на резултатите от проведеният мониторинг по
биологични и физико-химични елементи за качество през 2013г. с данните от 2012г. не
се наблюдава подобряване на състоянието на водното тяло. Причина за това състояние
е неизградена ГПСОВ на гр.Чирпан.
В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. за това водно тяло е
предвидена мярка за изграждане на ГПСОВ над 10000еж за гр. Чирпан. До този момент
не е изградена ГПСОВ, но има одобрен проект и осигурено финансиране. За гр.Чирпан
има изградена нова канализационна мрежа и е извършена реконструкция на старата
канализационна мрежа.

Яз.Чирпан
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Басейн на р.Тунджа:
-

Река Тунджа след град Калофер - отпадъчни води от гр. Калофер. През 2013г.

за водното тяло е определено лошо екологично състояние по основни физико-химични
показатели, свързани със заустването на непречистени битови отпадъчни води от гр.
Калофер и други населени места (голямата част от водното тяло попада в Пловдивска
област).
В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. е предвидена мярка за
изграждане на ГПСОВ на гр.Калофер 2000-10000 еж, доизграждане на канализация на
н.м. под 2000 еж и осигуряване на подходящо пречистване. За изпълнението на тази
мярка има входиран проект за одобрение по Оперативна програма „Околна среда”.
На графиките е показано отклонението от нормата за добро състояние през 2012 и
2013г. за показателите: разтворен кислород, общ азот, общ фосфор.
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-

Река Тунджа от вливане на р.Саплама до яз.Копринка, р. Карадере, р.Тъжа-

причина за лошото екологично състояние на водното тяло е вливане на непречистени
битови отпадъчни води от населените места. При сравняване на резултатите от
проведеният биологичен и физико-химичен мониторинг през 2013г. с данните от 2012г.
не се наблюдава подобряване на състоянието на водното тяло.
В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. за това водно тяло е
предвидена мярка за доизграждане на канализационна мрежа и осигуряване на
подходящо пречистване на н.м. под 2000 еж, реконструкция и модернизация на
съществуваща ГПСОВ за подобряване на ефективността от пречистването на гр.Павел
баня. За ГПСОВ на гр.Павел баня предстои преглед на проектната документация за
финансиране след 2014г.
-

Река Тунджа след яз. Копринка до яз. Жребчево, р.Крънска и долно течение

- лошото екологично състояние се дължи на заустване на промишлени и битови
отпадъчни води от гр. Казанлък, гр.Мъглиж, гр.Николаево и други населени места. В
пункта р.Тунджа с.Ягода се наблюдава отклонение от нормите за добро състояние по
следните показатели: азот нитратен, общ азот, фосфати и фосфор общ.
В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. е предвидена мярка за
изграждане на ГПСОВ за гр.Мъглиж и гр.Николаево, доизграждане на канализационна
мрежа и осигуряване на подходящо пречистване на н.м. под 2000 еж. За ГПСОВ
гр.Казанлък е предвидена мярка за реконструкция и модернизация на съществуваща
ГПСОВ и подобряване на ефективността от пречистването. За промишлените
предприятия „Арсенал”АД гр.Казанлък и „Арсенал”АД гр.Мъглиж е предвидена мярка
за модернизиране на индустриални ПСОВ и проучване на биоакумулацията на
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приоритетни и опасни вещества в риби (риби в р. Тунджа в близост до колектори на
замърсители –гр.Казанлък, Мъглиж, Николаево). За ПСОВ на населените места има
подготвени проекти, като за гр.Казанлък е стартирало финансирането на проекта, а за
останалите населени места се очаква решение за финансиране. Модернизирането на
ПСОВ на „Арсенал” АД, гр.Мъглиж е в процес на изпълнение, а на Арсенал” АД,
гр.Казанлък – не е стартирало.
-

Река Асеновска от гр.Сливен до устие – тук се вливат градските отпадъчни

води от гр. Сливен след пречистването им в ГПСОВ-гр.Сливен. При сравняване на
резултатите от биологичния и физико-химичния мониторинг от 2013г. с резултатите от
2012г. не се наблюдава подобряване на състоянието на водното тяло.
В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. е предвидена мярка за
реконструкция и модернизация на съществуваща ГПСОВ за постигане на съответствие
с изискванията, доизграждане на канализационна мрежа над 10000еж. Мярката е
изпълнена през 2011 г.
На графиките е показано отклонението от нормата за добро състояние през 2012 и
2013г. за показателите: разтворен кислород, общ азот, общ фосфор.
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-

Река Мочурица (устие) - за определяне на лошия екологичен потенциал

доминиращо е значението на физико-химичните показатели от органичен характер
(разтворен кислород, амониев азот, нитратен азот, нитритен азот, общ азот, фосфати,
общ фосфор). За р.Мочурица (устие) е характерно силното органично замърсявне от
непречистени битови отпадъчни и промишлени води, което се предизвиква от
отпадъчните води на гр.Карнобат и населените места след него. Подготвен е проект за
изграждане на ГПСОВ за населеното място, който е в процедура по разглеждане и
одобрение.
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р.Мочурица-устие
-

Река Тунджа от вливане на р. Асеновска до вливане на р. Симеоновска - това

водно тяло е с лош екологичен потенциал по физико-химични показатели: разтворен
кислород, нитритен азот и фосфати.
В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. е предвидена мярка за
модернизиране на индустриална ПСОВ на Репродуктор по свиневъдство с.Калчево,
изграждане на ГПСОВ на гр.Ямбол и населените места, доизграждане на
канализационна мрежа над 10000 еж. За изграждане на ПСОВ на гр.Ямбол има одобрен
проект и предстои финансиране по ОПОС, който е в процес на изпълнение.
4. Състояние на питейните води
4.1. Подход при оценката на повърхностните питейни водни тела
Оценката на състоянието на повърхностните питейни водни тела е извършена в
зависимост от категорията на водоизточниците в тях. Категорията на водоизточниците
се определя на базата на резултатите от извършвания мониторинг и нормите в
Приложение 1 на Наредба № 12 от 2002 г. за оценка на качеството на повърхностните
води за питейно-битови цели. Съгласно тази наредба водоизточниците се класифицират
в три категории в зависимост от качеството на водите – А1,А2,А3, като А1 е за найдоброто качество.
4.2. Резултати от определяне на състоянието на повърхностните водни тела
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На територията на области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград се
намират 6 водохващания за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води,
разположени в 6 питейни водни тела.
Карта № 4-1 Водохващания за питейно-битово водоснабдяване на територията на
области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

В Таблица № 4-1 са представени резултатите от определяне категорията на
водоизточниците и състоянието на повърхностните питейни водни тела по данни от
мониторинга за 2012-2013г. През 2013г. е проведен мониторинг на 2 водохващания
(яз.Асеновец и р.Стара река), като състоянието им е много добро (категория А1).
Наблюдава се запазване на качеството на повърхностните води за питейно-битово
водоснабдяване на територията на област Стара Загора и област Сливен.

Таблица № 4-1 Състояние на повърхностните питейни водни тела на територията на
области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

№

Код на водното
тяло

1

BG3TU700L030

2

BG3TU700R034

Име на водното
тяло
яз. Асеновец ПБВ
р. Домуз
дере - ПБВ,
приток на р.
Блягорница

Водоизточник

Категория Състояние
водоизточник водно тяло

1

яз. Асеновец

А1

А1

2

р.Домуз дере

А2

А2
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3

BG3TU700R038

4

BG3TU700R039

5

BG3TU900R045

6

BG3TU900R056

р. Твърдишка
горно
течение
преди гр.
Твърдица
Стара река от извори до
водохващане
с. Конаре
р. Мъглижка от
извори до
гр.Мъглиж
р. Корудере
от извора до
водохващане
за ПБВ

3

р.Циганска река

А2

А2

4

р.Стара река

А2

А2

5

р. Суха река

А1

А1

6

р.Кору дере

А2

А2

Яз.Асеновец
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Кратка обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни води
Селищни канализационни системи с и без изградени ПСОВ
В региона, контролиран от РИОСВ Стара Загора /в поречията на р. Тунджа и р.
Марица/ функционират шест селищни пречиствателни станции: ПСОВ - Сливен, ПСОВ
-Казанлък и ПСОВ - Павел баня, а на р. Марица ПСОВ - Нова Загора, ПСОВ Стара
Загора и ПСОВ - Раднево.
По проекти по ИСПА мярка 2000/BG/16/Р/РЕ/0003-04 за пречиствателни станции
по поречието на р. Марица през 2011г. е изградена и пусната в експлоатация ПСОВ
Стара Загора., през същата година е изцяло реконструираната и модернизирана ПСОВ
Сливен. И двете селищни пречиствателни станции са оборудвани, освен за механично и
биологично пречистване със стъпала за отделяне на азота и фосфора. В поречието на р.
Марица за пречиствателните станции на град Раднево и град Нова Загора е необходима
реконструкция и модернизация /първата е изградена по стара технология, а за втората
има одобрен проект, но не са осигурени средства/.
Като актуален проблем и през изминалата година може да се посочи
продължаващото забавяне за изграждане на пречиствателни станции и канализационни
системи за населени места с над 10 000 еквивалент жители по Програмата за прилагане
на Директивата за отпадъчните води от населените места 91/271/ЕЕС. Без пречистване
се заустват канализационните системи на гр. Гълъбово и гр. Чирпан, гр. Ямбол, гр.
Тополовград, гр. Елхово, което от своя страна води до увеличаване товарът на
замърсяване на повърхностните водоприемници в поречията на реките Тунджа и
Марица.
Селищни канализационни системи, предмет на изпълнение и реконструкция
През изминалата 2013г. е стартиран инвестиционен проект »Интегриран воден
проект на Община Казанлък, включващ реконструкция и модернизация на ГПСОВ
Казанлък».
По оперативна програма „Околна среда” през 2013г. са отпуснати средства за
инвестиционен проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол-изграждане
на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и
водопроводната мрежа на гр. Ямбол”.
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Също по програма ОПОС е отпусната безвъзмездна финансова помощ за проект
„Проектиране и строителство на ПСОВ, довеждащ колектор и частична рехабилитация
на В и Кмрежа в гр. Елхово”.
С реализацията на тези проекти ще се допринесе за опазването на чувствителните
видове, екосистеми и хабитати, както и за подобряване на химичното и екологичното
състояние на р. Тунджа.
Проведения контролен и собствен мониторинг през изминалата година показва
ефективно пречистване на отпадъчните води с изключение на отклоненията от
индивидуалните емисионни ограничения регистрирани за: ГПСОВ - Раднево по
показатели БПК5 и „амониев азот”, за ГПСОВ - Стара Загора по показател „общ
фосфор”, съответно на оператора „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора са наложени
имуществени санкции.
Градски пречиствателни станции поречие река Тунджа:
ГПСОВ Павел баня
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ГПСОВ Казанлък
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Градски пречиствателни станции поречие река Марица:
ГПСОВ Раднево
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ГПСОВ Нова Загора
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ГПСОВ СтараЗагора
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Общ брой на стопанските субекти с изградени пречиствателни съоръжения,
заустващи във водни обекти и по –значимите заустващи чрез селищните
канализационни системи

3

Издадени разрешителни

извършени
проверки

№
1

Наименование на обектите, които
подлежат на контрол, по вид
контролирани емитери*
2

планирани
проверки*

Проверки, бр.

4

По закона за водите
5

Комплексно
разрешително
по ЗООС
6

Поречие Марица
“В и К” ЕООД Ст. Загора- кан. с-ма
гр.Гълъбово
“В и К” ЕООД Ст. Загора-ГПСОВ Раднево

1

"Мини Марица изток"АД-Рудник
"Трояново1" с. Трояново, общ. Раднево
"Мини Марица изток"АД-Рудник
“Трояново Север”Ковачево,общ. Раднево

2

"КонтурГлобал Марица изток 3"АД
София- ТЕЦ “Марица Изток3” с.
Медникарово, общ. Гълъбово
"Мини Марица изток"АД-Рудник
"Трояново3" с. Медникарово общ.
Гълъбово
"Ремотекс Раднево"ЕАД гр. Раднево

2

4

2

2

2

2

2

3 №33140101/07.07. 05г
реш. №757/01.08.13 г
2 №33140086/30.09. 10г

9

В и К” ЕООД Стара Загора -ГПСОВ
гр.Стара Загора
"В и К"ООД Сливен-ГПСОВ – Нова
Загора

1

10

В и К” ЕООД Стара загора -кан. с-ма
гр.Чирпан
“Конекс тива” ООД** Оризово, общ.
Бр.Даскалови-консервна ф-ка
"Завод за каучукови уплътнители"АД
с.Горно Ботево,общ.Ст.Загора
ТЕЦ “Марица Изток 2”ЕАД с. Ковачево
"Брикел" ЕАД гр. Гълъбово
“Панхим”ООД гр. Ст. Загора
“Диони”ООД гр. Ст. Загора – консервна
ф-ка “Дерони”**

2

“Шоко Тим”ООД **гр. Стара Загорафабрика за вафли кв. Голеш
"КЛАН ХЛ"ООД **с. Бр. Даскаловиптицекланица за водоплаващи птици
"Техногипс” ООД с. Ковачево-завод за
гипсокартон
„Кнауф България” ЕООД с. Медникаровозавод за гипсокартон

1

1

реш. №1100/19.01.11г
1 №571/07.07.05г реш
№218/27.02.08
2
№300436/27.09. 07г
4 №301043/04.10.05г реш.
№318/27.05.08
3
2
3
4
№33140115/28.04.04г и
реш. №1707/10.05.13г.
2
№33740102/15.12. 11г
1 №33110006/27.06. 07г
реш. №1184/01.04.11г
1 №33440002/13.08.12г.
реш. №1799/14.10.13г
1

"МАКС"ООД гр. Стара Загораавтосервиз"Тракия ойл"-цех за растителни масла с.
Калояновец, общ. Стара Загора
"Гайтек олива"ООД - предприятие за
добив на растителни масла гр. Нова
Загора"Митак"ООД ** -консервна фабрика с.
Ястребово, общ. Опан
“Лукойл България”АД – ПСБ гр. Ст.
Загора

0

0

0

0

0

0

1

2

2
3
4

5

6
7*
8

11**
12
13*
14*
15
16**
17
18**
19
20
21
22

23
24**
25

2

1 №570/07.07.05г реш.
№220/27.02.08
3 №516/07.07.05г реш.
№223/28.02.08
2 №33120022/10.06.09г
реш.№672/10.06.09
2 №300162/22.07.05г реш.
№330/03.06.08

№52/2005г
№33120021/10.06 .09г
реш. №671/10.06.09г

2

2
2
2
2
2

1
1

№163/2007г

№50/2005г
№40/2005г
№14/2006г

№33140114/17.01. 12г
№33140136/07.11. 12г
№33740147/12.08. 13г
№300740/08.02. 05г с
реш. №383/20.08.08г.
0

1

1

1

№33740098/07.09. 11г
№33150018/18.12.13г
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26**
27**
28
29**

“Нанюк интернешънъл” ООД **преработка на птиче месо с.Коларово,
общ. Раднево
“Eдоардо Миролио”ЕООД **–винарска
изба с. Еленово , общ. Нова Загора
“Минералкомерс” АД Стара Загора, площ
Агробиохим
«Домейн бойар интернешънъл» АД **
София- винарска изба с. Кортен

1

1
0
1

1
№33740009/19. 10.07г,
РР-1605/02.10.2012
1 №300980/01.08. 05г
реш.№569/16.02.09
0
№33740106/19.01. 12г
реш.№РР-1852/28.01.14
1 №300974/29.07.05 реш.
№375/29.07.08

Поречие Тунджа
30*
31*
32
33
34
35
36
37*

"АРСЕНАЛ"АД площадка Казанлък
"АРСЕНАЛ"АД площадка Мъглиж

2
2

7 №301800/23.02.07г
4

"България - К" АД Казанлъкпроизводство на прежди и хавл. изделия

2

3 №33140056/06.07. 09г

“Вигалекс” ООД София-дестилерия
гр.Гурково
“В и К” ЕООД Ямбол- кан. с-ма гр.
Елхово
"В и К"ЕООД Ст. Загора -ГПСОВ
Казанлък
"В и К"ЕООД Ст. Загора -ГПСОВ Павел
баня

1
1

1 №33120023/10.06.09г
реш. №674/10.06.09г
1

2

2

"Е.Миролио" ЕАД Сливен-текстилна
фабрика гр.Сливен

2

"В и К Сливен"ООД -ГПСОВ Сливен

2

“Репродуктор по свиневъдство" АД с.
КалчевоАД с.Калчево, общ.Тунджа
"Биоланд България"ООД гр. Пловдивдестилерия с. Зимница, общ. Мъглиж

40
41

№107-Н1/2009г

2

2 №33140055/23.06. 09г
реш. №1434/20.02.12г
3

№230-НО/2008г

1

1

“В и К” ЕООД Ямбол -кан. с-ма гр. Ямбол

2
1

2
1

Микроязовир-рибарник на Стоян Колев, с.
Омарчево,общ.Нова Загора

1

1

“В и К” ЕООД Ст. Загора- кан. с-ма
гр.Тополовград

1

1

“Аглика” АД Твърдица- производство на
прежди и хавлиени изделия
"Каолин"АД - О Ф“Устрем” хвостохранилище с. Устрем

2
0

№566/07.07.05г реш.
№22/22.02.08
3 №300973/29.07.05 г. реш.
№281/23.04.08
1

"Роза етерна"ООД с. Ясеново -дестилерия
с Ясеново, общ. Казанлък
ЗП“Атанас Радев” гр. Казанлъкдестилерия с. Крън,общ. Казанлък
"Кумакс инвест"ЕООД -ТМСИ с. Виден,
общ. Павел баня
“Палфингер продукционс техник”ЕООД
с. Тенево, общ. Тунджа

1

1

1

1

1

1

2

5

0

0

1

1

“Промет сейф” ООД
гр. Казанлъкпроизводство на каси и сейфове
Винарска изба „Анджелус-Естейт”С. Баня

1

1

0

0

“Динас” АД гр. Сливен - кариера с.
Струпец, общ. Сливен

1

0

“Габровница” АД с. Г. Сахране, общ.
Павел Баня

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Регионално Депо за НБО общ. Елхово„Атлас”ООД** гр. Сливен-мандра с.
Злати войвода

№33140008/10. 08.07г
реш. №1242/30.05.11г
№33140076/19.01.10г
реш. №1415/31.01.12г

№33120016/14. 11.08
№33140094/14.02. 11г
№33720021/02.06.10г
№03420010/15.06.12г

54**
55

№961/03.05.06
реш..№465/11.11.08

№33720026/20.05.11г.

52**
53

№101/2006г

№33140103/06.06.2011г
2 №515/07.07.05 реш.
№219/27.02.08
6

2

38
39

№110/2006г

№95/2006г
№134/2006г
№33740101/09.12.11г и
предаване съгл. Договор
с "В и К"
№33110086/13. .08.09г
реш. №РР 874/01.02.10г.
№33740089/15. .06.11г.,
реш. №РР-1323/15.09.11
№300376/22.07.05г реш
№308/20.05.08
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56**

“Алианс агрикол алаг”ООД ** –
птицеферма и птицекомплекс с. Окоп,
общ. Тунджа

58

„Ямболен”АД, гр. Ямбол
„Керамична къща Стралджа”ЕООД гр.
Старлджа

59
60

КС „Булгартрансгаз”ЕАД - Странджа
КС „Булгартрансгаз”ЕАД – Лозенец

57

1

0

1 №33740104/16.01. 12г и
договор за предаване с
"В и К Сливен"ООД
0

№143/2006
№65/2005
№371-НО/2008
№368-НО/2008

„Канализация и СПОВ с. Чарган” на
0
0
Община Тунджа
№33710042/09.12.08г
„Канализация и ПСОВ с. Роза” на Община
0
0
62
Тунджа
№33710067/29.06.09г
„Винарска изба гр. Стралджа” на
0
0
63
„Винпром Ямбол”АД
№300629/02.07.07г
Значими обекти заустващи в градска канализационна мрежа с издадени комплексни разрешителни
61

64

„Колхида Сливен”АД-пране на вълна

0

1
6

"Е.Миролио" ЕАД Сливен-текстилна
площадка гр. Ямбол
„Прогрес”АД гр. стара Загора

2

65*
66

0

1

67

„Ембул Инвестмънт”АД, гр. Стара Загора

0

1

0

0

68
69

„Свиком”ЕООД гр. Сливенсвинекомплекс
ТЕЦ „Топлофикация –Сливен” гр. Сливен

0

70**

„Загорка”АД –пивоварна гр. Стара Загора

71**

„Птицекланица Градус”ООД гр. Стара
Загора

в канализация

№108-Н1/2009г
№414-Н1 /2011г

в канализация
в канализация

№ 133/2006г

в канализация

№ 116-Н1/2006г

0

в канализация
в канализация

№342-Н1/2008
№55 /2005

0

0

в канализация

№468-НО /2013

0

0

в канализация

№460-НО /2013

Обекти емитери на отпадъчни води (заустващи в лагуни/изгребни шахти)

1
2**
3**
4**

5
6
7**
8**
9**
10**

11

“ЛЕМА Марин Тодоров”ЕТ – дестилерия
гр. Казанлък”Млечен свят 2003”ООД **Стара Загорамандра с. Бр. Даскалови
"Рекорд 90" ООД** цех за месопреработка
с. Ракитница, общ. Стара Загора
"Декада"ООД** -мандра с. Елхово

0

1

1

1

0

1

0

в изгребна шахта
1 в изгребна шахта

ЕТ“Дамасцена – Стоян Стоянов ”
дестилерия с. Скобелево
"Бул Етера" ЕООД гр. Казанлък дестилерия с. Дъбово, общ. Мъглиж
„Екоасорти ИБ”ООД** гр. Сливенмандра с. Мечкарево
„Екоасорти 05”ООД** гр. Сливенмесопреработка с. Мечкарево
ЕТ"Иван Гърдев 52"** - мандра гр.
Кермен, общ. Сливен
ЕТ"Минчеви"** - мандра гр. Кортен, общ.
Сливен

1

1

1

1

0

1

„АЯКС -95” ООД- свинекомплекс с.
Боздуганово, общ. Раднево

1

лагуни
в бетонови резервоари и
предаване съгл. Договор

лагуни

0
0
0

лагуни
в бетонова шахта и
предаване съгл. Договор
1 в бетонови резервоари и
предаване съгл. Договор
1 в бетонови резервоари и
предаване съгл. Договор
1 в бетонови резервоари и
предаване съгл. Договор
1
лагуни

№141-Н1/2009

Забележка : с една звезда * са обозначени обекти емитиращи приоритетни и приоритетно опасни вещества
(съгл. Прилож.1 към чл.1, ал.2 от Наредба за стандарти за качество на околната среда): с две звезди * * са
обозначени обекти от които се формират биоразградими промишлени отпадъчни води (съгл. Прилож. 4 по
чл.35, ал.2 на Наредба 2):
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Общия брой на стопанските субекти с изградени пречиствателни съоръжения за
отпадъчни води, заустващи в повърхностни водни обекти /с издадени разрешителни за
заустване за действащи обекти и Комплексни разрешителни / са 63 бр.
По–значими обекти, заустващи чрез селищните канализационни системи, с
издадени Комплексни разрешителни са осем на брой и те подлежат на проверки,
съобразно годишния план на РИОСВ - Стара Загора. За изминалата година са
експертите от направлението са взели участие в 27 планови проверки по условия на
издадени комплексни разрешителни и в 3 съвместни проверки с ИАОС по заявления
или изменения на КР.
Стопански субекти, източници на отпадъчни води, за които са необходими, но са
без изградени пречиствателни съоръжения са 3
-«Алианс Агрикол АЛАГ»ООД, с. Окоп - птицекланица, на която предстои
изграждането на нова ПСОВ.
- «Млечен свят 2003»ООД, с. Братя Даскалови и «Атлас»ООД, с. Злати войвода са
мандри и не са започнали изграждането на ПСОВ.
И в трите обекта съществуващите бетонови шахти и локални пречиствателни
съоръжения се използват за събирането на отпадъчните води. Дружествата събират и
предават за пречистване в ГПСОВ формираните отпадъчни води, съгласно сключени
договори на «В и К» оператори.
В приложената таблица са въведени и обекти които не заустват отпадъчни води
в повърхностни обекти, но периодично подлежат на проверки за събираните отпадъчни
води в лагуни и шахти. При установяване на разливи, наличие на изтичане са издадени
предписания на операторите за преустановяване на замърсяването и са образувани
административно-наказателни преписки.
Стопански субекти с изградени пречиствателни съоръжения, които не работят
ефективно
Като по-значими обекти, чиито пречиствателни съоръжения не работят ефективно и
допринасят за замърсяването на повърхностните водоприемници в поречие Тунджа са:
„Арсенал”

АД

-

площадки

в

град

Казанлък

и

Мъглиж,

„Палфингер

продукционстехник”ЕООД, с. Тенево, Е. Миролио”АД, гр. Сливен.
За поречие Марица може да се посочи „Панхим” ООД Стара Загора и „Диони
„ООД Стара Загора.
В тази връзка някои от операторите са предприели мерки за модернизация и
реконструкция на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, а именно:
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„Палфингер

Продукционстехник

-България”

ЕООД,

с.

Тенево

приключи

модернизацията на съществуващите локалните пречиствателни съоръжения и
монтираните нови маслоуловители са въведени в редовна експлоатация.
«Панхим»ООД гр. Стара Загора е реализиран проекта за изграждане на нова
пречиствателна станция за производствени отпадъчни води и локални пречиствателни
съоръжения / въведени в експлоатация в началото на 2014г./
Операторът «КонтурГлобал Марица изток 3» през 2013г. реализира и последния етап
от проект за събиране на дренажните води от сгуроотвал «Искрица» и отвеждането им
чрез събирателна шахта към оросителната система на сгуроотвала.
В ТЕЦ «Марица изток 2» ЕАД е въведено в експлоатация ново локално пречиствателно
съоръжение за дъждовни води на обезводнителна инсталация за гипс на блокове от 1 до
6.
В консервната фабрика на «Митак» ООД, с. Ястребово е извършена цялостна
реконструкция и модернизация на ЛПСОВ.
«Завод за каучукови уплътнители» АД с. Горно Ботево- извършен е ремонт и
рехабилитация на пречиствателното съоръжение /модулен тип ИПВБ 2,5.
Въпреки предприетите действия все още има необходимост от допълнителни мерки от
страна на дружествата за подобряване на състоянието на пречиствателните
съоръжения, с цел осигуряване на по-добра работа и ефективно пречистване на
отпадъчните води.
Общ брой на стопанските субекти, които с отпадъчните си води емитират
приоритетни и приоритетно опасни вещества
В таблицата с една звезда са обозначени обекти емитиращи приоритетни и приоритетно
опасни вещества (съгласно приложение 1 към чл.1, ал.2 от Наредба за стандарти за
качество на околната среда-това са 5 обекта. Тези обекти са с издадени Комплексни
разрешителни – «Ремотекс Раднево»ЕАД гр. Раднево, ТЕЦ»Марица изток 2»ЕАД с.
Ковачево, «Арсенал»АД- площадки Казанлък и Мъглиж, "Е.Миролио" ЕАД Сливен.
Всички те са включени в списъка за задължителен емисионен контрол, утвърден от
Министъра на околната среда и водите и съгласно изискванията подлежат на контрол с
емисионно пробонабиране два пъти годишно.
Общ брой на стопанските субекти, от дейността на които се формират
биоразградими промишлени отпадъчни води
В таблицата с две звезди са обозначени обекти, от които се формират биоразградими
промишлени отпадъчни води (съгласно приложение 4 по чл.35, ал.2 на Наредба 2). В
списъка за задължителен емисионен контрол са включени по-значимите то тях, основно
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консервни фабрики за преработка на плодове и зеленчуци : «Митак»ООД с. Ястребово,
«Конекс Тива «ООД с. Оризово и «Дерони» ООД гр. Стара Загора. Тези обекти са с
издадени разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и
съгласно изискванията подлежат на контрол с емисионно пробонабиране два пъти
годишно.
В изпълнение на Заповед № РД-936/18.12.2012 г. и по утвърдения от министъра на
околната среда и водите списък за задължителен емисионен контрол за 2013 г. са
извършени 54 проверки с емисионно пробонабиране на 29 обекти емитери, заустващи в
повърхностни водни обекти и включени в “Информационната система за разрешителни
и мониторинг при управление на водите”.
Обобщена информация за най-чести нарушения на екологичното законодателство
За периода са осъществени общо 119 проверки на 69 обекта (при 112 през 2012
г.), от които 69 планови проверки и 50 извънпланови проверки по жалби, изпълнения на
предписания и във връзка с налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС/ .
През 2013 г. са извършени 50 извънредни проверки. По подадени сигнали и
жалби са направени 20 проверки за замърсяване на повърхностни водни обекти, като
няма тенденция за увеличаване на броя им спрямо 2012г. /тези проверки са били 19/,
по-скоро се наблюдава повторяемост на типа на замърсяващите обекти /животновъдни
ферми, казани за ракия и промишлени предприятия/.
За налагане или прекратяване на имуществени санкции по чл. 69 от ЗООС са
изготвени 20 протоколи за констатираните нарушения. Останалите извънпланови
проверки са по заповеди на областните управители за сформиране на комисии за
проверки на проводимостта на речните легла, критична инфраструктура и последващ
контрол по изпълнение на дадени предписания.
За превишения на индивидуалните емисионни ограничения по разрешителните
за заустване/комплексни разрешителни са издадени 20 наказателни постановления за
налагане

на

санкции

на:

„Арсенал”АД,

„Палфингер

продукционстехник

България”ЕООД, “Аглика”АД, „Е. Миролио”ЕАД, „В и К „Стара Загора ЕООД, „Диони
„ООД, „Панхим” ООД, „Репродуктор по свиневъдство”АД, „Завод за каучукови
уплътнители”АД и „Шоко Тим”ООД.
За 2013 г.за установени административни нарушения по Закона за водите и
ЗООС са изготвени 6 акта на: „Клийнър„ООД, „Рекорд 90”ООД, Йосиф Йосифов,
ЗП”Атанас Радев”, „Декада”ООД и „Каолин”АД.
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За периода са издадени 8 наказателни постановления на „В и К Сливен„ ООД,
„В и К” Стара Загора ЕООД, „Клийнър„ООД, „Рекорд 90”ООД, Йосиф Йосифов,
„Декада” ООД, ЗП „Атанас Радев” и „Каолин”АД.
ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ
1. Мрежа за мониторинг на химичното състоние на подземните води.
В района на РИОСВ-Стара Загора са разположени 19 подземни водни тела (по-голяма
или по-малка част от тях). Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние
на подземните води в този район през 2013 год. включва 40 хидрогеоложки пунктa:
1. BG3G000000QMP006 - Сондаж 2 - северен, гр. Казанлък, общ. Казанлък (Контролен
мониторинг)
2. BG3G000000QMP007 – Кладенец, с. Долно Сахране, общ. Павел баня (Контролен
мониторинг)
3. BG3G000000QMP008 – Сондаж, с. Тулово, общ. Мъглиж (Контролен мониторинг)
4. BG3G000000QMP010 - Сондаж №1, гр. Николаево, общ. Николаево (Контролен
мониторинг)
5. BG3G000000QMP011 – Кладенец, гр. Твърдица, общ. Твърдица (Контролен
мониторинг)
6. BG3G000000QMP139 – Сондаж - ТК-1, гр. Гурково, общ. Гурково (Оперативен
мониторинг)
7. BG3G000000QMP013 - Сондаж 4, гр. Шивачево, общ. Твърдица (Контролен
мониторинг)
8. BG3G000000QMP028 - ПС - ПБВ - 5 Сондажа, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора
(Оперативен мониторинг)
9. BG3G000000QMP029 - 2 Сондажа – ПС, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
(Оперативен мониторинг)
10. BG3G000000QMP030 - Сондаж -1 - “ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ” АД, гр. Стара Загора,
общ. Стара Загора (Оперативен мониторинг)
11. BG3G000000NMP044 - ПС – Кладенец, с. Бояново, общ. Елхово (Оперативен
мониторинг)
12. BG3G000000NMP045 - ПС – дренаж, с. Малък манастир, общ. Елхово (Оперативен
мониторинг)
13. BG3G000000NMP046 - Кладенец ПС – ПБВ, с. Маломир, общ. Тунджа (Контролен
мониторинг)
14. BG3G000000NMP118 - ПС - ПБВ "Фазанария", гр. Елхово, общ. Елхово
(Оперативен мониторинг)
15. BG3G000000NMP119 - ПС1 – Кладенец, с. Меден кладенец, общ. Тунджа
(Оперативен мониторинг)
16. BG3G000еN12MP124 - ПС "Генерал Инзово" – Извор, с. Генерал Инзово, общ.
Тунджа (Контролен мониторинг)
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17. BG3G000000QMP047 - ПС - ПБВ – Сондаж, с. Калояново, общ. Сливен (Контролен
мониторинг)
18. BG3G000000QMP048 - ПС - ПБВ – Сондаж, кв. Речица, гр. Сливен, общ. Сливен
(Контролен мониторинг)
19. BG3G000000QMP049 - ПС - 5 Сондажа, гр. Стралджа, общ. Стралджа (Оперативен
мониторинг)
20. BG3G000000QMP050 –Кладенец, с. Чокоба, общ. Сливен (Оперативен мониторинг)
21. BG3G000000QMP051 - Кладенец - ПС (само за с.Окоп), с. Окоп, общ. Тунджа
(Оперативен мониторинг)
22. BG3G000000QMP052 - Кладенец ПС – ПБВ, гр. Елхово, общ. Елхово (Оперативен
мониторинг)
23. BG3G000000QMP126 - Група "Скалица" - ПС "Ханово" – Сондаж, с. Ханово, общ.
Тунджа (Оперативен мониторинг)
24. BG3G000000NMP058 - ПС - ПБВ - 5 Сондажа, с. Опан, общ. Опан (Оперативен
мониторинг)
25. BG3G0000PgNMP059 - Сондаж (ВС-2) - “МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК” ЕАД, с.
Трояново, общ. Раднево (Оперативен мониторинг)
26. BG3G000000NMP060 - ПС – Сондаж, с. Овчи кладенец, общ. Тунджа (Оперативен
мониторинг)
27. BG3G0000Pg3MP064 - ПС-ПБВ – Кладенци, с. Рупките, общ. Чирпан (Контролен
мониторинг)
28. BG3G0000Pg2MP065 – Извор "Халка бунар", с. Партизанин, общ. Братя Даскалови
(Оперативен мониторинг)
29. BG3G00000PgMP117 - Кладенец - дом
Ангел Тенев, с. Великан, общ.
Димитровград (Контролен мониторинг)
30. BG3G000000КMP091 - Извор (Чешма) "Янкова колиба", местност "Катуна", с.
Конаре, общ. Гурково (Контролен мониторинг)
31. BG3G00000K2MP120 - ПС - ПБВ - Сондаж 2, с. Гълъбинци, общ. Тунджа
(Контролен мониторинг)
32. BG3G00000К2MP070 - Извор "Горен Беш бунар", гр. Стара Загора, общ. Стара
Загора (Контролен мониторинг)
33. BG3G00000К2MP071 – Дренаж, с. Съдийско поле, общ. Нова Загора (Контролен
мониторинг)
34. BG3G00000К2MP072 – Извор, с. Седларево, общ. Сунгурларе (Контролен
мониторинг)
35. BG3G000000ТMP073 – Дренаж, с. Остра могила, общ. Стара Загора (Контролен
мониторинг)
36. BG3G00000Т2MP074 - Извор "Славков извор", с. Кап. Петко войвода, общ.
Тополовград (Оперативен мониторинг)
37. BG3G00000Т1MP075 - Извор "Текиря", с. Питово, общ. Нова Загора (Оперативен
мониторинг)
38. BG3G000000QMP133 - ВС “Север” - 2 Сондажа + 6 Кладенеца, с. Кортен, общ. Нова
Загора (Контролен мониторинг)
39. BG3G000000QMP134 - ПС- ПБВ - 4 Сондажа, с. Зимница, общ. Стралджа
(Контролен мониторинг)
40. BG3G00000T3MP137 - ВС “Депсизи” – Сондаж, с. Езеро, общ. Нова Загора
(Контролен мониторинг)
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Карта: Мониторинг на химичното състояние на подземните води в района на
РИОСВ-Стара Загора – 2013 год.

2. Оценка на състоянието и характеристика на подземните водни тела.
Подземните води се оценяват въз основа на информация, която ИАОС изпраща на
Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски басейн - център
Пловдив. Пробите са анализирани в ИАОС - Регионална лаборатория – Стара Загора. За
всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и
анализиране, както следва:
1. І група - основни физико-химични показатели -

разтворен кислород, рН,

електропроводимост, нитратни йони, амониеви йони, температура, перманганатна
окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий, хлориди, натрий, калий, сулфати,
хидрокарбонати, карбонати, сух остатък – анализират се всички показатели във всички
пунктовете за подземни води сезонно (четири пъти в годината) и само в един пункт - на
полугодие (два пъти годишно).
2. ІІ група - допълнителни физико-химични показатели – нитритни йони, фосфати,
желязо (общо), манган – анализират се всички или отделни показатели в голяма част от
мониторинговите пунктове сезонно (четири пъти в годината).
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3. ІІІ група – метали и металоиди – олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел,
хром – тривалентен, хром – шествалентен, обща α – активност и обща β – активност,
естествен уран, радий R226 – анализират се отделни показатели само в част от
мониторинговите пунктове веднъж годишно през трето тримесечие.
4. ІV група – органични вещества - еднократно през годината е предвидено да се
извършват анализи на трихлоретилен, тетрахлоретилен (в мониторингови пунктове
при гр. Стара Загора - Сондаж -1 - “ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ” АД, с. Калояново, гр.
Стралджа и с. Чокоба) и пестициди (циперметрин, хлорпирифос-етил, имидаклоприд,
тиаклоприд, флузилазол, фамоксадон, ципроконазол, пропиконазол, дифеноконазол,
метазахлор, S-металахлор, тербутилазин, флорасулам, аминопиралид-калий) - в
мониторингови пунктове при гр. Николаево, с. Хан Аспарухово, с. Кортен, с. Бояново,
с. Меден кладенец, кв. Речица, гр. Елхово (Кладенец ПС – ПБВ), с. Ханово, с. Опан и с.
Гълъбинци.
Резултатите се сравняват с прагови стойности (ПС) на отделните показатели, а също и
със стандарт според Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от
10.10.2007г., обн.ДВ, бр.87 от 30.10.2007 г., изм. ДВ, бр. 28 от 19.03.2013г. за
проучване, ползване и опазване на подземните води.
Оценка на химическото състояние на отделен мониторингов пункт и генерална оценка
на химическото състояние на отделно ПВТ като цяло се извърши по методика
разработена в Обществена поръчка № 1 от 26.02.2009 год. с предмет Тема 5
“Определяне на праговете на замърсяване на подземните води и разработване на
класификационна система за химичното състояние на подземни водни тела”. Тази
методиката е в съответствие с Директива 2006/118/EC и Ръководство № 18 за статус на
подземни води и тренд оценка.
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Таблица: Оценка на химическото състояние на подземни води в района на РИОСВ –
Стара Загора – 2013 год.

№ по ред

Оценка на химическото състояние на подземни води - 2013 год.
Код ПВТ

Име ПВТ

Параметри с
концентрации на
РС над ПС

Параметри с
концентрации на РС над
Стандарт

Състояние

1

BG3G00000NQ003

Порови води в Неоген - Кватернер
- Казанлъшка котловина

н.з.

н.з.

добро

2

BG3G000000Q004

Порови води в Кватернер Твърдишка котловина

н.з.

н.з.

добро

3

BG3G00000NQ005

Порови води в Неоген - Кватернер
- Сунгурларско - Карнобатска
котловина

4

BG3G000000Q012

Порови води в Кватернер Марица Изток

5

BG3G000000N014

6

Липсва мониторинг

н.з.

н.з.

добро

Порови води в Неоген - Ямбол Елхово

Нитрати - 57,34 mg/l

лошо

BG3G00000NQ015

Порови води в Неоген - Кватернер
- Сливенско- Стралджанска
област

Нитрати - 65,1 mg/l

лошо

7

BG3G000000Q017

Порови води в Кватернер - Ямбол
- Елхово

8

BG3G00000NQ018

Нитрати - 44,5 mg/l
Фосфати - 0,43 mg/l

лошо

Липсва мониторинг

Амониеви йони – 1,87
mg/l
Калций - 170,75 mg/l
Нитрати - 71,5 mg/l
Твърдост (обща) - 12,33
mg-eqv/l

9

BG3G0000PgN019

Порови води в Палеоген - Неоген
- Марица Изток

Сулфати - 200,67
mg/l

10

BG3G0000PgN026

Карстови води - Чирпан Димитровград

Калций - 133 mg/l
Нитрати - 48,5 mg/l

11

BG3G0PzK2Pg027

Пукнатинни води - масив Шипка Сливен

н.з.

н.з.

добро

12

BG3G00000K2030

Пукнатинни води - Брезовско Ямболска зона

н.з.

н.з.

добро

13

BG3G00000K2031

Пукнатинни води - СливенскоСунгурларска зона

н.з.

н.з.

добро

14

BG3G00000T2032

Карстови води - Сърнена гора

н.з.

н.з.

добро

15

BG3G0000T12034

Карстови води - Тополовградски
масив

Нитрати - 61,5 mg/l

лошо

16

BG3G0000T13035

Карстови води - Св. Илийски
комплекс

Нитрати - 72 mg/l

лошо

лошо

лошо
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17

BG3G0000T23036

Карстови води - Твърдишко Сливенски басейн

Липсва мониторинг

18

BG3G00000Pt044

Пукнатинни води - Западно- и
централнобалкански масив

Липсва мониторинг

19

BG3G00000Pt045

Пукнатинни води - Шишманово –
Устремски масив

Липсва мониторинг

3. Характеристика на подземните водните тела.
1. Подземно водно тяло BG3G00000NQ003 /Порови води в Неоген - Кватернер Казанлъшка котловина/
ПВТ заема Казанлъшката котловина, разположено е в северната централна част на
Източнобеломорски басейн. Кватернерните отложения (алувиални и пролувиални) в
котловината имат повсеместно разпространение и се отличават с висока водообилност,
те залягат върху един мощен плиоценски комплекс от редуващи се глини, глинести
пясъци, пясъци и по-рядко чакъл. През котловината преминава р. Тунджа с нейните
притоци – р. Тъжа, р. Селска река, р. Габровница, р. Лещница и др.
ПВТ има площ от 548 км². Водоносния хоризонт е изграден от пясъци, гравелити,
песъкливи глини, глинести пясъци, конгломерати, брекчи. Главен източник на
подхранване на потока са реките и деретата, спускащи се от масива на Стара планина, а
също и инфилтриралите се валежни и поливни води. В западната част на ПВТ,
генерална посока на движение на подземния поток в кватернерните отложения е от
север на юг към р. Тунджа.
Това е

хоризонт, пряко изложен на повърхностно замърсяване, в района на гр.

Казанлък и другите промишлени предприятия се получава замърсяване на водата в
горния водоносен пласт. Средна дебелина на водоносния хоризонт – 15 м. Среден
коеф. на филтрация на ПВТ – 70 м/ден. Среден модул на подземния отток - 4,5
л/сек/км2.
В мониторингов пункт при гр. Казанлък се наблюдава съдържание на хром –
шествалентен – 0,027 mg/l.
Подземно водно тяло BG3G00000NQ003 се класифицира в добро химично състояние.
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2. Подземно водно тяло BG3G000000Q004 /Порови води в Кватернер - Твърдишка
котловина/
ПВТ заема Твърдишката котловина, разположено е в североизточната част на
Източнобеломорски басейн. През средата на котловината преминава р. Твърдишка. В
пролувиалните и алувиалните конусти отложения се формира общ подземен поток.
ПВТ има площ от 113 км². Водоносния хоризонт е изграден от валуни, пясъци, глини. В
пролувиално-алувиалните отложения подхранването става от реките и деретата, които
идват от северната оградна верита и от инфилтриралите се валежи. Главна посока на
движение на общия подземен поток е от север на юг. Средна дебелина на водоносния
хоризонт – 8 м. Среден коеф. на филтрация на ПВТ – 0,45-179 м/ден. Среден модул на
подземния отток – 2 л/сек/км2.
Това е най-горния хоризонт, пряко изложен на повърхностно замърсяване.
От извършените наблюдения върху химичното състояние на това ПВТ през 2013 год. се
констатира:
1. В мониторингов пункт при гр. Твърдица (Кладенец):
– калций - през първо тримесечие се фиксира съдържание над ПС - 136 mg/l (ПС 129,51 mg/l), но средногодишното съдържание е под ПС за този показател – 106,25
mg/l.
- нитрати - продължава тенденцията от предходната година на съдържания над
стандарт (50 mg/l) – от 53 mg/l до 89 mg/l и средногодишно съдържание – 64,25 mg/l.
2.

В мониторингов пункт при гр. Гурково се наблюдава през трето тримесечие

завишение на нитрати над ПС - 39 mg/l (ПС – 38,58 mg/l), средногодишното
съдържание е под ПС – 34,95 mg/l.
Релевантната стойност на нитрати e 34,95 mg/l, а на калций – 46,5 mg/l., т.е. под ПС и
ПВТ BG3G000000Q004 се класифицира в добро химично състояние
3. Подземно водно тяло BG3G00000NQ005 /Порови води в Неоген - Кватернер Сунгурларско - Карнобатска котловина/
ПВТ е разположено в най-североизточната част на Източнобеломорски басейн и заема
Сунгурларското и Карнобатското полета. Под кватернерните алувиални отложения (на
р. Мочурица) и пролувиални отложения (образувани от множество дерета) заляга
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плиоцен, представен от глини, пясъци и по-малко чакъл. Покриващите ПВТ пластове в
зоната на подхранване са песъкливи глини. ПВТ има площ – 290 кв.км. Средна
дебелина на водоносния хоризонт – 99 м. Среден коеф. на филтрация на ПВТ – 17
м/ден. Подхранването в кватернерния водоносен хоризонт в Сунгурларската част става
от реките, валежите и частично от пукнатинните води на подложката (където
кватернера лежи върху нея),

а в Карнобатската част – от валежи и частично от

пукнатинните води на подложката, сезонно подхранване има и от инфилтрираните
поливни води. Среден модул на подзем. отток – 2 л/сек/км².
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на
химичното състояние на подземните води за наблюдение в района на РИОСВ- Стара
Загора.
4. Подземно водно тяло BG3G000000Q012 /Порови води в Кватернер - Марица
Изток/
ПВТ е разположено в североизточната част но Източнобеломорски басейн.
Кватернерът в Маришкия каменовъглен басейн е представен от алувиалните отложения
(разнозърнести пясъци и чакъли, разслоени от глини) на р. Марица при гр. Марица, р.
Съзлийка, р. Овчарица и р. Соколица и пролувиалните отложения (недобре сортиран
кластичен материал, по-едър в началото на наносните конуси и по-дребен към
периферията им) на Старозагорско-Новозагорските наносни конуси. За подложка на
двата вида отложения служи главно плиоценът. ПВТ има площ 752 кв.км. Средна
дебелина на водоносния хоризонт - 40 м. Среден коеф. на филтрация на ПВТ - 0,075 –
110 м/ден. Подхранването става от реките, валежите и поливните води. Среден модул
на подзем. отток – 3 л/сек/км². В алувиално-пролувиалния хоризонт подземния поток се
движи от север на юг и за Старозагорската част на полето се дренира от р. Сютлийка.
От извършените наблюдения върху химичното състояние на това ПВТ през 2013 год. се
констатира:
1. В мониторингов пункт при гр. Стара Загора (Сондаж -1 - “ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ”
АД) в отделни проби през годината се фиксират съдържания над ПС при следните
показатели:
- калций – от 133 mg/l до 138 mg/l (ПС – 129,51 mg/l) почти през цялата година, но
средногодишното съдържание е под ПС – 128,5 mg/l.
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- нитрати - през първо тримесечие 39 mg/l и средногодишно съдържание - 37 mg/l (ПС –
38,58 mg/l).
2. В мониторингов пункт при с. Кортен (ВС “Север” - 2 Сондажа + 6 Кладенеца):
- магнезий – през трето тримесечие показва съдържание над стандарт (80 mg/l) - 212
mg/l и средногодишното съдържание на този показател – 72 mg/l е над ПС (64,31 mg/l).
- нитрати – през второ и четвърто тримесечие показват съдържание над ПС (38,58 mg/l)
съответно 39 mg/l и 42 mg/l и средногодишното съдържание е над ПС- 39,25 mg/l.
Релевантните стойности на калций (107,5 mg/l), нитрати (35,24 mg/l) и магнезий (18,75
mg/l) са под ПС и подземно водно тяло BG3G000000Q012 се класифицира в добро
химично състояние.
5. Подземно водно тяло BG3G000000N014 /Порови води в Неоген - Ямбол - Елхово/
ПВТ е разположено в най-изтоточния край на Горнотракийската низина, заема
едноименната котловина, изпълнена изцяло с плиоценски отложения. През нея от гр.
Ямбол до с. Княжево преминава р. Тунджа и притоците и Поповса и Калиница,
Араплийска и Явуз дере. ПВТ има площ от

1231 км². Покриващите ПВТ пластове в

зоната на подхранване са глинести пясъци. Водоносния хоризонт е изграден от пясъци,
гравелити, песъкливи глини, варовици, пясъчници, въглища. В запазната част на тялото
посоката на подземния поток е от СЗ на ЮИ, а в източната – от СИ на ЮЗ. Средна
дебелина на водоносния хоризонт - 25 м. Средна водопроводимост – 375 м2/ден.
Среден коеф. на филтрация на ПВТ – 15 м/ден. Среден модул на подзем. отток – 0,6
л/сек/км².
От извършените наблюдения върху химичното състояние на това ПВТ през 2013 год. се
констатира:
а) завишение на средногодишното съдържание на нитрати над стандарт (50 mg/l) в
мониторингови пунктоне при:
- с. Малък манастир (ПС – дренаж) – 69,5 mg/l
- с. Маломир (Кладенец ПС – ПБВ) – 51,43 mg/l
- с. Меден кладенец (ПС1 – Кладенец) - 79,5 mg/l
- с. Генерал Инзово (ПС "Генерал Инзово" – Извор) – 63,25 mg/l
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б) завишение на средногодишното съдържание над ПС на нитрати - в мониторингов
пункт при с. Бояново (ПС – Кладенец) – 40,75 mg/l (ПС - 38,28 mg/l).
ПВТ BG3G000000N014 е в лошо химично състояние по показателя нитрати (релевантна
стойност 57,34 mg/l).
6. Подземно водно тяло BG3G00000NQ015 /Порови води в Неоген - Кватернер Сливенско- Стралджанска област/
ПВТ е разположено в едноименната котловина, тя е една от най-големите по площ у
нас, започва от с. Бинкос на запад и стига до с. Нейчово на изток, през западната и част
преминава р. Тунджа, а през източната – р. Мочурица. ПВТ има площ от 800 км².
Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване са глинести пясъци. Водоносния
хоризонт е изграден от чакъли, гравелити, пясъци, пясъчници, глини. Средна дебелина
на ПВТ - 118 м, средна водопроводимост на ПВТ - 1770 м²/ден, среден коеф. на
филтрация на ПВТ - 15 м/ден. Подхранване на ПВТ – в Сливенската (западна) част - от
реките и деретата , спускащи се от оградните планински вериги, от валежите и
поливните води, в Стралджанската (източна) част - инфилтриращите се валежни и
речни води, потока се движи от север на юг. Среден модул на подзем. отток - 3,2
л/сек/км².
1. В мониторингов пункт при гр. Стралджа показатели със съдържания над стандарт
през цялата година (постоянна тенденция и от предходни години) са:
- електропроводимост - средногодишното съдържание 2892,5 μS cm-1 (стандарт – 2000
μS cm-1)
- калций - средногодишното съдържание 165,25 mg/l (стандарт – 150 mg/l)
- магнезий - средногодишното съдържание 226,25 mg/l (стандарт – 80 mg/l)
- нитрати - средногодишното съдържание 555,75 mg/l (стандарт – 50 mg/l)
- твърдост (обща) - средногодишното съдържание 26,95 mg-eqv/l (стандарт – 12 mgeqv/l)
- сулфати - средногодишното съдържание 479,5 mg/l (стандарт – 250 mg/l)
- хлориди - средногодишното съдържание 325,5 mg/l (стандарт – 250 mg/l)
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2. В мониторингов пункт при с. Чокоба (Кладенец) продължава тенденцията от
предходни години на завишени съдържания на нитрати над стандарт (50 mg/l) през
цялата година - средногодишно съдържание 69,7 mg/l.
3. В мониторингов пункт при с. Зимница (ПС-ПБВ - 4 сондажа) - завишени съдържания
на нитрати над стандарт (50 mg/l) през цялата година - средногодишно съдържание
65,1 mg/l.
Релевантната стойност на нитрати е над стандарт - 65,1 mg/l и ПВТ BG3G00000NQ015
се класифицира в лошо химично състояние.
7. Подземно водно тяло BG3G000000Q017 /Порови води в Кватернер - Ямбол –
Елхово/
ПВТ има площ от

206 км². Водоносния хоризонт е изграден от пясъци, глини,

гравелити. Средна дебелина на ПВТ - 8 – 25 м, среден коефициент на филтрация - 100 –
110 м/ден, среден модул на подземния отток – 6 л/сек/км2.
1. В мониторингов пункт при с. Окоп (Кладенец - ПС - само за с.Окоп) се наблюдава
средногодишно съдържание на нитрати над ПС - 44,5 mg/l (ПС - 38,58 mg/l).
2. В мониторингов пункт при с. Ханово (Група "Скалица" - ПС "Ханово" – Сондаж):
- средногодишно съдържание на хлориди над ПС - 198,5 mg/l (ПС – 191,29 mg/l).
- средногодишно съдържание нитрати и фосфати над стандарт съответно - 50,33 mg/l
(стандарт - 50 mg/l) и 0,72 mg/l (стандарт – 0,5 mg/l).
Релевантните стойности на нитрати и фосфати са над ПС съответно – 44,5 mg/l (ПС38,58 mg/l) и 0,43 mg/l (ПС – 0,40 mg/l) и ПВТ BG3G000000Q017 е в лошо химично
състояние.
8. Подземно водно тяло BG3G00000NQ018 /Порови води в Неоген - Кватернер Пазарджик - Пловдивския район/
В най-западните части на района на РИОСВ–Стара Загора се разполага съвсем малка
част от това ПВТ.
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Разкрива се на повърхността обикновенно по периферията на Пазарджик –
Пловдивското поле, де факто има повсеместно разпространение, заляга под
кватернерните отложения, ПВТ е разположено в централната част на разглеждания
район и има обща площ – 3825 кв.км. Водоносния хоризонт е изграден от глини,
песъкливи глини, глинести пясъци, чакъли, конгломерати, брекчи, брекчоконгломерати, алевролити. Средна дебелина на ПВТ - 1 - 580 м. Среден коефициент на
филтрация - 75 м/ден. Среден модул на подземния отток - 0.8 л/сек/км2.
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на
химичното състояние на подземните води за наблюдение в района на РИОСВ- Стара
Загора.
9. Подземно водно тяло BG3G0000PgN019 /Порови води в Палеоген - Неоген Марица Изток /
ПВТ е разположено в Североизточната част на Източнобеломорски басейн. Заема
източната част на Маришкия каменовъглен басейн. ПВТ има площ от

3103 км².

Водоносния хоризонт е изграден от глини, пясъци, въглищни шисти, въглища.
Подхранването на напорния хоризонт става главно от подземния поток в
пролувиалните отложения на Новозагорското поле и от пукнатинните води на
подложката (там където хоризонтът заляга върху гранит, мрамори, кристалинни
шисти). Средна дебелина на ПВТ – 40 м, среден коефициент на филтрация - 0,075 - 110
м/ден, среден модул на подземния отток – 0,6 л/сек/км2.
Средногодишно съдържание над ПС се наблюдава при показателя сулфати в
мониторингов пункт при с. Овчи кладенец (ПС - Сондаж) – 200,67 mg/l (ПС – 200,60
mg/l)
Средногодишно съдържание над стандарт се фиксира при следните показатели:
- нитрати – в мониторингови пунктове при с. Опан (ПС - ПБВ - 5 Сондажа) и с. Овчи
кладенец (ПС - Сондаж) съответно 71,5 mg/l и 100,67 mg/l (стандарт - 50 mg/ l).
- сулфати - в мониторингов пункт при с. Опан (ПС - ПБВ - 5 Сондажа) – 358,5 mg/l
(стандарт - 250 mg/).
- амониеви йони - в мониторингов пункт при с. Трояново (Сондаж (ВС-2) - “МИНИ
МАРИЦА - ИЗТОК” ЕАД) – 3,71 mg/l (стандарт - 0,5 mg/l)
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- твърдост (обща) - в мониторингови пунктове при с. Опан (ПС - ПБВ - 5 Сондажа) –
12,33 mg-eqv/l и с. Овчи кладенец (ПС - Сондаж) - 13,53 mg-eqv/l (стандарт - 12 mgeqv/l).
- калций - в мониторингови пунктове при Опан (ПС - ПБВ - 5 Сондажа и с. Овчи
кладенец (ПС - Сондаж) съответно 170,75 mg/l и 185 mg/l (стандарт - 150 mg/l)
Показатели с релевантни стойности над стандарт са: амониеви йони – 1,87 mg/l, калций
– 170,75 mg/l, нитрати – 71,5 mg/l, твърдост (обща) – 12,33 mg-eqv/l, а релевантната
стойност на показателя сулфати е над ПС - 200,67 mg/l.
ПВТ BG3G0000PgN019 е в лошо химично състояние.
10. Подземно водно тяло BG3G0000PgN026 /Карстови води - Чирпан –
Димитровград/
Водоносния хоризонт е изграден от песъкливи, глинести и органогенни варовици,
мергели с палеогенска /еоцен/ възраст. Покриващите ПВТ пластове в зоната на
подхранване са пясъци, чакъли, глини, конгломерати, туфи, туфити, туфозни
пясъчници, рифови варовици. Цялото ПВТ има площ 1066 кв.км. Среден модул на
подзем. отток – 1,5 л/сек/км².
От извършените наблюдения върху химичното състояние на това ПВТ през 2013 год. се
констатира:
1. Средногодишно съдържание над ПС се наблюдава при показателите:
- калций - в мониторингов пункт при с. Рупките (ПС-ПБВ – Кладенци) - 133 mg/l (ПС 124,13 mg/l).
- нитрати - в мониторингови пунктове при с. Рупките (ПС-ПБВ – Кладенци) и с.
Партизанин (извор Халка бунар) съответно 42,23 mg/l и 48,5 mg/l (ПС – 38,08 mg/l).
- твърдост (обща) - в мониторингов пункт при с. Великан (Кладенец - дом Ангел
Тенев) - 10,85 mg-eqv/l (ПС - 9,70 mg-eqv/l).
2. Средногодишно съдържание над стандарт се наблюдава в мониторингов пункт при с.
Великан (Кладенец - дом Ангел Тенев) при показателите калций 191,75 mg/l (стандарт
- 150 mg/l) и нитрати – 150,25 mg/l (стандарт - 50 mg/l).
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ПВТ BG3G0000PgN026 е в лошо химично състояние по показателите калций и нитрати
с релевантни стойности над ПС съответно на калций - 133 mg/l и нитрати – 48,5 mg/l.
11. Подземно водно тяло BG3G0PzK2Pg027 /Пукнатинни води - масив Шипка –
Сливен/
ПВТ е разположено в северната част на Източнобеломорски басейн, на север от
горното и средно течение на р. Тунджа, обхваща високите части от Източна Стара
планина. ПВТ има площ от 1481 км². Водоносния хоризонт е изграден от гранити,
алтернация от пясъчници, глинести скали и брекчоконгломерати, глини, песъкливи
варовици, глинести мергели. Среден модул на подземния отток – 0,8 л/сек/км2.
В мониторингов пункт при с. Гълъбинци (ПС-ПБВ-Сондаж 2) се наблюдава
средногодишно съдържание на нитрати над ПС – 38,53 mg/l (ПС – 38,30 mg/l).
Релевантниата стойност на нитрати е под ПС и подземно водно тяло BG3G0PzK2Pg027
е в добро химично състояние.
12. Подземно водно тяло BG3G00000K2030 / Пукнатинни води - Брезовско Ямболска зона/
ПВТ е разположено югозападно и североизточно от гр. Стара Загора, заема северната и
източна част на Източнобеломорски басейн. ПВТ има площ от 951 км². Водоносния
хоризонт е изграден от туфи, туфити, андезити, пясъчници, мергели, варовици. Среден
модул на подзем. отток - 0,8 л/сек/км².
В мониторингови пунктове при гр. Стара Загора (Извор "Горен Беш бунар") и с.
Съдийско поле (Дренаж) не се фиксират средногодишни съдържания над ПС на
наблюдаваните показатели.
Подземно водно тяло BG3G00000K2030 е в добро химично състояние.
13. Подземно водно тяло BG3G00000K2031 / Пукнатинни води - СливенскоСунгурларска зона/
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ПВТ е разположено в най-североизточния край на Източнобеломорски район, северно
от гр. Стралджа. ПВТ има площ от 986 км². Водоносния хоризонт е изграден от мергели
и алевролити-ерозирали, пясъчници, варовици. Покриващите ПВТ пластове в зоната на
подхранване - изветрели наносни отложения, брекчи, конгломерати, пясъчници,
битуминозни шисти, флишки седиминти - варовици, мергели, пясъчници, моласови
отложения, тънки въглищни прослойки. Среден модул на подзем. отток - 0,7 л/сек/км².
В мониторингов пункт при с. Седларево (Извор) не се фиксира завишение на
наблюдаваните показатели спрямо ПС.
Подземно водно тяло BG3G00000K2031 е в добро химично състояние.
14. Подземно водно тяло BG3G00000T2032 /Карстови води - Сърнена гора/
ПВТ е разположено на север от гр. Стара Загора. На повърхността се разкрива като
тясна и дълга ивица (на места прекъсната), широка 0,2 – 2,5 км и дълга 45 км, на запад
се разкрива между с. Пъстрово, общ. Стара Загора и с.Сърневец, общ. Братя Даккалови,
а на изток достига до горното течение на р. Кумруджа. ПВТ има площ от 28 км².
Водоносния хоризонт е изграден от варовици-кавернозни, доломити-напукани,
доломитни варовици. Среден коеф. на филтрация на ПВТ– 7 м/ден- /max/. Подхранване
на ПВТ - от инфилтриралите се валежи и пукнатинните води на вместващите
среднотриаска ивица скали. Среден модул на подзем. отток - 4 л/сек/км². Посоки и
степен на обмен с повърхностни води – подхранва и дренира пукнатинните води на
вместващите я скали, пряк обмен с повърхностните води
В мониторингов пункт при с. Остра могила (Дренаж) не се фиксира завишение на
наблюдаваните показатели спрямо ПС.
Подземно водно тяло BG3G00000T2032 е в добро химично състояние.
15. Подземно водно тяло BG3G0000T12034 - / Карстови води - Тополовградски
масив/
ПВТ е разположено в югоизточната част на Източнобеломорски басейн и има площ 315
кв.км. Водоносния хоризонт е изграден от варовици-кавернозни, мраморизирани
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варовици, доломити. Подхранване на ПВТ – инфилтрация на атмосферни валежи и
частично от пукнатинните води на вместващите скали. Среден модул на подзем. отток
- 4 л/сек/км².
В мониторингов пункт при с. Кап. Петко войвода (Извор "Славков извор") от
извършените наблюдения на отделните показатели през 2013 год. се установи:
а) нитрати – продължава тенденцията от предходни години на съдържания

над

стандарт целогодишно - средногодишно съдържание за този показател е 61,5 mg/l
(стандарт 50 mg/l).
б) твърдост (обща) – през второ тримесечие съдържание над ПС - 11 mg-eqv/l, но
средногодишнното съдържание за този показател е под ПС - 9,53 mg-eqv/l (ПС - 9,70
mg-eqv/l)
ПВТ BG3G0000T12034 е в лошо химично състояние по показателя нитрати.
16. Подземно водно тяло BG3G0000T13035 /Карстови води - Св. Илийски
комплекс/
ПВТ е разположено в източната част на Източнобеломорски басейн, югоизточно от гр.
Нова Загора. ПВТ има площ от 129 км². Водоносния хоризонт е изграден от варовицикавернозни, доломити-напукани. Среден модул на подзем. отток - 4 л/сек/км².
От извършените наблюдения върху химичното състояние на това ПВТ през 2013 год. се
констатира:
1. В мониторингов пункт при с. Питово (Извор "Текиря"):
а) средногодишни съдържания над ПС на калций и твърдост (обща) съответно – 138,5
mg/l (ПС – 124,13 mg/l) и 11,5 mgeqv/l (ПС – 9,70 mgeqv/l).
б) средногодишно съдържание на нитрати над стандарт (продължава тенценцията от
предходните години на високи съдържания на този показател) – 122,33 mg/l (стандарт 50 mg/l).
2. В мониторингов пункт при с. Езеро (ВС “Депсизи” - Сондаж) не се фиксира
завишение на наблюдаваните показатели спрямо ПС.

1-57

ПВТ BG3G0000T13035 е в лошо химично състояние по показателя нитрати с
релевантна стойност над стандарт - 72 mg/l.
17. Подземно водно тяло BG3G0000T23036 /Карстови води - Твърдишко Сливенски басейн/
ПВТ е разположено в североизточната част на Източнобеломорски басейн, северно от
гр. Твърдица и гр. Сливен. ПВТ и има площ от 120 км². Водоносния хоризонт е
изграден от варовици и доломити, напукани. Покриващите ПВТ пластове в зоната на
подхранване - теригенна карбонатна задруга. Среден модул на подзем. отток - 4
л/сек/км².
ПВТ е в слабо населен район, черпенето е малко, не е добре изучено, на този етап няма
мониторингови точки за наблюдение на химичното състояние на подземните води.
18. Подземно водно тяло BG3G00000Pt044 /Пукнатинни води - Западно- и
централнобалкански масив/
ПВТ е разположено в северната и северозападната част на Източнобеломорски басейн.
Водоносния хоризонт е изграден от гранитизирани биотитови и двуслюдени гнайси,
мигматити, гранитогнайси, гнайси, амфиболити, силиманитови шисти с протерозойска
възраст. ПВТ има площ 4531 кв.км. Среден модул на подзем. отток – 0,5 л/сек/км².
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на
химичното състояние на подземните води за наблюдение в района на РИОСВ- Стара
Загора.
19. Подземно водно тяло BG3G00000Pt045 /Пукнатинни води - Шишманово –
Устремски масив/
ПВТ е разположено в източната част на Хасковски район. Водоносния хоризонт е
изграден от гранити, амфиболити, мусковитови и двуслюдени гнайсошисти, шисти,
лептинити. ПВТ има площ - 1462 кв. км Среден модул на подзем. отток – 0,3 л/сек/км².
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ПВТ е в слабо населен район, черпенето е малко, не е добре изучено, на този етап няма
мониторингови точки за наблюдение на химичното състояние на подземните води.
ІV. СЪСТОЯНИЕ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ /ДИГИ,
ЯЗОВИРНИ СТЕНИ/
През 2013г. е извършено почистване на:
Коритото на река Тунджа от наноси, храсовидна и дървесна растителност при пътен
мост в землището на с. Ягода в участък между съществуващия (стар) мост и новия,
на главен път Стара Загора – Казанлък и участъци около 100м на запад и 100м. на
изток от моста.
Коритото на река Лешница от наноси, храсовидна и дървесна растителност в
землището на с. Голямо Дряново, в участък в участък около 1.5км. Почистен е от
наноси и светлия отвор на ЖП моста.
В област Стара Загора язовира Долно Сахране/в предаварийно състояние/ по
предписание на БД е източен през есента на 2013г и се извършва постоянен контрол за
поддържане на кота мъртъв.
състоянието на съоръжението е без промяна от есента; не е бракуван и не са
предприети действия за реконструкция, поради липса на финасови средства; прекратен
е договора с наемателя
Няма предприети действия за останалите обекти
Река Тунджа до вливането и в язовир „Копринка” и след язовир „Копринка”
Няма предприети действия по почистване след направените предписания
Река Марица
Участъци от речното легло и предпазна дига на река Марица при с. Мирово
попадащи в община Чирпан извън регулация на населено място
Предпазната дига на река Марица при с. Мирово е в добро техническо състояние, на
доста места дигата е обрасла с храстовидна растителност.
Лява защитна дига на р. Марица в определени участъци частично е обраснала с
храстовидна растителност. Има частично нарушаване на короната на защитната дига
от преминаване на превозни средства. Почистено е от дървета и храсти източно от
моста при с. Скобелево. Поддържат се от НС ЕАД – клон Горна Тунджа
Река Сребра
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Река Сребра в три участъка с дължина 15-20м. бермата е изровена до петата на дигата.
При проливни дъждове има опасност от изравяне на дигата и заливане на с. Мирово.
Дигата е обрасла с храстовидна и дървесна растителност. Поддържа се от НС.
Необходимо е да се укрепи брега на р. Сребра чрез заскаляване със едроломен камък,
да се почиства дигата на реката периодично от храстовидна растителност.
Няма предприети действия.
Река Кумлия-Участъка от коритото на реката в землището на с.Обручище
общ.Гълъбово,е затлачено с пепелина и наноси и е обрасло с храстовидна и дървесна
растителност.
Река Соколица-Участъци от коритото на реката попадащи в регулация в землището на
с.Обручище общ. Гълъбово:
-Зона до ГТЛ мост-участък от 1км е затлачен с наноси и е обрасъл с храстовидна и
дървесна растителност.
-Зона от преливника на язовир Розов кладенец км1+910 до моста за гробищата на
с.Обручище км3+500 реката е затлачена с наноси и е обрасла с храстовидна и дървесна
растителност.
-От

водобоен

кладенец

на

км0+480

до

км0+700

бетоновата

облицовка

е

разрушена,левият бряг на реката е обрушен и е изместено коритото и към сметището на
гр.Гълъбово.
Няма предприети действия
В недобро техническо състояние са язовирите „Бяло поле 2”, „Бейкьово”,
”Полски Градец”, „Маца”, „Трънково”.
Яз.”Бяло поле 2” – не се поддържа в необходимото техническо състояние.
Короната, въздушен и воден откос изцяло са обрасли с храстова и дървесна
растителност. Короната е нарушена и има хлътване на водния откос до десния скат.
Яз.” Бейкьово” – Преливният ръб е задигнат с около 0,70м. с насип, с цел
използването му за път. Въздушен откос, стената и речното корито 500м след нея са
обрасли с храсти и дървесна растителност.
Яз.” Полски градец” – в началото на преливника има строителни отпадъци.
Въздушен и воден откос и речното корито 500м след стената изцяло са обрасли с
храстова и дървесна растителност.. Опасен е за селото и за рудник „Трояново север”.
Яз.”Маца” - отдалечен е, труднодостъпен, не се осъществява непрекъснато
наблюдение за подаване на актуална информация. Сух и мокър откос обрасли с дървета
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и храсти . Отводящият канал е земен и има съборени прагове. Тръбата на основния
изпускател пропуска, поради извършена заварка.
Яз. „Трънково” не се поддържа в необходимото техническо състояние.
Короната, въздушен и воден откос изцяло са обрасли с храстова и дървесна
растителност. Водното огледало е обрасло с блатна растителност. Подходът към
стената е затруднен при падане на валежи. На преливника има колове и мрежа. Речното
корито до 500м. след язовирната стена не е почистено.
Няма предприети действия.

1-61

