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I. ПРОБОВЗЕМАНЕ И АНАЛИЗ НА ВЕЩЕСТВАТА, ЗА КОИТО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ФОНОВИ ЕСТЕСТВЕНИ 

КОНЦЕНТРАЦИИ ПО ДИРЕКЦИИ ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ  

Подход за определяне на фонови концентрации за химични елементи 

Химичните елементи присъстват във водната околна среда в резултат на протичането на естествени процеси на ерозия и 

разтваряне, определящи се основно от геоложки и климатични фактори. Нивата им се определят от геохимичните свойства на областта, от 

присъствието на органична материя (листа, клони), от естествента ерозия на речните брегове и от атмосферни отлагания от естествен, 

непреднамерен произход. В резултат фоновите концентрации на елементите могат да варират в широк диапазон от концентрации както за 

дадено водно тяло (ВТ) в различните сезони, така и за различните водни тела, разположени в различни геоложки райони. Рамковата 

Директива за водите (РДВ) изисква да бъде постигнато добро химично и екологично състояние на водните тела, което от гледна точка на 

химичните елементи означава да бъдат постигнати на практика фоновите концентрации на химичните елементи – такива, каквито са били 

преди антропогенните въздействия. В този аспект, определянето на химичното и екологичното състояние на водното тяло по отношение 

на съдържанието на химични елементи може да включва стъпка на предварително определяне на фоновите концентрации и корекция на 

окончателната оценка в зависимост от техните стойности. Определянето на фонови концентрации е трудна задача, която предполага 

наличие на представителни за даденото ВТ, антропогенно неповлияни пунктове и дългогодишен анализ на водите по отношение на 

съдържанието на химични елементи на едно много ниско концентрационно ниво. България е малка страна, с относително висока гъстота 

на населението и установяване на подобни антропогенно неповлияни и представителни райони е практически неизпълнима задача, която 

в комбинация с изискването за дългогодишен анализ на ниво фонови концентрации става още по неизпълнима. Затова се предлага подход 

на оценка на фонови концентрации, който се основава на изчисляване на 5 (пети) или 10(десети) персентил на данните от мониторинг за 

даден водосборен район, получени  за всички пунктове, включени в мрежата за мониторинг на този район като не се вземат предвид 

резултатите за замърсени и антропогенно, силно повлияни пунктове. Прилагането на този подход изисква: 

 определяне на подходящи водосборни райони, като се вземат предвид основно географски параметри и предварителна 

информация за антропогенно замърсени пунктове; 

 избор на подход за оценка на данните, които са под граница на определяне (ГО) на използвания аналитичен метод; 
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 избор на 5 или 10 персентил за оценка на фоновите концентрации, които ще бъдат използвани при окончателната оценка 

на химичното и екологично състояние по отношение на съдържанието на химични елементи;  

В следващите таблици са предложени водосборите и районите, както и включените пунктове за мониторинг на базата, на които ще 

бъдат проведени изчисленията за определяне на фонови концентрации. Това предложение не е окончателно и в границите на изпълнение 

на поръчката и получените резултати от анализ на референтни пунктове ще бъдат приети промени с цел постигане на максимално 

достоверна представителност на избраните водосбори. С благодарност ще бъдат приети предложения от Дирекциите за басейново 

управление на водите за по прецизното охарактеризиране на речните райони. 

 По отношение на оценяването на данните, които са под границите на определяне , като първи вариант се приема подход, при който 

за изчисленията се допуска, че всички стойности, които са представени като < ГО се приемат за равни на ГО. Този подход се прилага само 

ако декларираната граница на определяне е равна на 50 % от стойността на Стандарта за качество на околната среда (СКОС). Когато ГО е 

значително по-висока от 0.5 СКОС, измерената концентрация не се взема предвид.  

Стойност <ГО = ГО (ако ГО=0.5СКОС) 

Стойност<ГО не се взема предвид ако ГО>0.5СКОС.  

В допълнение представените по мониторинга граници на определяне ще бъдат сравнявани с тези, получени при изпълнение на анализа на 

референтни пунктове и на тази база ще бъдат приети допълнителни ограничения по отношение на използването на данните от 

мониторинг при изчисление на фонови концентрации. 

Това е относително консервативен подход и ще бъдат определени най-високите възможни стойности за фонови концентрации. Така 

получените стойности ще бъдат сравнени в края на изпълнението на поръчката с резултатите от анализа на референтни пунктове и 

прецизирани като окончателни стойности за фонови концентрации.  

Трябва да се има предвид, че декларираните по мониторинг ГО са по-високи от необходимите за определяне на фонови концентрации. В 

този аспект като първи вариант се предлага да се използва само 5 персентил за изчисляване на фонови концентрации. 
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Проведено е пробовземане от всички съгласувани с Дирекциите за басейново управление на водите, пунктове в периода март/април и 

през месец юни. Проведени са необходимите анализи и към доклада са приложени оргиналните протоколи от лабораторията извършила 

анализите. Получените резултати са използвани са прецизиране на изчисленията при определяне на фонови концентрации.  

 

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВОДОСБОРИ  И РЕЧНИ РАЙОНИ ЗА ОЦЕНКА НА ФОНОВИ КОНЦЕНТРАЦИИ 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ДУНАВСКИ РАЙОН 

Водосбори на : Дунавски Добруджански реки, Реки западно от Огоста, реките Ерма и Нишава и река Искър за изчисляване на 

фонови концентрации:  

Водосбор Дунавски Добруджански реки 

 р. Суха при с.Ново Ботево 

 р.Караман при с. Мировци, Язовир "Оногур"  

 р. Хърсовска, мост при с.Хърсово 

 р. Хърсовска, мост при с.Хърсово 

 р. Добричка при с.Росеново  

 яз.Одринци  

 р.  Царацар след вливане на р.Войка при с.Малък Поровец 

 р. Чайрлък при с. Черковна  

 яз. Антимово - на стената 

 

Химичен елемент 

Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) - няма достатъчно данни 

Арсен (As) 0.5 има достатъчно данни и подходящи ГО 
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Хром (Cr) - няма достатъчно данни 

Мед (Cu) 0.3 недостатъчно данни от мониторинг 

Желязо (Fe) 15 има данни, относително висока ГО за анализиране на фонови концентрации 

Манган (Mn) 1.2 недостатъчно данни 

Цинк (Zn) 2.5 недостатъчно данни 

Кадмий (Cd) <0.02 високи ГО, които не са приложими за анализ на фонови концентрации 

Никел (Ni) 1.5 има данни, измерват се относително високи концентрации   

Олово (Pb) -<0.1 високи ГО, които не са приложими за анализ на фонови концентрации 

 

Водосбор река Ерма и река Нишава 
 

 р. Нишава при Калотина  

 р. Ерма при с. Стрезимировци 

 р. Ерма след гр. Трън 

 
Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) - няма достатъчно данни 

Арсен (As) - няма достатъчно данни 

Хром (Cr) - няма достатъчно данни 

Мед (Cu) 1 няма достатъчно данни 

Желязо (Fe) 15 относително висока ГО за анализиране на фонови концентрации 

твърде висока фонова стойност 

Манган (Mn) 2 има данни 

Цинк (Zn) - няма достатъчно данни 

Кадмий (Cd) - високи ГО, които не са приложими за анализ на фонови концентрации 

Никел (Ni) 0.1 има данни 

Олово (Pb) - високи ГО, които не са приложими за анализ на фонови концентрации 
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За окончателно определяне на фонови концентрации този водосбор ще бъде присъединен към най-подходящ близък водосборен район, за 

които има определени стойности за фонови концентрации за елементите – Al, As, Cr, Zn, Cd и Pb. 

 

 

Водосбор Реки Западно от Огоста 

 

 яз."Хр.Смирненски" на река Лом  

 яз. Полетковци 

 яз. Кула - на стената,  

 яз. Рабиша на река Видбол  

 р. Тополовец преди яз. Кула, гр.Кула  

 яз. Расово - на стената 

 яз. Ковачица - на стената 

 р. Цибрица при с. Долни Цибър 

 р. Краставичка над с. Горни  Лом  

 р. Лом при с. Горни Лом 

 яз. Дреновец, на река Лом - на стената  

 р. Скомля след с.Септемврийци  

 р. Арчар при с. Арчар  

 р. Видбол, след гр. Дунавци, преди вливане в р. Дунав  

 р. Войнишка - с.Търняне 

 р. Тополовец преди вливане в р. Дунав, при гр.Видин 

 яз. Аспарухов вал  

 р. Лом преди гр. Лом 

 р. Тимок при гр. Брегово 

 
Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 2.8  

Арсен (As) 0.5  

Хром (Cr) 0.1  

Мед (Cu) 0.5  

Желязо (Fe) 13  

Манган (Mn) 1.9  

Цинк (Zn) 0.6  

Кадмий (Cd) 0.003  

Никел (Ni) 0.16  

Олово (Pb) 0.05  
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Забележка : река Тимок при Брегово и река Арчар не са включени в оценката  

                      Стойностите за фонови концентрации се базират основно на резултатите, получени при изпълнение на поръчката. 

 

Водосбор Река Искър  

 

 яз. Бели Искър - на стената  

 яз. Искър,  

 яз. Огняново,  

 р.Владайска преди  с.Владая,   

 яз. Бебреш  

 яз. Панчарево,  

 р.Стари Искър след с.Голяма Раковица преди яз.Огняново 

 р. Батулийска преди с. Ябланица  

 р.Бебреш, след с.Боженица  

 р. Искър преди яз. Искър  

 р. Искър преди язовир Панчарево с. Кокаляне  

 р. Владайска при Кубратово  

 р.Мальовица преди ТК "Мальовица"  

 р.Искър , на моста на Цариградско шосе - гр.София  

 р. Искър при с.Лъкатник - СМВТ  

 р.Габровница, преди устие  

 р. Искър преди гр. Роман, при гара Струпец 

 р. Искър при с. Реселец 

 р. Златна Панега при карстов извор 

 р. Искър при с. Чомаковци,  

 р. Батулийска на устие, преди вливане в р.Искър  

 р. Искър при с.Ореховица  

 р. Искър при с. Гиген  

 р. Черни Искър преди с. Говедарци  

 р. Шипочница преди вливане в язовир Искър  

 р. Лесновска след вливане на р. Макоцевска,  

 р. Лесновска при с. Долни Богров, 

 р. Лесновска преди вливане в р. Искър р.Какач/Банкенска/на устие,преди 

вливане в р.Искър  

 р. Блато на устие, преди вливане в р. Искър  

 р. Искър при гр. Нови Искър  

 р. Искрецка преди вливане в р. Искър, гр. Своге  

 р. Искър при с. Ребърково  

 р. Искър при гр. Роман  

 р. Малък Искър при с. Лъга  

 р. Малък Искър при с. Своде, след вливане на р. Бебреш 

 

Химичен елемент Предлагана стойност за фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

р. Искър (само референтни 

пунктове), много мека вода 

р. Искър (всички пунктове  

без замърсените) 

Алуминий (Al) 2 3.7  
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Арсен (As) 0.06 0.2  

Хром (Cr) 0.02 0.2  

Мед (Cu) 0.005 0.5 малко резултати 

Желязо (Fe) 1.7 2-4  

Манган (Mn) 0.2 1.2  

Цинк (Zn) 0.4 1  

Кадмий (Cd) 0.003 - Високи ГО 

Никел (Ni) 0.04 0.2?  

Олово (Pb) 0.01-0.02 0.02  

Уран (U) - - Относително висок U на р. Кози дол 

  

Забележка : яз. Огняново - измерват се по-високи концентрации 

Водосбори на :  река Вит и река Янтра за изчисляване на фонови концентрации 

Водосбор река Вит 

 р. Бели Вит след гр. Тетевен  

 р. Костина над Кървавото кладенче, около 2 км под Болованджика 

 р. Черни Вит след с. Дивчевото 

 р. Бели Вит над с. Рибарица  

 Водохващане Болованджика над с. Рибарица ВиК Ловеч 

 р. Долнодъбнишка бара, гр.Д.Дъбник на шос.мост за София  

 яз.Сопот - на стената 

 р. Вит при с. Торос  

 р. Вит- след  с. Ясен, яз. Горни Дъбник - на стената 

 р.Каменка, след вливане на р.Катунецка при с.Бежаново  

 р. Вит след с. Садовец, яз. Телиш - на стената, р. Тученица преди вливане в р. Вит при с.Опанец 

 р. Вит след гр. Долна Митрополия при с. Биволаре 
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Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 1.4 няма достатъчно данни; резултати от поръчката 

Арсен (As) 2 - 4 няма достатъчно данни  

Хром (Cr) 0.1 има достатъчно данни 

Мед (Cu) 0.7 висока ГО  

Желязо (Fe) 7 има данни, относително висока ГО за анализиране на фонови концентрации 

Манган (Mn) 1 има данни  

Цинк (Zn) 1 недостатъчно данни .високи ГО, по-ниски концентрации са измерени при изпълнение на  

поръчката  

Кадмий (Cd) 0.004 висока ГО за анализиране на фонови концентрации 

Никел (Ni) 0.28 недостатъчно данни  

Олово (Pb) 0.02 висока ГО за анализиране на фонови концентрации 

 

Водосбор река Янтра 

 с.Майско, р. Джулюница на устие след  с. Джулюница,  

 р. Крапец, преди яз.Крапец с. Малиново,  

 р. Негованка на устие с.Ресен  

 р. Елийска преди вливане в р. Янтра 

 р.Янтра моста на с.Долна Студена  

 р. Белица преди вливане в р. Янтра  

 р. Голяма река, преди вливане в яз.Ясребино- мост село Панайот Хитово 

 яз. Ястребино  

 р. Голяма река при гр. Стражица  

 р.  Веселина, преди вливане в яз.Йовковци  

 р. Янтра след Габрово-мост за Севлиево   

 р. Стара река /Лефеджа/, мост- след с. Кесарево  

 р. Джулюнска- мост на с. Джулюница  

 р. Крапец , преди вливане в яз. Ал.Стамболийски  

 р. Негованка на моста на с.Емен  

 р .Бохот, преди вливане Росица с.Хотница  

 р. Янтра при с. Каранци  

 р. Дряновска преди вливането й в р. Белица  

 р. Янтра след влив. на р. Белица -моста за Дебелец  

 р. Янтра след В.Търново, мост с. Самоводене  
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 Речно водохващане  р. Лява Видима над ВЕЦ Видима  

 р. Чопарата – преди вливане в р.Росица гр.Севлиево  

 р. Росица след гр. Севлиево/ на шос. мост София-Варна  

 р. Росица след гр. Севлиево/ на шос. мост София-Варна  

 яз. Крапец - на стената, р. Росица преди влив. в Янтра /при с. 

Поликраище/  

 р. Янтра при кв. Ябълка  

 р. Лефеджа село Бряговица-преди вливане в р. Янтра  

 р. Янтра при с. Драганово-след вливане на р. Лефеджа  

 р. Янтра при с. Драганово-след вливане на р. Лефеджа  

 яз. Караисен - на стената, р. Студена , преди вливане в Янтра-

шосеен мост  

 р. Янтра при с. Новград 

 

Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 1.8 няма достатъчно данни; стойността е изведена само от данни получени при изпълнение на 

поръчката 

Арсен (As) 0.36 има достатъчно данни, изчисленията са направени без да се вземат предвид резултати < ГО  

Хром (Cr) 0.05 има достатъчно данни с подходящи ГО  

Мед (Cu) 0.5 има достатъчно данни с подходящи ГО 

Желязо (Fe) 7 има данни, относително високи фонови концентрации 

Манган (Mn) 0,6  (5-ти персентил) 

1,1  (10-ти персентил) 

има данни с подходящи ГО  

Цинк (Zn) 1 има достатъчно данни с подходящи ГО ; взети в предвид стойности до 30 μg/L 

Кадмий (Cd) 0.003-0.009 има данни, относително подходящи ГО за оценка на фонови концентрации 

 

Никел (Ni) 0.5 има данни, относително подходящи ГО за оценка на фонови концентрации ; за следващите 

изчисления ще бъде приета стойност = ГО/2 

Олово (Pb) 0.05 има данни, относително подходящи ГО за оценка на фонови концентрации  

Уран (U) 0.08 стойността е изведена само от данни получени при изпълнение на поръчката 
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Водосбори на река Огоста, река Осъм и река Русенски Лом за изчисляване на фонови концентрации 

Водосбор на река Огоста 

 р.Бързина, след яз.Бързина  преди вливане в р.Скът  

 яз. Бързина  

 р . Бързина при с.Липница, преди вливане в Скът  

 р. Бързия след с. Боровци  

 р. Златица при с. Гаганица  

 р. Шугавица мост в с. Долно Белотинци 

  р.Ботуня  с.Краводер  

 р.Въртешница преди вливане в  р.Ботуня при гр.Криводол  

 р.Бързина, преди яз.Бързина  

 р. Огоста преди яз."Огоста", мост с. Г. Церовене  

 яз. Среченска бара - повърхностна проба 

 яз."Огоста"  

 р. Огоста, устие преди  р. Дунав- гр. Оряхово 

 р. Огоста след яз. "Огоста"  

 р. Огоста след гр. Монтана  

 р. Ботуня над гр. Вършец  /кв. Заножене/  

 р. Ботуня,преди вливане на р.Въртешница при с.Голямо Бабино 

  яз.Дъбника - на стената  

 р. Ботуня при с. Охрид преди вливане в р. Огоста,  

 яз. Три кладенци  

 р. Скът при с. Голямо Пещене  

 р. Скът след гр. Бяла Слатина  

 р. Скът след гр. Мизия  

 р. Чипровска Огоста над гр. Чипровци  

 р. Огоста при с. Кобиляк  

 р. Рибине, при с.Бели Брод  

 р. Огоста при с. Софрониево  

 

Не е подходящо да се обработват заедно всички данни от мониторинг. Водите са с твърде различен състав и поведение на елементите. 

 

 

Река Огоста 

 
Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 1.1  недостатъчно данни  
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Арсен (As) 16.2*  

Хром (Cr) 0.05  

Мед (Cu) 0.8  

Желязо (Fe) 15 високи ГО, стойността е на базата на данните получени при изпълнение на  поръчката 

Манган (Mn) 2.4  

Цинк (Zn) 0.7  

Уран (U) 0.1  стойността е на базата на данните получени при изпълнение на  поръчката 

 

* Високите съдържания на As могат да се приемат за фонови, защото са резултат от една естествена геохимична аномалия, дължаща се на 

факта, че милиони години естествената ерозия е разрушавала разположените високо в релефа арсен-съдържащи орудявания и е 

транспортирала този материал в речните долини. В резултат на това, естественият арсенов фон в почвите от района (съдържанието в 

терени не засегнати от рудодобивната дейност) е от порядъка на 20-25 мг/кг (за сравнение, това е максимално допустимата концентрация 

за земеделски земи). В допълнение години наред в миналото хвост, съдържащ As е заустван директно в реката поради запълване на 

наличните обеми  на хвостохранилищата и различни технически трудности. Реално в района na р. Огоста винаги ще се наблюдават високи 

съдържания на As. 

 

 

 

 

Река Рибине (висока твърдост)/ река Скът/ река Бързина/яз. Бързина/яз. Три кладенци 

Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

коментар 
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μg/L 

Алуминий (Al) - няма данни  

Арсен (As) 0.8-1 има данни  

Хром (Cr) 0.2-0.4 има данни  

Мед (Cu) 2.2 има повече данни за обща Cu  

Желязо (Fe) 15 Относително високи измерени стойности, недостатъчно данни 

Манган (Mn) 2 има данни  

Цинк (Zn) 0.7  

Уран (U) - относително високо съдържание на U, получено при изпълнение на поръчката 

 

Река Ботуня/река Въртешница/река Златица 

 

Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 11 стойността е изчислена основно на базата на данните получени при изпълнение на  поръчката 

Арсен (As) 0.1 стойността е изчислена основно на базата на данните получени при изпълнение на  поръчката 

Хром (Cr) 0.03 стойността е изчислена основно на базата на данните получени при изпълнение на  поръчката 

Мед (Cu) 0.05 стойността е изчислена основно на базата на данните получени при изпълнение на  поръчката 

Желязо (Fe) 14 стойността е изчислена основно на базата на данните получени при изпълнение на  поръчката 

Манган (Mn) 0.8 стойността е изчислена основно на базата на данните получени при изпълнение на  поръчката 

Цинк (Zn) 1.2 стойността е изчислена основно на базата на данните получени при изпълнение на  поръчката 
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Уран (U) 0.01  стойността е изчислена на базата на данните получени при изпълнение на  поръчката 

 

За изчисляване на стойности за фонови концентрации за елементите кадмий, никел и олово са използвани и обработени всички налични 

данни за всички ВТ от водосбора на река Огоста описани по-горе. 

Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Кадмий (Cd) 0.003 – 0.004 Недостатъчно данни, стойността е изчислена основно на базата на данните получени при 

изпълнение на  поръчката 

Никел (Ni) 0.2 – 0.5 Недостатъчно данни, стойността е изчислена основно на базата на данните получени при 

изпълнение на  програмите за мониторинг 

Никел (Ni) 0.04 стойността е изчислена на базата на данните получени при изпълнение на  поръчката 

Олово (Pb) 0,1 – 0,2 Недостатъчно данни, стойността е изчислена основно на базата на данните получени при 

изпълнение на  поръчката 

 

Водосбор на река Осъм 

 р.Черни Осъм, Куманица,  

 яз. Александрово - на стената  

 р.Берница, преди вливане в р.Осъм 

 Р. Маарата с.Крушуна - карстови извори 

 яз. Каменец - на стената,  

 р. Осъм след гр. Троян  

 р. Осъм след гр. Ловеч  

 р. Шаварна преди вливане в р.Осъм 

 р. Черни Осъм , водохващане – Бента 

 р. Осъм след гр. Левски  

 р. Ломя след с.Варана, преди вливане в Осъм 

 яз. Лъженска бара - на стената  

 р. Осъм след с. Обнова при с. Изгрев  

 р. Пордимска бара при с.Обнова  

 р. Осъм при с. Черквица 
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Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) - няма данни 

Арсен (As) 0.2 Недостатъчно данни, стойността е изчислена на базата на данните получени при изпълнение на  

поръчката 

Хром (Cr) 0.2 има достатъчно данни с подходящи ГО 

Мед (Cu) 0.5 

0.2 (с резултати по 

поръчката) 

има данни но с висока ГО  

Желязо (Fe) 7 има данни, относително високи фонови концентрации 

Манган (Mn) 0,6  (5-ти персентил) 

1,1 (10-ти персентил) 

има данни с подходящи ГО  

Цинк (Zn) 1 има достатъчно данни с подходящи ГО , взети в предвид стойности до 30 μg/L 

Кадмий (Cd) -0.001 и <0.001 L има данни, високи ГО за дадения фон. Измерените по поръчката стойности са изключително 

ниски  

Никел (Ni) 0.3 има данни, относително подходящи ГО за оценка на фонови концентрации  

Олово (Pb) 0.005 има данни, относително високи ГО за оценка на фонови концентрации в карстов воден обект, по 

поръчката измерени много ниски стойности  

Уран (U) 0.08 стойността е изчислена на базата на данните получени при изпълнение на  поръчката 

 

 

 

Водосбор на река Русенски Лом 

 

 р. Бели Лом над яз. Бели Лом   яз. Ломци - на стената  
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 яз. Бели Лом - на стената  

 р. Черни Лом - с. Светлен 

 р. Черни Лом с.Кацелово 

 р.Баниски Лом при  с. Баниска  

 яз. Каваците  

 яз. Бойка - на стената  

 р. Бели Лом след гр. Разград 

 р. Бели Лом след вливане на р. Малки Лом, след с. Нисово 

 р. Черни Лом след вливане на Баниски лом при с. Широково 

 р. Поповски Лом след гр. Попово 

 яз. Баниска - на стената  

 р. Черни Лом при с. Черве,  

 р. Бели Лом при с. Писанец  

 р . Малки Лом преди вливане в Бели Лом, при с.Нисово 

 р. Русенски Лом при кв. Басарбово  

 р. Русенски Лом на устие при гр. Русе 

 

Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 1 Недостатъчно данни, стойността е изчислена на базата на данните получени при изпълнение 

на  поръчката 

Арсен (As) 0.7 – 0.9 има данни  

Хром (Cr) 0.5 недостатъчно данни, високи ГО  

Мед (Cu) 0,5 малко данни за разтворена Cu, преобладават данните за обща 

Желязо (Fe) 4 много малко данни за разтворено Fe, стойността е изчислена на базата на данните получени 

при изпълнение на  поръчката 

Манган (Mn) 0,5 има данни с подходящи ГО 

Цинк (Zn) 0.3 има данни с висока ГО 

Кадмий (Cd) 0.002 има данни; високи ГО за дадения фон; стойността е изчислена на базата на данните получени 

при изпълнение на  поръчката 

Никел (Ni) 0.6 относително подходящи ГО за оценка на фонови концентрации, ГО/2  

Олово (Pb) 0.02 относително високи ГО за оценка на фонови концентрации; стойността е изчислена на базата 

на данните получени при изпълнение на  поръчката 

Уран (U) 2.3 измерени относително високи стойности при изпълнение на поръчката 
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Река Дунав 

 

Определянето на фонови стойности за съдържание на химични елементи в река Дунав почти в края на течението е действително трудна 

задача. До българския участък на реката в нея са навлезли води с разнообразен състав и ниво на замърсяването,  т.е. поставя се дори 

въпроса – кои са фоновите съдържания на химични елементи в Дунав -  тези при изворите на реката или тези получени по течението на 

реката. Редица програми контролират промените в състава и концентрацията на замърсители в река Дунав и в литературата могат да 

бъдат намерени данни за промените в концентрациите на химичните елементи по цялото течение на река Дунав. Предлаганият подход за 

определяне на фонови концентрации бе приложен към данните от мониторинг и в следващата таблица е представено сравнение на 

изчислените по подхода стойности за фонови концентрации и стойности, представени като фонови в относително старо немско 

изследване. 

 

Химичен елемент Фонови стойности [µg/L], съгласно 

Lдnderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA): 

Zielvorgaben zum Schutz 

oberirdischerBinnengewдsser. Band II (1997). 

Фонови стойности 

[µg/L], изчислени 

съгласно подхода 

Коментар 

Алуминий (Al)  2.9 Малко данни 

Арсен (As)  1.3 Има данни   с относително подходящи ГО  

Хром (Cr) 1.3-5 0.2-0.3 Има данни 

Мед (Cu) 0.5-2 1.5 Има данни 

Желязо (Fe)  11 Има данни  

Манган (Mn)  0.4 Има данни 

Цинк (Zn) 1.8-7 2.5 Високи ГО 

Кадмий (Cd) 0.009-0.036 0.015 Високи ГО – вероятно е по-ниска стойността ГО/2 

Никел (Ni) 0.6-2.2 0.97 Има данни 

Олово (Pb) 0.4-1.7 0.08 Има данни 

Живак (Hg) 0.005-0.02  Нереални ГО, не могат да се правят изчисления 
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Езеро Сребърна 

 

Няма данни от провеждан мониторинг на това водно тяло. Резултатите получени в границите на поръчката могат да бъдат приети като 

фонови след подходяща обработка – например средна стойност, като начален вариант. 

 

Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 0.9  

Арсен (As) 1.2  

Хром (Cr) 0.05  

Мед (Cu) 0,03  

Желязо (Fe) 5  

Манган (Mn) 1  

Цинк (Zn) 2.5  

Кадмий (Cd) 0.01  

Никел (Ni) 0.47  

Олово (Pb) 0.015  

Уран (U) 0.3  
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БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

Предложение за обединени водосбори с цел изчисляване на фонови концентрации: р Струма в участъци Северен, Среден и 

Югозападен и водосбор на р. Места 

Водосбор Северна Струма 

 р. Струма при гр. Перник, след кв. Църква, преди устие на р. Рударска 

 р. Струма при гр. Перник, след центъра 

 р. Струма на моста при гр. Батановци, след ГПСОВ 

 р. Струма на мост за с. Прибой, преди вливане на р. Арката 

 р. Струма на моста при с. Прибой, след вливане на р. Арката,  преди яз. Пчелина 

 р. Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно 

 р. Струма при с. Ръждавица 

 р. Струма при с. Невестино 

 р. Струма при с. Мурсалево, мост за с. Драгодан, след вливане на р. Джерман 

 р. Конска при гр. Брезник, мост за с. Бегуновци, след ГК 

 р. Конска преди вливане в р. Струма 

 р. Изворщица (Ноевска) при с. Ноевци 

 р. Мещичка преди устие 

 р. Арката при с. Долна Диканя, след яз. Диканите 

 р. Арката преди вливане в р. Струма 

 р. Светля преди устие 

 р. Драговищица преди устие, мост между с. Шишковци и с. Ръждавица 

 р. Соволянска Бистрица преди устие 

 р. Банщица след гр. Кюстендил, преди вливане в р. Струма 

 р. Новоселска преди устие 

 яз. Пчелина 

 яз. Студена 

 яз. Дяково 
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Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 2 няма данни, стойността е изчислена на базата на данните получени при изпълнение на  поръчката 

Арсен (As) 0.4 – 0.6 има данни  

Хром (Cr) 0.5 има данни, високи ГО, резултатите получени при изпълнение на поръчката са по-ниски  

Мед (Cu) 1 има данни  

Желязо (Fe) 5 малко данни , високи ГО, стойността е изчислена на базата на данните получени при изпълнение 

на  поръчката 

Манган (Mn) 1 има данни 

Цинк (Zn) 0.35 няма данни, стойността е изчислена на базата на данните получени при изпълнение на  поръчката 

Кадмий (Cd) 0.002 – 0.013 има данни, високи ГО за дадения фон.  

Никел (Ni) 0.2 – 0.5 относително високи ГО за оценка на фонови концентрации  ГО/2  

Олово (Pb) 0.1 високи ГО, резултатите получени при изпълнение на поръчката са по-ниски  

Уран (U) 0.35 няма данни, стойността е изчислена на базата на данните получени при изпълнение на  поръчката 

 

Водосбор Средна Струма - Средно течение на Струма (притоци Рила) 

 р. Елешница преди устие, при с. Четирци 

 р. Джерман преди гр. Дупница, след баластиери Яхиново 2 

 р. Джерман след гр. Дупница 

 р. Джерман преди вливане в р. Струма, мост за гр. Бобошево 

 р. Тополница преди устие при гр. Дупница, мост за гр. Самоков, след вливане на р. Джубрена 

 р. Джубрена при с. Яхиново, преди устие 

 р. Дупнишка Бистрица след с. Бистрица, при гр. Дупница, преди устие 

 р. Разметаница преди устие 

 р. Рилска преди изпускателя на ВЕЦ "Рила" 

 р. Рилска преди устие, след ПСОВ - гр. Кочериново 
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 р. Треклянска преди устие 

 р. Струма преди гр. Благоевград 

 р. Струма след Благоевград 

 р. Струма след гр. Симитли, шос. мост на Е79 в м. Орловец 

 р. Струма преди гр. Кресна 

 р. Струма след вливане на р. Санданска Бистрица, след гр. Сандански 

 р. Струма при границата (мост за с. Тополница) 

 р. Благоевградска Бистрица след Благоевград преди вливане в р. Струма 

 р. Брежанска преди устие, с. Полето 

 

 

Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 3 няма данни, стойността е изчислена на базата на данните получени при изпълнение на  поръчката 

Арсен (As) 0.3 има данни, особен случай р. Разметаница - 5-27 μg/L 

Хром (Cr) 0.2 има данни, високи ГО, резултатите получени при изпълнение на поръчката са  по-ниски  

Мед (Cu) 0.5 има данни, високи ГО 

Желязо (Fe) 4 малко данни , високи ГО, измерват се относително високи концентрации  

Манган (Mn) 0.2 недостатъчни данни 

Цинк (Zn) 1 високи ГО за определяне на фонови концентрации   

Кадмий (Cd) 0.004 високи ГО за дадения фон; данни получени при изпълнение на  поръчката 

Никел (Ni) 0.1 високи ГО за оценка на фонови концентрации; данни получени при изпълнение на  поръчката 

Олово (Pb) 0.05-0.1 високи ГО за оценка на фонови концентрации; при изпълнението на поръчката са получени много 

ниски стойности  

Уран (U) 0.2 няма данни, високи концентрации са измерени в р. Брежанска 8-12  μg/L 
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Водосбор Югозападна Струма 

 р. Луда река при Яновски мост след обект "Сенокос" 

 р. Лебница преди устие 

 р. Санданска Бистрица преди изпускателя на последната ВЕЦ 

 р. Санданска Бистрица преди устие 

 р. Струмешница при границата (мост за с. Габрене) 

 р. Струмешница преди устие, мост до с. Митино 

 р. Мелнишка преди устие (Е79) 

 р. Пиринска Бистрица под с. Пирин 

 р. Петровска преди устие 

 

Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 6 няма данни, по поръчката са получени твърде невъзпроиводими резултати, може да се приеме 

концентрация за Al - 6 μg/L 

Арсен (As) 0.8 има данни 

Хром (Cr) 0.2-0.5 има данни, високи ГО (80% от данните са под 2 μg/L) - 0.2-0.5 μg/L (ГО/2 за част от резултатите) 

Мед (Cu) 0,2-0,8 има данни, високи ГО 

Желязо (Fe) 5 недостатъчно данни, по поръчката са получени твърде невъзпроиводими резултати, може да се 

приеме концентрация 5 μg/L 

Манган (Mn) 1,2 недостатъчно данни 

Цинк (Zn) 1 високи ГО за определяне на фонови концентрации 

Кадмий (Cd) 0.01 високи ГО за дадения фон 

Никел (Ni) 0.3 високи ГО за оценка на фонови концентрации, по поръчката са получени твърде 

невъзпроиводими резултати, може да се приеме концентрация за Ni - 0.3 μg/L и да се доуточни 
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Олово (Pb) - високи ГО за оценка на фонови концентрации  - < 0.2 μg/L 

Уран (U) - високи концентрации обект Сенокос, изчезват 2014/2015  

 

 

Водосбор на река Места 

 

 р. Места след гр. Якоруда 

 р. Места преди границата (след вливане на р. Мътница) 

 р. Белишка преди устие, с. Краище 

 р. Изток след вливане на р. Бела, след завод Пиринхарт - гр. Разлог 

 р. Изток преди вливане в р. Места 

 р. Бела (Разложка) след гр. Разлог, преди устие, преди завод Пиринхарт - гр. Разлог 

 р. Глазне преди вливане в р. Изток 

 р. Златарица преди устие 

 р. Добринишка (Дисилица) след с. Добринище, преди устие 

 р. Ретидже преди изпускателя на последната ВЕЦ 

 р. Туфча преди вливане в р. Места 

 р. Канина преди устие 

 р .Неврокопска след ГК на Гоце Делчев 

 р. Сатовчанска Бистрица преди устие (с. Боголин) 

 р. Места преди вливане на р. Изток (сп. Ген. Ковачев) 

 р. Места при Момина кула (мост за с. Буково) 

 р. Доспат след град Доспат, след ГК 

 р. Доспат след с. Барутин 

 р. Доспат при границата (при  моста между с. Бръщен и с. Црънча) 

 р. Драговищица при границата (над с. Долно Уйно) 

 язовир Доспат 
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Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 2 няма данни 

Арсен (As) 0.1 има данни 

Хром (Cr) 0.02 има данни, високи ГО  

Мед (Cu) 0,05 има данни, високи ГО 

Желязо (Fe) 0.05 недостатъчно дaнни, високи ГО  

Манган (Mn) 0,07 има данни 

Цинк (Zn) 0.5 високи ГО за определяне на фонови концентрации   

Кадмий (Cd) 0.002 високи ГО за дадения фон 

Никел (Ni) <0.01 високи ГО за оценка на фонови концентрации   

Олово (Pb) 0.1 високи ГО за оценка на фонови концентрации 

Уран (U) - високи концентрации в река Златарица, изчезват 2014/2015  

 

Предложение за обединяване на водосбори с цел извеждане на фонови нива за концентрациите на химични елементи в река 

Струма 

 

Вариант за изчисление на фонови концентрации само за река Струма 

 

 р. Струма при гр. Перник, след кв. Църква, преди устие на р. Рударска 

 р. Струма при гр. Перник, след центъра 

 р. Струма на моста при гр. Батановци, след ГПСОВ 

 р. Струма на мост за с. Прибой, преди вливане на р. Арката 

 р. Струма на моста при с. Прибой, след вливане на р. Арката,  преди яз. Пчелина 

 р. Струма след яз. Пчелина, при с. Жабляно 

 р. Струма при с. Ръждавица 
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 р. Струма при с. Невестино 

 р. Струма при с. Мурсалево, мост за с. Драгодан, след вливане на р. Джерман 

 р. Струма преди гр. Благоевград 

 р. Струма след Благоевград 

 р. Струма след гр. Симитли, шос. мост на Е79 в м. Орловец 

 р. Струма преди гр. Кресна 

 р. Струма след вливане на р. Санданска Бистрица, след гр. Сандански 

 р. Струма при границата (мост за с. Тополница) 

 

Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 6 няма данни, по поръчката са получени твърде невъзпроиводими резултати, може да се приеме 

концентрация за Al - 6 μg/L 

Арсен (As) 0.8 има данни 

Хром (Cr) 0.2 - 0.5 има данни, високи ГО (80% от данните са под 2 μg/L) - 0.2-0.5 μg/L (ГО/2 за част от резултатите) 

Мед (Cu) 0,2 – 0,8 има данни, високи ГО  

Желязо (Fe) 4.5 малко данни , измерени относително високи концентрации (пункт при границата ) високи ГО 

Манган (Mn) 1,2 малко данни, измерени относително високи концентрации (пункт при границата )  

Цинк (Zn) 1 високи ГО за определяне на фонови концентрации 

Кадмий (Cd) 0.003 високи ГО за дадения фон. Измерени по поръчката  

Никел (Ni) 0.1 високи ГО за оценка на фонови концентрации, да се доуточни 

Олово (Pb) 0.05 високи ГО за оценка на фонови концентрации , да се доуточни 

Уран (U) 0.4 единичен резултат 
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БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН 

Предложение за обединени водосбори с цел изчисляване на фонови концентрации: Добруджански реки, река Провадийска, река 

Камчия (водосбор), река Камчия 

 

Водосбор Добруджански реки 

 

 р. Изворска - над с. Долище 

 р. Батова - устие 

 
Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 2.5 няма данни, стойността е изчислена на базата на резултатите получени при изпълнение 

на поръчката 

Арсен (As) 0.6 няма данни, стойността е изчислена на базата на резултатите получени при изпълнение 

на поръчката 

Хром (Cr) 0.2 няма данни, стойността е изчислена на базата на резултатите получени при изпълнение 

на поръчката 

Мед (Cu) 0.5 има данни  

Желязо (Fe) 5 недостатъчно данни  

Манган (Mn) 1 има данни  

Цинк (Zn) 1 има данни 

Кадмий (Cd) 0.002 има данни с високи ГО за дадения фон. Измерени по поръчката единични резултати  

Никел (Ni) 0.4 има данни  

Олово (Pb) 0.006 има данни с високи ГО за оценка на фонови концентрации ;единични резултати 

получени  по поръчката 

Уран (U) 2 измерват се относително високи нива по поръчката, твърде недостатъчно информация  

за заключения 
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Водосбор река  Провадийска 

 

 р. Провадийска - с. Добри Войниково(Пресъхнала) 

 р. Провадийска - преди р. Мадара (Пресъхнала) 

 р. Провадийска - с. Златина  

 р. Крива – с. Църквица  

 р. Крива - с. Енево (устие) 

 р. Провадийска - след   гр. Каспичан 

 р. Провадийска - след "Провадсол" 

 р. Провадийска – с. Синдел 

 р. Провадийска - устие 

 р. Крива – с. Църквица  

 р. Главница - устие 

 р. Златина 

 р. Мадара 

 яз. Тръстиково  

 Аннадере 

 
Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 2.5 недостатъчно данни, основно от изпълнение на поръчката 

Арсен (As) 0.6 има данни 

Хром (Cr) 0.25 недостатъчно данни, основно от изпълнение на поръчката 

Мед (Cu) 0,3 има данни 

Желязо (Fe) 5 има данни с високи ГО  - 12.5 μg/L ,изкуствено завишено заради ГО - вероятно може да се приеме 5 

Манган (Mn) 1 има данни  

Цинк (Zn) 6.1 има данни с високи ГО, недостоверно 

Кадмий (Cd) 0.002 има данни с високи ГО за дадения фон. Измерени по поръчката единични резултати  

Никел (Ni) 0.4 има данни 
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Олово (Pb) 0.04 има данни с високи ГО за оценка на фонови концентрации , единични резултати получени при 

изпълнение на поръчката 

Уран (U) 2.3 измерват се относително високи нива по поръчката, твърде недостатъчно данни за заключения  

 

 

Водосбор Камчия и река Камчия 

 

Водосбор Камчия р. Камчия 

 р. Тича – над с. Тича. 

 р. Тича – с. Менгишево 

 р. Герила – след гр. Върбица  

 р. Камчия - с. Миланово 

 р. Андере - устие 

 р. Калайджидере –на пътя Търговище – В. Преслав 

 р. Калайджидере с. Надарево 

 р. Кралевска – с. Дългач 

 р. Брестова - устие 

 р. Камчия – с. Гроздьово 

 р. Камчия - местност "Пода"  

 р. Камчия – с. Бероново 

 р. Л. Камчия след яз. "Камчия" 

 р. Л. Камчия – с. Билка 

 р.Алма дере– с. Вресово р. Стара река – м/у с.Вехтово и с.Ветрище 

 р. Врана – след гр. Търговище 

 р. Врана – при с. Кочово 

 р. Врана – при с. Хан Крум 

 р. Г. Камчия - с. Кълново 

 р. Камчия - при ХМП Арковна. 

 р. Г. Камчия - след гр. Дългопол 

 р. Поройна – с. Дибич 

 Камчия 

 Луда Камчия 

 Всички пунктове 
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 р. Поройна – с. Р. Димитриево 

 р. Стара река – м/у с.Вехтово и с.Ветрище 

 р. Врана – след гр. Търговище 

 р. Врана – при с. Кочово 

 р. Врана – при с. Хан Крум 

 р. Г. Камчия - с. Кълново 

 р. Камчия - при ХМП Арковна. 

 р. Г. Камчия - след гр. Дългопол 

 р. Поройна – с. Дибич 

 р. Поройна – с. Р. Димитриево 

 
Химичен елемент 

 

Предлагана стойност за фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Водосбор Камчия 

(повече данни по 

поръчката)  

μg/L 

река Камчия  

μg/L 

Алуминий (Al) 7.5  1.5  недостатъчно данни, основно по поръчката) от 1200 резултата, 

има 10-20 действителни 

Арсен (As) 0.33 0.4 недостатъчно данни 

Хром (Cr) 0.08 0.09  

Мед (Cu) 0.22 0.3 има данни 

Желязо (Fe) 5 5 има данни високи ГО 

Манган (Mn) 0.46 0.67 има данни 

Цинк (Zn) 0.3 0.3 има данни 

Кадмий (Cd) 0.002 0.002 високи ГО, по поръчката 

Никел (Ni) 0.3 0.3 има данни 

Олово (Pb) 0.1 0.1 има данни 

Уран (U) 0.5 - Саморезултати получени при изпълнение на поръчката 
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Предложение за водосбори на : реки северно от Бургас с отделна обработка на реки с извори от Енинска планина на север от 

Бургас, водосбори на Мандренски реки, водосбори на реки южно от Бургас и водосбори на река Велека и река Резовска 
 

Водосбор Реки северно от Бургас 

 

 р. Двойница - преди вливане в Черно Море  

 р. Хаджйиска - с. Ръжица 

 р. Хаджйиска - с. Тънково 

 р. Ахелой - к-г Ахелой 

 р. Азмак – преди устие 

 р. Сънърдере - устие 

 р. Чакърлийска – с. Равнец 

 р. Чакърлийска – с. Братово 

 р. Айтоска - устие 

 р. Айтоска - след гр. Камено 

 р. Айтоска (Аланско дере) –  с. Тополица 

 р. Айтоска (Аланско дере) – с. Поляново 

 яз. Порой, яз. Ахелой 

 яз. Трояново 

 
Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 2 няма данни, резултатите получени при изпълнение на поръчкат варират 

Арсен (As) 0.7 недостатъчно данни,основно от изпълнение на  поръчката 

Хром (Cr) 0.04 оскъдни данни  

Мед (Cu) 0,1 има данни  

Желязо (Fe) 5 силно вариращи данни, измерват се значителни концентрации и е необходимо допълнително 

осмисляне на данните 

Манган (Mn) 0.3 силно вариращи данни, измерват се значителни концентрации и е необходимо допълнително 

осмисляне на данните 

Цинк (Zn) 0.3 има данни  

Кадмий (Cd) 0.002 има данни с високи ГО за дадения фон,. резултати по поръчката 

Никел (Ni) 0.6 има данни 

Олово (Pb) 0.04 има данни с високи ГО за оценка на фонови концентрации , резултати по поръчката 

Уран (U) 1.2 варират резултатите, твърде недостатъчни 
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Водосбор реки с извори в Енинска планина.  

Всъщност това е водосбор на реки с извори в Енинската планина като част от водосбора на реки, северно от Бургас. Прегледът на 

резултатите показва, че в този по-малък водосбор се наблюдват статистически значимо по-високи съдържания на Al, Mn, най-вероятно 

във връзка с геологията на Енинска планина. Изнесени са отделно, за да може в бъдеще да се обособят в отделен район и тогава ще 

отпаднат от водосбора на реки северно от Бургас.  Наблюдаваните по-високи концентрации са далеч по-ниски от приетия СКОС и 

подобно отделяне не е от съществено значение и затова са представени и двата варианта: общ водосбор – реки северно от Бургас и 

отделен водосбор за реки с извори вЕнинската планина. Подобен подход ще бъде предложен и за други минни райони в страната, но след 

получаване на всички резултати от анализ на фонови концентрации.  

 р. Двойница - преди вливане в Черно Море  

 р. Хаджйиска - с. Ръжица 

 р. Хаджйиска - с. Тънково 

 р. Фъндъклийска - устие 

 р. Дращела - устие 

 р. Вая  

 р. Панаирдере 

 

Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 4.8 няма данни, резултатите, получени при изпълнение на поръчката силно варира 

Арсен (As) 0.23 недостатъчно данни , основно получени по поръчката 

Хром (Cr) 0.1 оскъдни данни 

Мед (Cu) 0.1 има данни 

Желязо (Fe) 5 силно вариращи данни, измерват се значителни концентрации и е необходимо допълнително 

осмисляне на данните 

Манган (Mn) 7,5 силно вариращи данни  (р. Двойница), измерват се значителни концентрации и е необходимо 

допълнително осмисляне на данните 
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Цинк (Zn) 0.3 има данни 

Кадмий (Cd) 0.002 има данни с високи ГО за дадения фон. По поръчката са измерени единични резултати  

Никел (Ni) 0.5 има данни  

Олово (Pb) 0.04 има данни с високи ГО за оценка на фонови концентрации ,резултати по поръчката 

Уран (U) 0.7 варират резултатите, твърде недостатъчни   

 

 

Водосбор Мандренски реки, езеро Мандра 

 

 р. Русокастренска – с. Желязово 

 р. Русокастренска - устие  

 р. Средецка – след гр. Средец 

 р. Средецка - устие 

 р. Факийска – с. Факия 

 р. Факийска - устие 

 р. Изворска 

 ез. Мандра 

 
Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 3.1 няма данни, резултатите получени по поръчката, силно варира 

Арсен (As) 0.25 недостатъчно данни (поръчката_ Средецка устие 

Хром (Cr) 0.1 има данни  

Мед (Cu) 0.4 има данни  

Желязо (Fe) 5 има данни 

Манган (Mn) 0.29 има данни  

Цинк (Zn) 0.3 има данни  

Кадмий (Cd) 0.002 има данни с високи ГО за дадения фон, единични резултати са измерени по поръчката 

Никел (Ni) 0.14 има данни 
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Олово (Pb) 0.02 има данни, резултати измерени по поръчката 

Уран (U) 0.32 варират резултатите 

 

 

Водосбор Реки южно от Бургас 
 

 

 р. Дяволска - 5 км. преди Приморско 

 р. Караач – устие 

 р. Мехмечкьойска – устие 

 р. Ропотамо – с. Веселие 

 яз. Ясна полляна 

 Дяволско блато 

 
Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 2.7 няма данни, поръчката, силно варира 

Арсен (As) 0.19 недостатъчно данни (поръчката_ Караач), поръчката 

Хром (Cr) 0.04 има данни  

Мед (Cu) 0.1 – 0.2 има данни  

Желязо (Fe) 5 силно вариращи данни 

Манган (Mn) 0.4 силно вариращи данни 

Цинк (Zn) 0.3 има данни 

Кадмий (Cd) 0.002 има данни с високи ГО за дадения фон. Измерени по поръчката единични резултати 

Никел (Ni) 0.1 има данни 

Олово (Pb) 0.005 – 0.01 има данни с високи ГО за оценка на фонови концентрации. Измерени по поръчката резултати 

Уран (U) 0.1 варират резултатите  

 

 

Водосбори река Велека и река Резовска 
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 р. Велека – над с. Бръшлян  

 р. Велека – с. Синеморец    

 р. Резовска – с. Сливарово  

 р. Резовска –устие 

 

Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 1.6 няма данни, поръчката, силно варира 

Арсен (As) 0.5 няма данни , поръчката 

Хром (Cr) 0.05 недостатъчни данни  

Мед (Cu) 0.2 недостатъчни данни 

Желязо (Fe) 5 има силно вариращи данни 

Манган (Mn) 0.9 има силно вариращи данни  

Цинк (Zn) 0.3 има данни ,варират 

Кадмий (Cd) 0.002 има данни с високи ГО за дадения фон. Измерени по поръчката единични резултати 

Никел (Ni) 0.1 има данни 

Олово (Pb) 0.02 има данни ,резултати по поръчката 

Уран (U) 0.09 варират резултатите 
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Шабленско езеро 

 
Няма достатъчно и предложените стойности са приблизителни и подлежат на доуточняване: 

 
Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 5 няма данни, резултати от поръчката 

Арсен (As) 1.2 няма данни, резултати от поръчката 

Хром (Cr) 0.3 няма данни, резултати от поръчката 

Мед (Cu) 0.7 два резултата ИАОС + 2 резултата поръчка  

Желязо (Fe) 25 недостатъчно данни, относително високи стойности са измерени  

Манган (Mn) 1.15 недостатъчно данни  

Цинк (Zn) 0.3 няма данни 

Кадмий (Cd) 0.002 има данни с високи ГО за дадения фон. Измерени по поръчката  резултати 

Никел (Ni) 0.42 недостатъчно данни, може да се приеме предложената концентрация и да се доуточни 

Олово (Pb) 0.04 има данни с високи ГО за оценка на фонови концентрации  

Уран (U) 1.5 измерват се относително високи нива по поръчката, твърде недостатъчни за заключения 

 

Дуранкулашко блато 

 
Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 2.9 няма данни,резултати от изпълнение на  поръчката 

Арсен (As) 1.2 няма данни,резултати от изпълнение на  поръчката 

Хром (Cr) 0.38 недостатъчно данни  

Мед (Cu) 0.38 недостатъчно данни 

Желязо (Fe) 5 недостатъчно данни, силно варират концентрациите 

Манган (Mn) 0.55 недостатъчно данни 

Цинк (Zn) 5 недостатъчно данни, силно варират концентрациите 
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Кадмий (Cd) 0.002 има данни с високи ГО за дадения фон. Измерени по поръчката резултати 

Никел (Ni) 0.5 недостатъчно данни, да се доуточни 

Олово (Pb) 0.025 има данни с високи ГО за оценка на фонови концентрации  

Уран (U) 0.5 варират, твърде недостатъчни за заключения 

 
Алепу 

 
Необходими са специфични СКОС за подобна екосистема. Необходими са дългогодишни резултати, за да се оценят промените в 

концентрациите на химичните елементи и съответно да се направи оценка на състоянието. 

Направените предложения за фонови концентрации са с ниска степен на достоверност 

 
Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 8 няма данни, резултати получени при изпълнение на поръчката 

Арсен (As) 1 няма данни, резултати получени при изпълнение на поръчката 

Хром (Cr) 0.1 недостатъчно данни, няма съществени промени в концентрациите 

Мед (Cu) 0.1 недостатъчно данни  

Желязо (Fe) - недостатъчно данни, силно и поне засега необяснимо варират концентрациите; най-вероятно не 

е аналитична грешка, понеже последните измерени концентрации от ИАОС (03.2015) и тези по 

поръчката (04.2015) съвпадат добре. 

Манган (Mn) - недостатъчно данни, силно и поне засега необяснимо варират концентрациите; последните 

измерени концентрации от ИАОС (03.2015) и тези по поръчката (04.2015) за Mn не съвпадат 

добре 

Цинк (Zn) 0.3 недостатъчно данни, силно варират концентрациите  

Кадмий (Cd) 0.01 Само данни измерени по поръчката  

Никел (Ni) 0.8 Само данни измерени по поръчката  

Олово (Pb) 0.05 Само данни измерени по поръчката  

Уран (U) 0.03 твърде недостатъчни данни за заключения  

Забележка : за Cd, Ni и Pb има данни само за 2010 г. За тази година няма данни за Fe, Mn и Zn. Не могат да се направят заключения. 

Същите заключения могат да бъдат направени за ВТ Стамополу, като за съжаление резултатите са още по-оскъдни. 
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Атанасовско езеро, Поморийско езеро 

 

Двете високосолени езера Атанасовско и Поморийско могат да се разглеждат като еднотипни ВТ, с близко географско разположение, 

подложени на едни и същи климатични условия и еднакво поведение на химичните елементи в тях. Високата соленост на езерата 

предполага определена спецификата на цялата екосистема и очевидно директното прилагане на СКОС, както за сладки, така и за солени 

води, не е особено надеждно. И двете езера са антропогенно повлияни и трудно могат да бъдат определени фонови концентрации  на 

химичните елементи.  Анализът на водите с висока соленост също не е лесна задача, в резултат определянето на фонови концентрации е 

натоварено с допълнителна висока несигурност. Избраният подход може да бъде приложен към двете езера разглеждани съвместно, с цел 

обработка на по-голям брой резултати или поотделно като Атанасовско езеро може да бъде разглеждано съвместно с реките Азмак и 

Карбурдере. Същевременно голяма част от сладките води на двете реки се отвежда директно в Черно море, за са се подържа високата 

соленост на Атанасовско езеро (за съжаление това твърдение не е потвърдено и не е ясно дали е достоверно). В границите на този доклад 

резултатите за двете езера ще бъдат обработвани съвместно, а в края на поръчката, когато се получат всички резултати ще бъде 

представено и сравнителното им  разглеждане поотделно или комбинация на Атанасовско езеро с двете реки, вливащи се в него. 

 
Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

Коментар 

Алуминий (Al) 8 няма данни, резултати получени при изпълнение на поръчката 

Арсен (As) 0.5 недостатъчно данни, резултати получени при изпълнение на поръчката 

Хром (Cr) 0.1 недостатъчно данни, резултати получени при изпълнение на поръчката 

Мед (Cu) 0.1 недостатъчно данни 

Желязо (Fe) 5 недостатъчно данни, силно варират концентрациите , елиминирани са високите концентрации 

Манган (Mn) 0.7 недостатъчно данни, силно варират 

Цинк (Zn) 0.3 недостатъчно данни  

Кадмий (Cd) 0.02 труден анализ, има данни с високи ГО за дадения фон. Измерени по поръчката резултати 

Никел (Ni) 0.1 има данни, да се доуточни 

Олово (Pb) 0.04 труден анализ, има данни  

Уран (U) 1.6 варират, твърде недостатъчни за заключения и все пак измерват се относително високи 

концентрации 
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БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ  РАЙОН 
 

Предложение за обединени водосбори с цел изчисляване на фонови концентрации: Водосбори на река Марица (извори), река 

Марица, водосбори на р. Тополница (обединени) водосбори на Воздол/Луда Яна  

 

Водосбори река Марица (начало)и река Марица (цялото течение) 

 

река Марица Река Марица – фонови пунктове 

 р.Марица - с.Радуил 

 р.Марица – след гр.Костенец 

 р.Марица – след гр.Белово 

 р.Марица - гр.Пазарджик 

 р.Марица - с.Огняново, след р. Луда Яна 

 р.Марица– гр.Стамболийски 

 р.Марица - гр.Пловдив 

 р. Марица- гр. Пловдив - на 1 км след колектора 

 р.Марица – бент с.Маноле 

 р.Марица - с.Поповица 

 р.Марица - гр.Първомай 

 р.Марица – след Димитровград 

 р. Марица след гр. Харманли(ХМС) 

 р.Марица - гр.Свиленград 

 р.Марица - с.Радуил 

 р.Марица – след гр.Костенец 

 р.Марица – след гр.Белово 

 

 
Елемент Предлагана стойност за фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

река Марица (начало) река Марица (цялото течение) 

Алуминий (Al) 22  11  няма данни, само по поръчката съответно един и два 

пункта,недостоверни 

Арсен (As) 0.2 0.24 има данни 

Хром (Cr) 0.1 0.11 има данни 
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Мед (Cu) 0.6 0.5 има данни ,високи ГО 

Желязо (Fe) 5.3 5.7 има данни ,високи ГО 

Манган (Mn) 1 1 има данни 

Цинк (Zn) 1 1 има данни 

Кадмий (Cd) 0.003 0.003 високи ГО, резултати от изпълнение на поръчката 

Никел (Ni) 0.04 0.1 има данни 

Олово (Pb) 0.06 0.1 има данни 

Уран (U) 0.5  само резултати от изпълнение на поръчката 

 

Водосбор Тополница и водосбори Воздол/Луда Яна 

 р.Тополница – след гр.Копривщица 

 р.Тополница – мост на пътя Панагюрище-Пирдоп  

 р.Тополница – след с.Чавдар 

 р.Тополница – преди яз."Тополница", с.Поибрене 

 р.Тополница – с. Драгор, след вливане на р. Елшишка 

 р.Тополница – гр. Пазарджик, преди устие 

 р.Мътивир след град Ихтиман 

 р.Медет - преди устие 

 р.Пирдопска –устие 

 р.Златишка – след вливане на р.Пирдопска 

 яз.Батак 

 яз.Тополница - стена 

 яз.Тополница – средна част – срещу устие на р.Мъти вир 

 яз.Тополница - опашка 

 р.Воздол - преди устие с.Чавдар 

 р.Елшишка - устие 

 р.Луда Яна - след гр.Панагюрище 

 р.Банска Луда Яна - с.Бъта 

 р.Стрелчанска Луда Яна - след 

гр.Стрелча 

 р.Луда Яна – с.Росен 

 р.Луда Яна – преди устие 

 р.Потока-след гр.Съединение 

 яз.Пясъчник 

 р.Пикла – устие 
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Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) - няма данни от мониторинг, в избраните пунктове се мери значително съдържание на Al (50-

100 μg/L), значително по-високо от единично измерване 2010 г. Без дългогодишни данни 

измерените стойност не могат да се приемат за фонови 

Арсен (As) 0.4 недостатъчни данни (предимно язовир Пясъчник),резултати от изпълнение на  поръчката 

Хром (Cr) 0.07 недостатъчно данни  

Мед (Cu) 0.5 има данни, твърде обобщена оценка. За оценка на фонови стойности от района са необходими 

повече резултати за р.Елшишка преди „Панагюрски мини” ЕАД. с.Елшица и 

река.Калаващица над с. Мало Крушево. 

Желязо (Fe) 20 има данни, но но не достатъчно за определяне на специфични фонови концентрации за 

района, измерени са значителни концентрации, изчисленията показват около 20 μg/L, които 

могат да се приемат за фонови ако имаше повече данни. 

Манган (Mn) 4.5 има данни, измерва се висок Mn (варират значително резултатите между двете 

пробовземания), необходими са повече резултати за окончателни заключения 

Цинк (Zn) 1 недостатъчно данни (не е следен в Елшишка) варират значително измерените нива   

Кадмий (Cd) 0.01 има данни с високи ГО за дадения фон. Измерени по поръчката и приети като заключение и 

без изчисление 

Никел (Ni) 0.5 има данни 

Олово (Pb) 0.2 – 0.5 има данни 

Уран (U) - измерени са съществени концентрации над приетия СКОС, твърде недостатъчни за 

заключения  
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Водосбор Тополница и водосбори Воздол/Луда Яна - обработват се всички пунктове от водосборите на Тополница и Луда Яна с цел 

обработка на повече резултати. 

Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 8  

Арсен (As) 0.16  

Хром (Cr) 0.05  

Мед (Cu) 0.5  

Желязо (Fe)   

Манган (Mn) 2.65  

Цинк (Zn) 1  

Кадмий (Cd) 0.01  

Никел (Ni) 0.5  

Олово (Pb) 0.5  

Уран (U)   

 

Вероятно не е особено достоверно, но какво се получава ако се обработят само пунктовете предложени за оценка на фонови стойности от 

района, за елементите, които характеризират този минен район. 

 
Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 8 същия резултат, само в границите на поръчката е определян 

Мед (Cu) 1.9  

Желязо (Fe) 5.9 - 6  

Манган (Mn) 2.5  

Цинк (Zn) 1.77  
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За останалите елементи се получават много ниски стойности, поради малкия брой проби. Този подход определено ще дава силно 

занижени резултати поради приетия критерий за 5-ти персентил. След получаване на всички резултати по поръчката могат да се направят 

изчисления и с по-високи персентили, за да се получи по адекватна оценка за фонови концентрации в район с природно обосновано по-

високо ниво на съдържание на химични елементи. 

 

 

Водосбори на реки Чепеларска/Юговска (обединени), на реки Стара/Въча (обединени),на реки Съзлийка/Азмака (обединени), 

Асеновска/Мочурица (обединени), водосбор на река Тунджа  

 

Водосбори река Чепинска/река Мътница, река Въча в комбинация с река Чепеларска, река Черкезица - родопски реки и язовири  

 

 р.Чепинска - след гр.Велинград, преди 

с.Драгиново 

 р.Чепинска спирка Марко Николов 

 р.Чепинска - с.Ковачево 

 р.Мътница - гр.Велинград, преди устие 

 р.Въча - гр.Девин 

 р.Въча - с.Йоаким Груево 

 р.Чепеларска - след гр.Чепеларе 

 р.Чепеларска -Юговско ханче, преди р.Юговска 

 р.Юговска, устие 

 р.Чепеларска -  с.Бачково 

 р.Чепеларска – след  Асеновград 

 р.Чепеларска – преди устие 

 р.Черкезица - устие 

 р.Чинар дере - с.Поройна 

 р.Банска - с. Клокотница 

 
Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 5.15 няма данни, не особено достоверен резултат, получен само на база данни получени по 

поръчката 

Арсен (As) 0.1 има данни  
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Хром (Cr) 0.03 няма данни, резултати по поръчката 

Мед (Cu) 0.26 има  данни  

Желязо (Fe) 1.68 недостатъчно данни, силно варират концентрациите (високи  р. Черкезица) 

Манган (Mn) 0.8 недостатъчно данни 

Цинк (Zn) 0.7 има данни, силно варират концентрациите  

Кадмий (Cd) 0.003 има данни с високи ГО за дадения фон. Измерени по поръчката  резултати 

Никел (Ni) 0.3 има данни, да се доуточни 

Олово (Pb) 0.2 има данни с високи ГО за оценка на фонови концентрации , необходимо уточняване 

Уран (U) 0.28 варират, измерени са и високи концентрации, твърде недостатъчни за заключения 

 

Водосбори река Стряма/река. Стара  

Малък водосбор с по-малък брой пунктове за мониторинг. Много малко реални резултати с  ГО, подходящи за определяне на фонови 

концентрации. За някои елементи могат да се проведат изчисления. 
 

 р.Стара - между гр.Пещера и с.Бяга 

 р.Стара - устие 

 р.Стряма - преди гр. Клисура -  

 р.Стряма – с.Баня 

 р.Стряма – с.Маноле 

 р.Стара - след ГК - гр.Карлово 

 р.Каварджиклийка - преди яз."Синята река" 

 р.Каварджиклийка – с.Долна махала, преди устие 

 р.Сребра - след гр. Раковски 

 р.Стара– с.Целина 

 
Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 4 - 12 няма данни, не особено достоверна оценка само на база резултатиполучени по поръчката 
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Арсен (As) 0.15 малко данни  

Хром (Cr) 0.1 малко данни , по поръчката 

Мед (Cu) 0.5 най-общо има данни 

Желязо (Fe) 5 - 10 недостатъчно данни, високи ГО  

Манган (Mn) 1.13 най-общо има данни  

Цинк (Zn) 1 има данни, но с високи ГО 

Кадмий (Cd) 0.003 има данни с високи ГО за дадения фон. Измерени по поръчката резултати 

Никел (Ni) 0.2 има данни, с високи ГО , да се доуточни 

Олово (Pb) 0.5 малко данни с високи ГО за оценка на фонови концентрации , необходимо уточняване 

Уран (U) -  

 

Водосбори река Съзлийка/река Азмака, река Асеновска/река Мочурица 

 р.Сютлийка - с.Ракитница 

 р.Сазлийка -с.Диня 

 р.Сазлийка - гр.Раднево 

 р.Сазлийка - с.Любеново 

 р.Сазлийка - след гр.Гълъбово 

 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.Харманлийска - с.Тракиец 

 р.Текирска - устие с.Добри дол 

 р.Харманлийска - устие, гр.Харманли 

 р.Хасковска - с.Динево, мост преди селото 

 р.Асеновска – след гр.Сливен 

 р. Мочурица след гр. Карнобат 

 р. Мочурица - устие 

 р.Дереорман – устие 

Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация, μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 1.2 няма данни , не особено достоверен, само по поръчката, единичен резултат 

Арсен (As) 0.7 недостатъчни резултати  

Хром (Cr) 0.1 недостатъчни данни 
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Мед (Cu) 0.5 недостатъчни  данни    

Желязо (Fe) 10 недостатъчни данни, относително високи ГО и относително високи измерени 

концентрации (единични резултати)  

Манган (Mn) 1.5 недостатъчни данни 

Цинк (Zn) 1.05 недостатъчни данни, силно варират концентрациите 

Кадмий (Cd) 0.01 има данни с високи ГО за дадения фон  

Никел (Ni) 0.5 има данни, високи ГО , да се доуточни 

Олово (Pb) 0.5 - 1 има данни с високи ГО за оценка на фонови концентрации  , необходимо уточняване 

Уран (U) - в пробата от р.Соколица - с. Владимирово. моста за селото. десен бряг, са измерени едни 

от най-високите концентрации за U, твърде недостатъчни за заключения 

 

Водосбор  река Тунджа 

 р.Тунджа – преди гр.Калофер 

 р.Тунджа – след гр.Калофер 

 р.Тунджа – опашка на яз.Копринка 

 Тунджа след яз.“Копринка”, с.Бузовград, 1,5 км преди моста за селото, преди р.Крънска 

 р.Тунджа – с.Ягода 

 р. Тунджа - мост с. Баня (при ХМС) 

 р.Тунджа - с.Самуилово, след р.Асеновска 

 р.Тунджа - с.Ханово 

 р.Тунджа - гр.Елхово 

 р.Тунджа - с.Срем 

 

Обща характеристика, която е валидна за всички елементи - оскъдни данни с високи ГО или наличие на данни, но с твърде високи ГО.  

Изчислените или приети за реалистични стойности за фонови концентрации изискват допълнително уточнение. 
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Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 2 няма данни  

Арсен (As) 0.28 недостатъчни резултати 

Хром (Cr) 0.03 недостатъчни данни 

Мед (Cu) 0.5 недостатъчни  данни   

Желязо (Fe) 2 недостатъчни данни 

Манган (Mn) 0.44 недостатъчни данни 

Цинк (Zn) 0.6 недостатъчни данни 

Кадмий (Cd) 0.005 има данни с високи ГО за дадения фон 

Никел (Ni) 0.03 има данни, високи ГО, да се доуточни 

Олово (Pb) 0.02 има данни с високи ГО за оценка на фонови концентрации   

Уран (U) -  

 

 Водосбори на река Арда, реки Черна/Маданска (обединени)/реки Върбица (обединени) и язовири и водосбор на р. Бяла 

 

Водосбори  Арда/Черна/Маданска/ Върбица/Крумовица 

Язовири (Кърджали, Студен Кладенец, Ивайловград) 

 р.Арда - с.Могилица 

 р.Арда - преди гр.Рудозем 

 Арда – с.Вехтино 

 Арда – преди яз.Кърджали 

 р.Арда - след гр.Кърджали 

 р.Арда– след яз.Студен Кладенец 

(мост с.Поточница-с.Рабово) 

 р.Арда–след големия завой при 

гр.Маджарово 

 р.Черна - след ГПСОВ гр.Смолян 

 р.Маданска – гр.Мадан, 

кв.Батанци 

 р.Маданска - след гр.Мадан, устие 

 р. Малка Арда при с. Баните 

 р. Бял извор след след с.Бял извор 

(след вливане на р.Уваджик) 

 р.Eрма - преди хвостохран. “Ерма 

река” 

 яз. Кърджали 

 яз.Студен кладенец-стена 

 яз.Студен кладенец – средна част 

 яз.Студен кладенец - опашка 

 яз. Ивайловград-стена 

 яз.Ивайловград – опашка 

с.Бориславци 

 р.Върбица - преди гр.Златоград 

 р. Върбица при с. Върли дол 

 р.Върбица - преди язовир "Студен 

кладенец" 

 р.Крумовица - преди устие 
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 р.Арда - след яз."Ивайловград" 

 

Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация,μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) 3 няма данни, не особено достоверен , само по поръчката 

Арсен (As) 0.38 недостатъчни данни , обработени всички налични резултати 

Хром (Cr) 0.08 няма достатъчно данни, високи ГО, всички измерени по поръчката резултати са по-ниски от 

измерените по мониторинг  

Мед (Cu) 0.5 има  данни, относителноо високи ГО 

Желязо (Fe) 10 недостатъчно данни, високи ГО   

Манган (Mn) 1.1 недостатъчно данни 

Цинк (Zn) 1 има данни, силно варират концентрациите 

Кадмий (Cd) 0.02 има данни с високи ГО за дадения фон. Измерени по поръчката 

Никел (Ni) 0.08 има данни, високи ГО, всички измерени по поръчката резултати са по-ниски от измерените по 

мониторинг, да се доуточни 

Олово (Pb) 0.5 има данни с високи ГО за оценка на фонови концентрации , необходимо уточняване 

Уран (U) 0.15 варират, измерени са и високи концентрации, твърде недостатъчни за заключения 

 

Водосбор река Бяла 

Много млък водосбор с два пункта за пробовземане. Поради липса на резултати не могат да се проведат изчисления. По-скоро могат да се 

направят заключения, които да се доуточнят.  

Може да се обмисли и вариант водосборът на Бяла да бъде включен към друг по-голям подходящ водосбор. 

 

 р.Бяла – с.Меден бук 

 р.Бяла – преди границата 

 

Предлагани стойности за елементи, за които има измерени резултати: 
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Химичен елемент Предлагана стойност за 

фонова концентрация 

μg/L 

коментар 

Алуминий (Al) -  

Арсен (As) -  

Хром (Cr) -  

Мед (Cu) -  

Желязо (Fe) 10  

Манган (Mn) 1  

Цинк (Zn) -  

Кадмий (Cd) 0.006  

Никел (Ni) 0.6  

Олово (Pb) 0.1  

Уран (U) -  

 

 

Общият извод е, че няма достатъчно резултати за съдържание на химични елементи, измерени на подходящо концентрационно ниво, така 

че с прилагането на подхода, да се гарантира получаването на достоверни резултати за фонови стойности. В  следващия етап на поръчката 

ще бъдат получени още резултати, които ще позволят провеждането на малко по-реалистични изчисления. Ще позволят да бъдат 

елиминирани резултатите с твърде високи ГО и комбиниране с 10-ти или 20-ти  персентил. Използването на 5-ти персентил с резултати, 

основно получени само по поръчката т.е. само за незамърсени райони, води до получаването на по-ниски фонови концентрации.  

 

Приложения към тази част на доклада: Приложение 1, включващо Протоколи за резултатите от проведения анализ. 
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III. ПРОБОВЗЕМАНЕ И АНАЛИЗ СЕИМЕНТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЕЩЕСТВАТА, СКЛОННИ КЪМ 

НАТРУПВАНЕ И В СЕДИМЕНТ.  
 

Пунктовете за пробовземане на седимент и биота съгласувани с БД бяха разгледани от специалисти ихтиолози за първоначална оценка на 

възможността за достоверно пробовземане. Бяха обсъдени минимални и максимални критерии, на които пункта трябва да отговаря, за да 

бъде включен в програмата за пробовземане. Най-същественото изискване е избрания и утвърден пункт да е подходящ за дългогодишно 

пробовземане т.е да се превърне в пункт от национална мрежа за мониторинг на замърсители в седименти за оценка на  тенденции в 

концентрациите на замърсителите. Като втора стъпка бе направен оглед на избраните пунктове за пробовземане и след това се пристъпи 

към етапа на пробовземане на  седимент, съгласно приетата методика. Бяха разработени специални протоколи, които се попълват по 

време на пробовземането, за да се постигне максимално конкретна и достоверна информация за съответния пункт. Бяха взети проби 

седимент от всички пунктове, съгласувани с БД с изключение на пункт: река Врана след гр. Търговище. За втория етап на пробовземане 

ще бъде предложен и съгласуван друг пункт за пробовземане на седимент вместо този. За съжаление има предварителна информация от 

лабораторията, анализираща пробите, че за някои проби седимент има проблем с необходимото за анализ количество финна фракция. В 

такъв случай ще се наложи ново съгласуване на допълнителни пунктове.  

Таблица 1.1. Пунктове за пробонабиране на седимент – отчет първи цикъл на пробонабиране и план за втори цикъл на пробовземане 

 
№ Наименование Типология и особености Проба седимент – първи цикъл 

пробовземане 

Бележки Есенно пробовземане - план 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН 

1 р. Осъм след гр. 

Троян 

R-4 (полупланински реки) ДА 

седимент – тиня с примеси на 

пясък 

Има възможност за 

пробонабиране  

ДА 

2 р. Нишава при гр. 

Калотина 

R-2 (планински тип) ДА 

седимент – тиня с примеси на 

пясък 

Има възможност за 

пробонабиране  
НЕ, ДА ОТПАДНЕ поради 

липса на целево 

замърсяване. 

Предлагаме алтернативен 

пункт – р. Цибрица при с. 

Долни Цибър 

3 р. Тимок, гр. Брегово 

(преди устието) 

R-8 (малки и средни 

дунавски реки). Широка 

речна долина, течението е 

средно до бавно. Дънният 

ДА 

седимент - тиня по брега 

 Има възможност за 

пробонабиране 

 

! При високи води пунктът не е 

ДА 
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субстрат е представен с 

камъни, чакъл, пясък, има 

по-дълбоки места (вирове, 

където се наблюдава 

затиняване). 

безопасен за пробовземане, 

заради стръмните брегове 

4 р. Дунав, с.Байкал R-6 (долен Дунав). Река 

Дунав във този участък е 

със забавено течение, 

крайбрежната зона е 

изградена от по-фини 

седименти – пясък, тиня, на 

места камъни. Условията са 

много подходящи за 

развитие на различни 

водиве риби и 

безгръбначни. 

ДА 

седимент – тиня с примеси на 

пясък 

Има възможност за 

пробонабиране  

ДА 

5 р. Янтра, моста при 

с.Каранци 

R-7(големи притоци на 

Дунав). 

ДА 

седимент – тиня с примеси на 

пясък 

Има възможност за 

пробонабиране само при ниски 

води 

ДА 

6 р. Искър при гр. 

Нови Искър 

R-4 (полупланински реки) ДА 

седимент – фин , под него 

пясък 

Има възможност за лесно 

пробонабиране  

ДА 

7 р. Искър след ПСОВ 

Кубратово 

R-4 (полупланински реки) ДА 

седимент – черна, мека тиня с 

мирис на сероводород 

Има възможност за 

пробонабиране  

ДА 

8 р. Искър с. 

Ребърково 

R-4 (полупланински реки) ДА 

седимент – малко тиня с 

примеси на едър и ситен пясък 

Има възможност за 

пробонабиране при ниски води 

ДА 

9 р. Искър при 

с.Ореховица 

R-7 (големи протоци на 

Дунав) 

ДА 

фин седимент – тиня с примеси 

на ситен пясък 

Има възможност за 

пробонабиране, но водата не е 

лесно достъпна при високи води 

ДА, при недостъпност 

предлагаме алтернативен 

пункт при с. Гиген 

10 р. Малък Искър при 

гр. Роман на устие 

преди вливане в 

R-4 (полупланински реки) ДА 

седимент – тиня с примеси на 

пясък само в крайбрежието 

Трудно пробонабиране поради 

доминирането на каменисто 

дъно 

ДА, при невъзможност  за 

пробонабиране предлагаме 

пункт преди гр. Роман (при 



   
 

„Проучване и оценка на химичното състояние на повърхностните води” 

 

ВТОРИ МЕЖДИНЕН ДОКЛАД (първи преработен вариант) 
 

стр. 52 от 98 
 

р.Искър пералнаята), където реката е 

по-достъпна при ниски води 

11 р. Златна Панега 

преди вливане в 

р.Искър, след Червен 

бряг 

R-8 (малки и средни 

дунавски реки). Широка 

речна долина, течението е 

средно до бавно. Дънният 

субстрат е представен с 

камъни, чакъл, пясък, има 

по-дълбоки места (вирове, 

където се наблюдава 

затиняване). 

ДА 

седимент – тиня с примеси на 

пясък само в крайбрежието 

Трудно достъпен пункт – голяма 

дълбочина и висока скорост 

дори при ниски води. 

! Съществува риск при 

пробонабирането, тъй като 

дъното е много тинесто и опасно 

за газене 

ДА, при ниски води 

12 р. Лесновска преди 

вливане в р. Искър, 

с. Световрачене 

R-4 (полупланински реки) ДА 

седимент – повърхностен слой 

тиня с голямо количество 

пясък 

Лесно достъпен пункт, но с 

песъкливо дъно и съответно не 

напълно подходящ седимент 

НЕ, ДА ОТПАДННЕ само 

за седименти поради 

неподходящ тип седимент 

13 р. Огоста на устие 

преди вливане в р. 

Дунав 

R-7 (големи протоци на 

Дунав) 

ДА 

седимент – тиня с примеси на 

пясък 

Има възможност за 

пробонабиране  

ДА  

14 р. Вит при гр. 

Гулянци 

R-7 (големи протоци на 

Дунав) 

ДА 

седимент – тиня с примеси на 

пясък 

Има възможност за 

пробонабиране  

ДА  

15 р. Осъм при 

с.Муселиево 

Пунктът е 

алтернативен на този 

при с. Черковица, 

който е напълно 

недостъпен 

R-7 (големи протоци на 

Дунав) 

ДА 

седимент – тиня с примеси на 

пясък 

Има възможност за 

пробонабиране, но целевия тип 

седимент е в малки количества  

ДА  

16 яз. Огоста L14 (големи равнинни 

средно дълбоки язовири). 

Язовирът е един от 

дълбоките, с ясно изразени 

колебания във водното 

ниво през различните 

ДА 

седимент – тиня с примеси на 

пясък 

Има възможност за 

пробонабиране  

ДА  
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сезони. Дънният субстрат е 

разнообразен, бреговете 

може да са песъкливо-

чакълести, в дълбочина над 

10-15м. има тинести 

наслаги, но на много места 

има и каменист субстрат. 

17 яз. Александър 

Стамболийски на р. 

Росица 

L11 (Големи дълбоки 

язовири). Субстратът е 

поредимно песъкливо – 

тинест, на места уплътнен 

глинест. Димиктичен 

водоем с изразена лятна 

стратификация и 

термоклин; Олиготрофни 

до мезотрофни условия; 

ДА 

седимент – тиня с примеси на 

пясък 

Има възможност за 

пробонабиране  

ДА  

18 р. Бели Лом, след гр. 

Разград 

R-7 (големи протоци на 

Дунав) 

ДА 

седимент – тиня с мирис на 

сероводород 

Има възможност за 

пробонабиране макар и трудно 

поради стръмни обрасли брегове 

НЕ, ДА ОТПАДНЕ поради 

трудния достъп и липсата 

на биота 

Предлагаме два нови 

пункта от същото поречие: 

Р. Русенски Лом на устие 

при Русе 

Р. Черни Лом при с. Червен  

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН 

1 р. Провадийска, с. 

Синдел 

R-11 (малки и средни 

черноморски реки). 

Бавнотечащи реки с 

преобладаващ фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

ДА 

седимент – тиня с примеси на 

пясък 

Има възможност за 

пробонабиране  

ДА 

2 р. Камчия, след гр. 

Шумен, с. Ивански 

R-10 (големи черноморски 

реки). Според типологията, 

това е бавнотечаща река с 

ДА 

седимент – тиня с примеси на 

пясък 

Има възможност за 

пробонабиране, но пунктът е по-

трудно достъпен 

НЕ, предлагаме да отпадне 

напълно тъй като 

следващият пункт е 
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фин субстрат – пясък, 

глина, органични 

седименти  

интегрален или да бъде 

заменен с алтернативен 

пункт между с. Радко 

Димитриево и с. Салманово 

3 р. Камчия, моста 

Варна - Бургас, с. 

Старо Оряхово 

R-10 (големи черноморски 

реки) Голяма бавнотечаща 

река, чието дъно е 

изградено от фин субстрат 

– пясък, глина, органични 

седименти  

ДА 

седимент – тиня с примеси на 

пясък 

Има възможност за 

пробонабиране  

ДА - интегрален за цялото 

долно течение на р. Камчия 

4 Белославско езеро L-9 (черноморски  средно 

солени езера и блата) 

Мезохалинен водоем, 

солеността може да е 

близка с тази на Черно 

море, има пряка връзка с 

крайбрежната зона. 

Полимиктично мезо или 

еутрофно езеро.  

ДА 

седимент – тиня с примеси на 

пясък 

Има възможност за 

пробонабиране  

ДА 

5 Варненско езеро L-9 (черноморски  средно 

солени езера и блата) 

Мезохалинен водоем, 

солеността може да е 

близка с тази на Черно 

море, има пряка връзка с 

крайбрежната зона. 

Полимиктично мезо или 

еутрофно езеро.  

ДА 

седимент – тиня с примеси на 

пясък 

Има възможност за 

пробонабиране  

ДА 

6 Бургаско езеро, след 

вливането на 

р.Айтоска 

L-8 (черноморски слабо 

солени езера и блата). 

Олигохалинно езеро, 

голямо по размер, силно 

обрасло с макрофитна 

растителност. Плитко, с 

ДА 

седимент – черна тиня с 

растителни фрагменти и мирис 

на сероводород 

Има възможност за 

пробонабиране  

ДА 
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тинесто дъно и мезотрофни 

– еутрофни условия.  

7 р. Караач – устие R-11 (малки и средни 

черноморски реки). 

Бавнотечащи реки с 

преобладаващ фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

ДА 

седимент – черна тиня с 

растителни фрагменти и мирис 

на сероводород 

Има възможност за 

пробонабиране  

ДА 

8 ез. Мандра - изток   ДА 

седимент – тиня с примеси на 

пясък 

Има възможност за 

пробонабиране  

 ДА 

9 р. Врана, след 

гр.Търговище 

R-10 (големи черноморски 

реки). Според типологията, 

това е бавнотечаща река с 

фин субстрат – пясък, 

глина, органични 

седименти 

НЕ 

Липсва подходящ седимент 

Неподходящ седимент – пясък и 

чакъл поради бързо течение и 

канализиране на реката 

НЕ, ДА ОТПАДНЕ поради 

липса на подходящ 

седимент 

10 р. Врана, при с.Хан 

Крум 

  ДА 

седимент - сивокафява тиня 

примесена с малко пясък и 

растителни фрагменти. Тежка 

миризма, вероятно органично 

замърсяване 

Възможно пробовземане, макар 

и трудно с драга 

 ДА 

11 р. Врана при с. 

Кочово 

R-10 (големи черноморски 

реки). Според типологията, 

това е бавнотечаща река с 

фин субстрат – пясък, 

глина, органични 

седименти 

ДА 

седимент - сивокафява тиня 

примесена с малко пясък и 

растителни фрагменти.  

Възможно пробовземане, макар 

и трудно с драга 

ДА 

12 р. Айтоска – устие R-11 (малки и средни 

черноморски реки). 

Бавнотечащи реки с 

преобладаващ фин субстрат 

(пясък, органичен 

ДА 

седимент - чернокафява тиня 

примесена с растителни 

фрагменти.  

Възможно пробовземане ДА 
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субстрат). 

13 р. Азмак – устие  R-11 (малки и средни 

черноморски реки). 

Бавнотечащи реки с 

преобладаващ фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

ДА – тиня с примеси на пясък Възможно е пробонабиране ДА 

14 р. Русокастренска – 

устие 

R-11 (малки и средни 

черноморски реки). 

Бавнотечащи реки с 

преобладаващ фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

ДА – черносива тиня Възможно е пробонабиране ДА 

15 р. Средецка – устие R-11 (малки и средни 

черноморски реки). 

Бавнотечащи реки с 

преобладаващ фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

ДА – тиня с примеси на пясък Възможно е пробонабиране ДА 

16 р. Батова – устие R-11 (малки и средни 

черноморски реки). 

Бавнотечащи реки с 

преобладаващ фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

ДА – кафявочерна тиня с 

примеси на малко пясък и 

мирис на сероводород 

Възможно е пробонабиране ДА 

17 р. Двойница – устие R-11 (малки и средни 

черноморски реки). 

Бавнотечащи реки с 

преобладаващ фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

ДА – кафявочерна тиня с 

мирис на сероводород 

Възможно е пробонабиране 

макар и трудно – труден достъп 

и малко количество подходящ 

седимент 

ДА 

18 р. Хаджийска – устие R-11 (малки и средни 

черноморски реки). 

Бавнотечащи реки с 

ДА – кафява тиня с растителни 

фрагменти 

Възможно е пробонабиране ДА 
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преобладаващ фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

19 р. Ахелой – устие (к-

г Ахелой) 

R-11 (малки и средни 

черноморски реки). 

Бавнотечащи реки с 

преобладаващ фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

ДА – кафява тиня с растителни 

фрагменти и пясък 

Възможно е пробонабиране ДА 

20 р. Айтоска след гр. 

Камено 

R-11 (малки и средни 

черноморски реки). 

Бавнотечащи реки с 

преобладаващ фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

ДА – кафявочерна тиня с 

много пясък 

Възможно е пробонабиране ДА 

21 р. Ропотамо – с. 

Веселие  

R-11 (малки и средни 

черноморски реки). 

Бавнотечащи реки с 

преобладаващ фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

ДА – тиня с примеси на пясък Възможно е пробонабиране ДА 

22 р. Дяволска – устие  R-11 (малки и средни 

черноморски реки). 

Бавнотечащи реки с 

преобладаващ фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

ДА – чернокафява тиня с 

растителни фрагменти 

Възможно е пробонабиране ДА 

23 р. Велека – устие (с. 

Синеморец) 

R-10 (големи черноморски 

реки). Според типологията, 

това е бавнотечаща река с 

фин субстрат – пясък, 

глина, органични 

седименти 

ДА – кафява тиня с растителни 

фрагменти 

Възможно е пробонабиране ДА 
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24 р. Резовска – устие R-10 (големи черноморски 

реки). Според типологията, 

това е бавнотечаща река с 

фин субстрат – пясък, 

глина, органични 

седименти 

ДА – тиня с растителни 

фрагменти 

Възможно е пробонабиране ДА 

25 р. Чакърлийска – 

след с. Братово 

R-11 (малки и средни 

черноморски реки). 

Бавнотечащи реки с 

преобладаващ фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

ДА – чернокафява тиня с пясък Възможно е пробонабиране  ДА 

26 яз. Камчия L11 (Големи дълбоки 

язовири). Субстратът е 

поредимно песъкливо – 

тинест, на места уплътнен 

глинест. Димиктичен 

водоем с изразена лятна 

стратификация и 

термоклин; Олиготрофни 

до мезотрофни условия; 

ДА – тиня с примеси на пясък Възможно е пробонабиране ДА 

27 ез. Вая изток   ДА – тиня с примеси на пясък Възможно е пробонабиране  ДА 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

1 р. Марица, с. 

Поповица (след гр. 

Пловдив) 

R-12 (Големи равнинни 

реки) Характерен тип за 

долните течения на Марица 

и Тунджа. Широки 

бавнотечащи реки с 

преобладаващ фин субстрат 

(пясък, органични 

седименти), но в някои 

случаи може да има и 

чакълести участъци. В 

ДА – тиня с кафяв цвят без 

мирис 

Възможно е пробонабиране, но 

бреговете са стръмни 

ДА 
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миналото са формирали 

лонгозни гори и са имали 

големи заливаеми тераси. 

2 р. Марица, 

гр.Симеоновград, 

след заустването на 

р. Съзлийка 

R-12 (Големи равнинни 

реки) Характерен тип за 

долните течения на Марица 

и Тунджа. Широки 

бавнотечащи реки с 

преобладаващ фин субстрат 

(пясък, органични 

седименти), но в някои 

случаи може да има и 

чакълести участъци. В 

миналото са формирали 

лонгозни гори и са имали 

големи заливаеми тераси. 

ДА – пясък с тънък слой 

тинести наслаги 

По-трудно достъпен пункт и 

неподходящ субстрат 
НЕ, ДА ОТПАДНЕ 

Алтернативен пункт – при 

гр. Любимец или в гр. 

Свиленград /между двата 

моста/ 

3 р. Марица, при гр. 

Белово, гр. Костенец, 

гр. Стамболийски 

или при заводТракия 

папир при Белово и 

Стамболийски 

R-5 (полупланински тип).  ДА – черна тиня с характерна 

миризма 

Подходящ за пробонабиране 

пункт 

ДА 

4 р. Тунджа, след гр. 

Ямбол, с. Ханово 

R-12 (Големи равнинни 

реки) Характерен тип за 

долните течения на Марица 

и Тунджа. Широки 

бавнотечащи реки с 

преобладаващ фин субстрат 

(пясък, органични 

седименти), но в някои 

случаи може да има и 

чакълести участъци. В 

миналото са формирали 

лонгозни гори и са имали 

ДА – черна тиня с характерна 

миризма 

Подходящ за пробонабиране 

пункт 

ДА 
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големи заливаеми тераси. 

5 р. Арда, с. Вехтино R-3 (планински тип реки) ДА – чернокафява тиня с 

характерна миризма 

Възможно е пробовземане ДА 

6 р. Стара, след 

гр.Пещера, разклон 

за с. Брацигиво 

R-5 (полупланински тип). 

Реката е силно замърсена 

следствие липсата на 

пречиствателни 

съоръжения в град Пешера. 

ДА – чернаа тиня  Възможно е пробовземане ДА 

7 яз. Тополница L-13 (средни и малки 

полупланински язовири ) 

ДА – кафява тиня примесена с 

пясък 

Възможно е пробовземане ДА 

8 яз. Студен кладенец L11 (Големи дълбоки 

язовири) Язовирът има 

плитка опашна част, чиито 

дънен субстрат е предимно 

тинесто-глинест. Силно 

вариране на водните нива и 

слабо представена дънна 

растителност. 

ДА – тиня с примеси на пясък Възможно е пробовземане ДА 

9 Река Чепеларска 

устие  

R-5 (полупланински тип).  ДА – тъмночерна тиня със 

специфична миризма 

Възможно е пробовземане ДА 

10 Река Черна след гр. 

Смолян (след 

ГПСОВ) 

R-3 (планински тип реки) ДА – чернокафява тиня без 

мирис 

Възможно е пробовземане ДА 

11 Река Тополница мост 

на пътя Панагюрище 

Пирдоп 

R-5 (полупланински тип).  ДА – фин субстрат натрупан в 

крайбрежните части 

Възможно е пробовземане макар 

и трудно, доминира чакълесто-

каменисто дъно с отделни места 

на отлагане на тинести наслаги 

ДА 

12 Река Марица след 

вливане на река Луда 

Яна при село 

Огняново 

R-12 (Големи равнинни 

реки) Характерен тип за 

долните течения на Марица 

и Тунджа. Широки 

бавнотечащи реки с 

ДА – тънък слой тиня върху 

едър пясък 

Възможно е пробовземане ДА 
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преобладаващ фин субстрат 

(пясък, органични 

седименти), но в някои 

случаи може да има и 

чакълести участъци. В 

миналото са формирали 

лонгозни гори и са имали 

големи заливаеми тераси. 

13 Река Сазлийка след 

град Гълъбово 

R-13 (малки и средни 

равнинни реки) Силно 

хетерогенен тип, включващ 

малки и средни реки с 

пясъчен субстрат, 

органични седименти и в 

някои случаи чакълест 

субстрат. 

ДА – тъмна тиня с примеси на 

пясък 

Възможно е пробовземане  ДА 

14 Река Тунджа при 

село Ягода 

R-5 (полупланински тип).  ДА – тъмно кафява тиня с лека 

миризма на сероводород 

Възможно е пробовземане в 

крайбрежните части 

 ДА 

15 Река Тунджа след 

вливане на река 

Асеновска при село 

Самуилово 

R-12 (Големи равнинни 

реки) Характерен тип за 

долните течения на Марица 

и Тунджа. Широки 

бавнотечащи реки с 

преобладаващ фин субстрат 

(пясък, органични 

седименти), но в някои 

случаи може да има и 

чакълести участъци. В 

миналото са формирали 

лонгозни гори и са имали 

големи заливаеми тераси. 

ДА – черна тиня с мирис на 

сероводород 

Възможно е пробовземане  ДА 

16 Река Арда след град 

Маджарово (след 

R-5 (полупланински тип).  ДА – кафява тиня с примеси от 

пясък 

Възможно е пробовземане  ДА 
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големия завой при 

град Маджарово) 

17 яз. Ивайловград   ДА – тиня с примеси на пясък Възможно е пробовземане  ДА 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

1 р. Струма, след 

гр.Благоевград 

R-5 (полупланински тип) 

Широко разпространен тип 

с доминиране на чакълести 

субстрати и сравнително 

бързо течение; 

Характерините особености 

в хидроморфологията, 

както и наличие на 

замърсяване от Благоевград 

определят особеностите на 

биотата. 

ДА – кафява тиня с малко 

примеси на пясък и черна тиня 

Възможно е пробовземане ДА 

2 р. Струма, преди 

границата, около 

моста до с. 

Тополница 

R-5 (полупланински тип). 

Реката в този пункт е със 

широко корито, на места се 

наблюдават ерозионни 

процеси. Субстратът е 

основно чакълесто-

песъклив. Течението е 

бързо, органичните 

замърсители от гр. 

Благоевград са напълно 

усвоени следствие от 

стабилните 

самопречиствателни 

процеси на реката. 

ДА – тиня с примеси от пясък Възможно е пробовземане макар 

и по-трудно поради 

доминирането на песъклив 

субстрат 

ДА 

3 р. Места, след 

гр.ГоцеДелчев 

(преди гр. 

Хаджидимово) 

R-5 (полупланински тип) 

Широко разпространен тип 

с доминиране на чакълести 

субстрати и сравнително 

ДА – хомогенна тъмна  тиня с 

примеси от пясък 

Възможно е пробовземане НЕ, ДА ОТПАДНЕ много 

близко до другия пункт 
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бързо течение; 

4 яз. Доспат, откъм с. 

Сърница 

L-11 (Големи дълбоки 

язовири). Язовирът е един 

от най-големите и дълбоки 

у нас. В района откъм 

Сърница дънния субстрат е 

представен основно от 

тинесто-глинести наслаги, а 

дълбочината е малка. 

ДА - плътна тъмносива тиня с 

умерено съдържание на фин 

пясък 

Възможно е пробовземане ДА 

5 яз. Пчелина (Лобош) L-13 (Средни и малки 

полупланински). Язовирът 

е построен като утайник на 

инертни отпадъци и 

пепелина от 

въгледобивната индустрия 

в миналото. Дъното е 

постлано с дебел слой от 

въглищни частици. 

Понастоящем върху тях са 

натрупани слоеве 

органична тиня. 

ДА - тиня, примесена с голямо 

количество пясък 

Възможно е пробовземане ДА 

6 р. Места при 

границата с Р Гърция 

R-5 (полупланински тип) 

Широко разпространен тип 

с доминиране на чакълести 

субстрати и сравнително 

бързо течение; 

ДА - тиня, примесена с голямо 

количество пясък 

Възможно е пробовземане, но 

много труден достъп до пункта 

ДА 

7 р. Доспат при 

границата с Р Гърция 

R-3 (планински тип) 

Условно съвпада с 

пъстървовата зона; 

Типичен субстрат камъни, 

валуни (но може да има и 

всякакъв друг субстрат), 

голям наклон 

ДА - тиня, примесена с пясък Възможно е пробовземане ДА 
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8 р. Струмешница при 

границата с Р 

Македония мост при 

с. Габрене 

R-5 (полупланински тип) 

Широко разпространен тип 

с доминиране на чакълести 

субстрати и сравнително 

бързо течение; 

ДА - тиня, примесена с пясък Възможно е пробовземане ДА 

9 р. Драговищица при 

границата с Р Сърбия 

R-3 (планински тип) 

Условно съвпада с 

пъстървовата зона; 

Типичен субстрат камъни, 

валуни (но може да има и 

всякакъв друг субстрат), 

голям наклон 

ДА – черна тиня Възможно е пробовземане ДА 

10 р.Струмешница 

(преди вливане в р. 

Струма (след гр. 

Петрич) мост с. 

Митино 

R-5 (полупланински тип) 

Широко разпространен тип 

с доминиране на чакълести 

субстрати и сравнително 

бързо течение; 

ДА – кафяво-черна тиня Възможно е пробовземане ДА 

11 р. Санданска 

Бистрица преди 

вливане в р. Струма 

(след гр. Сандански) 

преди устие 

R-3 (планински тип) 

Условно съвпада с 

пъстървовата зона; 

Типичен субстрат камъни, 

валуни (но може да има и 

всякакъв друг субстрат), 

голям наклон 

ДА – мека тиня с нераградени 

частици, феклана миризма 

Възможно е пробовземане ДА 

12 р. Джерман, след 

гр.Дупница, преди 

Струма 

R-5 (полупланински тип) 

Широко разпространен тип 

с доминиране на чакълести 

субстрати и сравнително 

бързо течение; 

ДА – черна тиня с примеси на 

пясък 

Възможно е пробовземане ДА 
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IV. ПРОБОВЗЕМАНЕ И АНАЛИЗ НА БИОТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЕЩЕСТВАТА, СКЛОННИ КЪМ 

НАТРУПВАНЕ В БИОТА.  
 

Задачата за избор на подходяща биота е значително по-трудна, защото изисква в неособено подходящ период на годината да бъде уловена 

биота, при това с определени размери и от подходящ вид. Изборът на пунктове също е важен, защото резултатите от анализ на биота 

могат да се използват за определяне на химично състояние и за оценка на тенденции.  

Бяха обходени всички, съгласувани с БД пунктове и беше установено, че част от тях са неподходящи като причините за това са няколко:: 

недостъпност на пунктовете; липса или недостатъчна популация от определените видове биота, несъответствие на вида и/или размера на 

биотата (риби и мекотели за определяне на PAH).  

Положени бяха максимални усилия за осигуряване на проби за анализ и за някои от пунктовете са предоставени за анализ и екземпляри с 

размери по-малки от препоръчителните.  

За съжаление в част от пунктовете, извършване на пробовземане на риби или мекотели беше невъзможно.  

 

В  Таблица 2 са представени коментарите и заключенията от проведеното пробовземане, предложения  за препоръчвана биота и 

алтернативни пунктове за пробовземане.   

 

 

Таблица 2. Пунктове за пробонабиране на биота – отчет първи цикъл на пробонабиране и план за втори цикъл на пробовземане 

 

№ Наименование Типология и 

особености 

Риби – първи цикъл 

пробовземане 

Мекотели и други 

безгръбначни – 

първи цикъл 

Бележки Есенно пробовземане 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН 

1 р. Осъм след гр. 

Троян 

R-4 

(полупланински 

реки) 

ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод – електроулов 

Липсват  Има възможност за 

пробонабиране 

ДА 

2 р. Нишава при гр. 

Калотина 

R-2 (планински 

тип) 

ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод - електроулов 

Липсват  Има възможност за 

пробонабиране 
НЕ, ДА ОТПАДНЕ 

поради липса на 

целево замърсяване. 

Предлагаме 
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алтернативен пункт – 

р. Цибрица при с. 

Долни Цибър 

3 р. Тимок, гр. 

Брегово (преди 

устието) 

R-8 (малки и 

средни дунавски 

реки). Широка 

речна долина, 

течението е средно 

до бавно. Дънният 

субстрат е 

представен с 

камъни, чакъл, 

пясък, има по-

дълбоки места  

Липсва ихтиофауна – 

направени са два опита 

за пробовземане на 

риби, но такива не са 

уловени. 

Липсват  Пунктът е достъпен при 

ниски води, но липсва 

биота 

ДА за потвърждаване 

липсата на подходяща 

биота 

4 р. Дунав, 

с.Байкал 

R-6 (долен Дунав). 

Река Дунав във 

този участък е със 

забавено течение, 

крайбрежната зона 

е изградена от по-

фини седименти – 

пясък, тиня, на 

места камъни. 

Условията са 

много подходящи 

за развитие на 

различни водиве 

риби и 

безгръбначни. 

ДА 

вид – Barbus barbus 

метод – с мрежи 

ДА 

вид – Unio crassus 

Има възможност за 

пробонабиране 

ДА (подходящ пункт) 

5 р. Янтра, моста 

при с.Каранци 

R-7(големи 

притоци на Дунав). 

ДА  

вид - Речен кефал 

ДА 

вид – Unio crassus 

Има възможност за 

пробонабиране при ниски 

ДА 
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(Squalius cephalus) 

метод - електроулов 

води 

6 р. Искър при гр. 

Нови Искър 

R-4 

(полупланински 

реки) 

ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод – електроулов 

Уловеното количество 

риба е малко. 

Формирана е проба за 

анализ с тегло около 

200 гр.от малки 

екземпляри  

НЕ 

 

Има възможност за 

пробонабиране, но не се 

срещат често едри 

екземпляри и риболовните 

усилия са големи 

ДА  

7 р. Искър след 

ПСОВ Кубратово 

R-4 

(полупланински 

реки) 

ДА, но много малко на 

брой и дребни риби 

вид – Barbus, Carrasius 

gibelio 

метод – електроулов 

Не е формирана проба 

за анализ 

ДА, но отново 

малко на брой 

екземпляри 

Erpobdella 

Asselus 

Не е формирана 

проба за анализ 

Възможността за 

пробонабиране не е добра 

НЕ, ДА ОТПАДНЕ 

поради силно изразен 

ефект от заустването 

на СПСОВ 

8 р. Искър с. 

Ребърково 

R-4 

(полупланински 

реки) 

ДА  

вид – Черна мряна 

(Barbus petenyi) 

метод – електроулов 

Уловени са множество 

дребни екземпляри, 

които не са подходящи 

и достатъчни за 

формиране на 

представителна проба 

за анализ. 

Не Има възможност за 

пробонабиране при ниски 

води 

ДА 

9 р. Искър при R-7 (големи ДА  Само мъртви миди Има възможност за ДА, при самото 
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с.Ореховица протоци на Дунав) вид – Речен кефал 

(Squalius cephalus)) 

метод – електроулов 

От целевия 

индикаторен вид са 

уловени само няколко 

дребни екземпляра, 

които не могат да 

формират 

представителна проба 

за анализ 

пробонабиране при ниски 

води 

пробонабиране този 

пункт се прие за по-

подходящ, но остава 

като алтернативен и 

този при с.Гиген 

10 р. Малък Искър 

при гр. Роман на 

устие преди 

вливане в 

р.Искър 

R-4 

(полупланински 

реки) 

ДА  

вид – Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод - електроулов 

НЕ Има възможност за 

пробонабиране 

ДА, при невъзможност  

за пробонабиране 

предлагаме пункт 

преди гр. Роман (при 

пералнаята), където 

реката е по-достъпна  

11 р. Златна Панега 

преди вливане в 

р.Искър, след 

Червен бряг 

R-8 (малки и 

средни дунавски 

реки). Широка 

речна долина, 

течението е средно 

до бавно. Дънният 

субстрат е 

представен с 

камъни, чакъл, 

пясък, има по-

дълбоки места 

(вирове, където се 

наблюдава 

затиняване). 

ДА  

вид – Черна мряна 

(Barbus petenyi) 

метод – електроулов 

Уловени само няколко 

дребни екземпляра, 

които не могат да 

формират 

представителна проба 

за анализ. 

Не Трудно достъпен пункт – 

голяма дълбочина и висока 

скорост дори при ниски 

води. 

! Съществува по-голям 

риск при пробонабирането, 

тъй като дъното е много 

тинесто и опасно за газене 

ДА, при ниски води 
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12 р. Лесновска 

преди вливане в 

р. Искър, с. 

Световрачене 

R-4 

(полупланински 

реки) 

ДА  

вид – Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод - електроулов 

Липсват миди 

поради 

неподходящ 

субстрат 

Лесно достъпен пункт, но с 

песъкливо дъно и 

съответно не напълно 

подходящ седимент 

ДА 

13 р. Огоста на 

устие преди 

вливане в р. 

Дунав 

R-7 (големи 

протоци на Дунав) 

ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод - електроулов 

ДА 

Anodonta sygnea 

Взетото 

количество не е 

достатъчно за 

формиране на 

представителна 

проба 

Има възможност за 

пробонабиране  

ДА  

14 р. Вит при гр. 

Гулянци 

R-7 (големи 

протоци на Дунав) 

ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод - електроулов 

Липсват – само 

черупки 

Има възможност за 

пробонабиране  

ДА  

15 р. Осъм при 

с.Муселиево 

Пунктът е 

алтернативен на 

този при с. 

Черковица, 

който е напълно 

недостъпен 

R-7 (големи 

протоци на Дунав) 

ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод - електроулов 

Липсват – само 

черупки 

Има възможност за 

пробонабиране, но 

ихтиофауната е бедна и 

има риск да не се събере 

достатъчно материал 

ДА  

16 яз. Огоста L14 (големи 

равнинни средно 

дълбоки язовири). 

Язовирът е един от 

дълбоките, с ясно 

изразени 

колебания във 

ДА 

вид – Сребриста 

каракуда (Carassius 

gibelio) 

метод - улов с мрежи 

Липсват Има възможност за 

пробонабиране, но трудно 

и със слаби улови поради 

голямата дълбочина 

ДА  
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водното ниво през 

различните сезони. 

Дънният субстрат 

е разнообразен, 

бреговете може да 

са песъкливо-

чакълести, в 

дълбочина над 10-

15м. има тинести 

наслаги, но на 

много места има и 

каменист субстрат. 

17 яз. Александър 

Стамболийски на 

р. Росица 

L11 (Големи 

дълбоки язовири). 

Субстратът е 

поредимно 

песъкливо – 

тинест, на места 

уплътнен глинест. 

Димиктичен 

водоем с изразена 

лятна 

стратификация и 

термоклин; 

Олиготрофни до 

мезотрофни 

условия; 

ДА 

вид - Бяла риба  

(Sander lucioperca) 

метод - улов с мрежи 

Липсват Има възможност за 

пробонабиране, но трудно 

и със слаби улови поради 

голямата дълбочина 

ДА  

18 р. Бели Лом, след 

гр. Разград 

R-7 (големи 

протоци на Дунав) 

Липсва ихтиофауна – 

направени са два опита 

за пробовземане на 

риби, но такива не са 

Липсват  Пунктът е трудно достъпен 

поради стръмни и обрасли 

брегове, липсва биота 

НЕ, ДА ОТПАДНЕ 

Предлагаме два нови 

пункта от същото 

поречие: 
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уловени. Р. Русенски Лом на 

устие при Русе 

Р. Черни Лом при с. 

Червен 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН 

1 р. Провадийска, 

с. Синдел 

R-11 (малки и 

средни 

черноморски 

реки). 

Бавнотечащи реки 

с преобладаващ 

фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод - електроулов 

Липсват Има възможност за 

пробонабиране  

ДА, пробонабиране 

като в езера (с мрежи) 

2 р. Камчия, след 

гр. Шумен, с. 

Ивански 

R-10 (големи 

черноморски 

реки). Според 

типологията, това 

е бавнотечаща 

река с фин 

субстрат – пясък, 

глина, органични 

седименти  

ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод - електроулов 

Липсват Има възможност за 

пробонабиране  

НЕ, предлагаме да 

отпадне тъй като 

следващият пункт е 

интегрален или да 

бъде заменен с 

алтернативен пункт 

между с. Радко 

Димитриево и с. 

Салманово 

3 р. Камчия, моста 

Варна - Бургас, с. 

Старо Оряхово 

R-10 (големи 

черноморски реки) 

Голяма 

бавнотечаща река, 

чието дъно е 

изградено от фин 

субстрат – пясък, 

глина, органични 

ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод - електроулов 

ДА 

Unio crassus 

единичен 

екземпляр, който 

не може да се 

нарече проба 

Пробонабиране на биота е 

възможно при ниски води 

в ограничен участък с 

малка дълбочина, достъпен 

за газене. Мекотелите са 

единични, въпреки че има 

ДА - интегрален за 

цялото долно течение 

на р. Камчия 
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седименти  черупки от миди 

4 Белославско 

езеро 

L-9 (черноморски  

средно солени 

езера и блата) 

Мезохалинен 

водоем, солеността 

може да е близка с 

тази на Черно 

море, има пряка 

връзка с 

крайбрежната 

зона. 

Полимиктично 

мезо или еутрофно 

езеро.  

ДА 

вид - Neogobius 

melanostomus 

метод – улов с 

полустационарни 

капани 

Липсват Има възможност за 

пробонабиране  

ДА 

5 Варненско езеро L-9 (черноморски  

средно солени 

езера и блата) 

Мезохалинен 

водоем, солеността 

може да е близка с 

тази на Черно 

море, има пряка 

връзка с 

крайбрежната 

зона. 

Полимиктично 

мезо или еутрофно 

езеро.  

ДА 

вид - Neogobius 

melanostomus 

метод – улов с гриб 

Уловени са голям брой 

много дребни 

ексемпляри, които не 

покриват минималните 

изисквания за размер и 

тегло. Не е формирана 

проба за анализ. 

ДА 

вид - Mytilus 

galloprovincialis 

Има възможност за 

пробонабиране  

ДА 
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6 Бургаско езеро, 

след вливането на 

р.Айтоска 

L-8 (черноморски 

слабо солени езера 

и блата). 

Олигохалинно 

езеро, голямо по 

размер, силно 

обрасло с 

макрофитна 

растителност. 

Плитко, с тинесто 

дъно и мезотрофни 

– еутрофни 

условия.  

ДА 

вид – Сребриста 

каракуда (Carassius 

gibelio) 

метод - улов с мрежи 

Липсват Има възможност за 

пробонабиране  

ДА 

7 р. Караач – устие R-11 (малки и 

средни 

черноморски 

реки). 

Бавнотечащи реки 

с преобладаващ 

фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

ДА  

вид – Черноморски 

кефал (Petroleuciscus 

borysthenicus) 

метод – електроулов и 

мрежи 

Уловени са много на 

брой дребни 

екземпляри, които не 

са подходящи за 

формиране на 

представителна проба 

за анализ. 

ДА 

Anodonta sygnea 

Открити са малко 

количество, 

недостатъчно за 

формиране на 

представителна 

проба за анализ 

Има възможност за 

пробонабиране  

ДА за потвърждаване 

8 ез. Мандра - 

изток 

  Осъществено 

пробовземане, но 

рибите са с малки 

размери и не е 

формирана 

Липсват Има възможност за 

пробонабиране но има 

силно влияние от морето – 

навлизане на морска вода и 

наличие на морски 

 ДА за потвърждаване 

на състоянието на 

биотата 
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представителна проба организми.  

9 р. Врана, след 

гр.Търговище 

R-10 (големи 

черноморски 

реки). Според 

типологията, това 

е бавнотечаща 

река с фин 

субстрат – пясък, 

глина, органични 

седименти 

ДА  

вид – Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод - електроулов 

Липсват  Има възможност за 

пробонабиране  

ДА 

10 р. Врана, при 

с.Хан Крум 

  НЕ НЕ Няма възможност за 

вземане на проби от биота 

поради голяма дълбочина 

близо до брега дори и при 

ниски води 

НЕ, труднодостъпен 

пункт за риби, не 

могат да се вземат 

проби. Предлагаме да 

отпадне. 

11 р. Врана при с. 

Кочово 

R-10 (големи 

черноморски 

реки). Според 

типологията, това 

е бавнотечаща 

река с фин 

субстрат – пясък, 

глина, органични 

седименти 

НЕ НЕ Няма възможност за 

вземане на проби от биота 

поради голяма дълбочина 

близо до брега дори и при 

ниски води 

НЕ, труднодостъпен 

пункт за риби, не 

могат да се вземат 

проби. Предлагаме да 

отпадне. 

И за двата пункта (10 

и 11)считаме, че е 

невъзможно да 

предложим 

алтернативни, тъй 

като са много близо 

до заустването на р. 

Врана в Камчия, а 

по-нагоре по 

течението не е 
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целесъобразно да се 

пробовзема поради 

липсата на 

замърсяване. 

12 р. Айтоска – 

устие 

R-11 (малки и 

средни 

черноморски 

реки). 

Бавнотечащи реки 

с преобладаващ 

фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

ДА 

вид – Сребриста 

каракуда (Carassius 

gibelio) 

метод – електроулов 

уловените екземпляри 

са ограничен брой, но 

все пак е формирана 

проба за анализ 

ДА 

вид – Limnea 

stagnalis 

Пробонабиране на биота е 

възможно при ниски води 

в ограничен участък 

поради наличието на 

дълбоки ями по дъното. 

ДА 

13 р. Азмак – устие  R-11 (малки и 

средни 

черноморски 

реки). 

Бавнотечащи реки 

с преобладаващ 

фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

Липсва ихтиофауна – 

направени са два 

независими опита за 

пробовземане на риби, 

но такива не са 

уловени. 

Липсват  Пунктът е достъпен, но 

липсва биота 

ДА за потвърждаване 

липсата на биота  

14 р. Русокастренска 

– устие 

R-11 (малки и 

средни 

черноморски 

реки). 

Бавнотечащи реки 

с преобладаващ 

фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

ДА 

вид – Сребриста 

каракуда (Carassius 

gibelio) 

метод – електроулов 

уловените екземпляри 

са ограничен брой, но 

все пак е формирана 

проба за анализ 

ДА 

вид – Anodonta 

sygnea 

Пробонабиране на биота е 

възможно при ниски води 

в ограничен участък с 

малка дълбочина и твърдо 

дъно, достъпен за газене 

ДА за потвърждаване 
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15 р. Средецка – 

устие 

R-11 (малки и 

средни 

черноморски 

реки). 

Бавнотечащи реки 

с преобладаващ 

фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

ДА 

вид – Сребриста 

каракуда (Carassius 

gibelio) 

метод – електроулов 

ДА 

Unio crassus 

Пробонабиране на биота е 

възможно при ниски води 

в ограничен участък с 

малка дълбочина и твърдо 

дъно, достъпен за газене 

Пунктът да се 

премести по-нагоре 

след гр. Средец. При 

устието има силно 

влияние на яз. 

Мандра 

16 р. Батова – устие R-11 (малки и 

средни 

черноморски 

реки). 

Бавнотечащи реки 

с преобладаващ 

фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

Осъществено 

пробовземане, но 

рибите са с малки 

размери и не е 

формирана 

представителна проба 

Липсват Пробонабиране на биота е 

възможно при ниски води 

в ограничен участък с 

малка дълбочина и твърдо 

дъно, достъпен за газене 

Труднодостъпен 

пункт за риби, риск 

от липса на 

достатъчно материал, 

няма съществено 

целево замърсяване – 

да отпадне 

17 р. Двойница – 

устие 

R-11 (малки и 

средни 

черноморски 

реки). 

Бавнотечащи реки 

с преобладаващ 

фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод - електроулов 

Липсват  Пробонабиране на биота е 

възможно при ниски води 

в ограничен участък с 

малка дълбочина, достъпен 

за газене 

ДА 

18 р. Хаджийска – 

устие 

R-11 (малки и 

средни 

черноморски 

реки). 

Осъществено 

пробовземане, но 

рибите са с малки 

размери и не е 

Липсват Пробонабиране на биота е 

възможно при ниски води 

в ограничен участък с 

малка дълбочина, достъпен 

ДА за потвърждаване 

състоянието на биотата 
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Бавнотечащи реки 

с преобладаващ 

фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

формирана 

представителна проба 

за газене 

19 р. Ахелой – устие 

(к-г Ахелой) 

R-11 (малки и 

средни 

черноморски 

реки). 

Бавнотечащи реки 

с преобладаващ 

фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

ДА 

вид – Сребриста 

каракуда (Carassius 

gibelio) 

метод – електроулов 

ДА 

вид – Anodonta 

sygnea 

Открити са малко 

количество, 

недостатъчно за 

формиране на 

представителна 

проба за анализ 

Пробонабиране на биота е 

възможно при ниски води 

ДА за допълнителна 

оценка 

20 р. Айтоска след 

гр. Камено 

R-11 (малки и 

средни 

черноморски 

реки). 

Бавнотечащи реки 

с преобладаващ 

фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

ДА 

вид – Сребриста 

каракуда (Carassius 

gibelio) 

метод – електроулов 

Липсват Пробонабиране на биота е 

възможно при ниски води 

ДА 

21 р. Ропотамо – с. 

Веселие  

R-11 (малки и 

средни 

черноморски 

реки). 

Бавнотечащи реки 

с преобладаващ 

фин субстрат 

(пясък, органичен 

ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод - електроулов 

Липсват  Пробонабиране на биота е 

възможно при ниски води 

ДА за допълнителна 

оценка 
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субстрат). 

22 р. Дяволска – 

устие  

R-11 (малки и 

средни 

черноморски 

реки). 

Бавнотечащи реки 

с преобладаващ 

фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

Осъществено 

пробовземане, но 

рибите са с малки 

размери и не е 

формирана 

представителна проба 

ДА 

вид - Unio crassus 

Пробонабиране на биота е 

възможно при ниски води 

ДА за потвърждаване 

наличието или 

отсъствието на 

замърсяване, както и 

на риби с подходящ 

размер 

23 р. Велека – устие 

(с. Синеморец) 

R-10 (големи 

черноморски 

реки). Според 

типологията, това 

е бавнотечаща 

река с фин 

субстрат – пясък, 

глина, органични 

седименти 

ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод - мрежи 

Липсват  Пробонабиране на биота е 

възможно при ниски води 

ДА за потвърждаване 

наличието или 

отсъствието на 

замърсяване 

24 р. Резовска – 

устие 

R-10 (големи 

черноморски 

реки). Според 

типологията, това 

е бавнотечаща 

река с фин 

субстрат – пясък, 

глина, органични 

седименти 

ДА 

вид – Костур (Perca 

fluviatilis) 

метод – улов с мрежи 

Липсват  Пробонабиране на биота е 

възможно при ниски води 

ДА за потвърждаване 

наличието или 

отсъствието на 

замърсяване 

25 р. Чакърлийска – 

след с. Братово 

R-11 (малки и 

средни 

черноморски 

ДА 

вид – Сребриста 

каракуда (Carassius 

Липсват  Пробонабиране на биота е 

възможно при ниски води 

 ДА 



   
 

„Проучване и оценка на химичното състояние на повърхностните води” 

 

ВТОРИ МЕЖДИНЕН ДОКЛАД (първи преработен вариант) 
 

стр. 79 от 98 
 

реки). 

Бавнотечащи реки 

с преобладаващ 

фин субстрат 

(пясък, органичен 

субстрат). 

gibelio) 

метод – електроулов 

26 яз. Камчия L11 (Големи 

дълбоки язовири). 

Субстратът е 

поредимно 

песъкливо – 

тинест, на места 

уплътнен глинест. 

Димиктичен 

водоем с изразена 

лятна 

стратификация и 

термоклин; 

Олиготрофни до 

мезотрофни 

условия; 

ДА 

вид – Костур (Perca 

fluviatilis) 

метод – улов с мрежи 

Липсват  Има възможност за 

пробонабиране 

ДА 

27 ез. Вая изток   ДА 

вид – Сребриста 

каракуда (Carassius 

gibelio) 

метод – улов с мрежи 

Липсват  Има възможност за 

пробонабиране 

 ДА 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

1 р. Марица, с. 

Поповица (след 

гр. Пловдив) 

R-12 (Големи 

равнинни реки) 

Характерен тип за 

долните течения 

ДА  

вид – Егейски речен 

кефал (Squalius 

Orpheus),  

НЕ Възможно е 

пробонабиране, но 

затруднено поради 

стръмни брегове и голяма 

ДА 
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на Марица и 

Тунджа. Широки 

бавнотечащи реки 

с преобладаващ 

фин субстрат 

(пясък, органични 

седименти), но в 

някои случаи може 

да има и чакълести 

участъци. В 

миналото са 

формирали 

лонгозни гори и са 

имали големи 

заливаеми тераси. 

Маришка мряна 

(Barbus cyclolepis) 

метод – електроулов 

Формирана е проба от 

екземплярите егейски 

речен кефал, въпреки 

недостатъчното 

количество 

дълбочина 

2 р. Марица, 

гр.Симеоновград, 

след заустването 

на р. Съзлийка 

R-12 (Големи 

равнинни реки) 

Характерен тип за 

долните течения 

на Марица и 

Тунджа. Широки 

бавнотечащи реки 

с преобладаващ 

фин субстрат 

(пясък, органични 

седименти), но в 

някои случаи може 

да има и чакълести 

участъци. В 

миналото са 

формирали 

ДА  

вид - Егейски речен 

кефал (Squalius 

Orpheus),  

Уклей (Alburnus 

alburnus) 

метод – електроулов 

Формирана е проба от 

екземплярите егейски 

речен кефал, въпреки 

недостатъчното 

количество 

НЕ По-трудно достъпен пункт 

и неподходящ субстрат. 

Биотата не е добре 

представена, предполага 

трудно събиране и 

вероятен риск от 

недостоверност на пробите 

НЕ, ДА ОТПАДНЕ 

Алтернативен пункт 

– при гр. Любимец 

или в гр. Свиленград 

/между двата моста/ 
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лонгозни гори и са 

имали големи 

заливаеми тераси. 

3 р. Марица, при 

гр. Белово, гр. 

Костенец, гр. 

Стамболийски 

или при 

заводТракия 

папир при Белово 

и Стамболийски 

R-5 

(полупланински 

тип).  

ДА  

вид - Егейски речен 

кефал (Squalius 

Orpheus) 

метод – електроулов 

Формирана е проба 

въпреки 

недостатъчното 

количество 

НЕ Подходящ за 

пробонабиране пункт 

ДА 

4 р. Тунджа, след 

гр. Ямбол, с. 

Ханово 

R-12 (Големи 

равнинни реки) 

Характерен тип за 

долните течения 

на Марица и 

Тунджа. Широки 

бавнотечащи реки 

с преобладаващ 

фин субстрат 

(пясък, органични 

седименти), но в 

някои случаи може 

да има и чакълести 

участъци. В 

миналото са 

формирали 

лонгозни гори и са 

имали големи 

заливаеми тераси. 

ДА  

вид - Егейски речен 

кефал (Squalius 

Orpheus), 

метод – електроулов 

Формирана е проба 

въпреки 

недостатъчното 

количество 

НЕ Възможно е 

пробонабиране, но 

затруднено поради 

стръмни брегове и голяма 

дълбочина 

ДА 
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5 р. Арда, с. 

Вехтино 

R-3 (планински 

тип реки) 

ДА  

вид - Маришка мряна 

(Barbus cyclolepis) 

метод - електроулов 

НЕ Възможно е пробовземане ДА 

6 р. Стара, след 

гр.Пещера, 

разклон за с. 

Брацигиво 

R-5 

(полупланински 

тип). Реката е 

силно замърсена 

следствие липсата 

на пречиствателни 

съоръжения в град 

Пешера. 

ДА  

вид - Маришка мряна 

(Barbus cyclolepis) 

метод - електроулов 

НЕ Възможно е 

пробонабиране, но 

популацията на риби е с 

ниска плътност и изисква 

голямо риболовно усилие 

ДА 

7 яз. Тополница L-13 (средни и 

малки 

полупланински 

язовири ) 

ДА 

вид – Сребриста 

каракуда (Carassius 

gibelio) 

метод – улов с мережи 

Липсват Възможно е пробовземане, 

но ограничено поради 

голяма дълбочина 

ДА 

8 яз. Студен 

кладенец 

L11 (Големи 

дълбоки язовири) 

Язовирът има 

плитка опашна 

част, чиито дънен 

субстрат е 

предимно тинесто-

глинест. Силно 

вариране на 

водните нива и 

слабо представена 

дънна 

растителност. 

ДА 

вид – Костур (Perca 

flufiatilis) 

метод – улов с мережи 

НЕ Възможно е пробовземане ДА 

9 Река Чепеларска R-5 ДА  Липсват Възможно е ДА 
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устие  (полупланински 

тип).  

вид - Егейски речен 

кефал (Squalius 

Orpheus) 

метод - електроулов 

пробонабиране, но 

популацията на риби е с 

ниска плътност и изисква 

голямо риболовно усилие 

10 Река Черна след 

гр. Смолян (след 

ГПСОВ) 

R-3 (планински 

тип реки) 

ДА  

вид - Егейски речен 

кефал (Squalius 

Orpheus), Маришка 

мряна (Barbus 

cyclolepis) 

метод – електроулов 

Формирана е проба от 

екземплярите маришка 

мряна, въпреки 

недостатъчното 

количество 

НЕ Възможно е 

пробонабиране, но 

популацията на риби е с 

ниска плътност и изисква 

голямо риболовно усилие 

поради силното органично 

натоварване 

ДА, при 

невъзможност за 

събиране на 

представителна 

проба предлагаме 

алтернативен пункт 

при с. Средногорци 

преди вливането в 

Арда 

11 Река Тополница 

мост на пътя 

Панагюрище 

Пирдоп 

R-5 

(полупланински 

тип).  

НЕ НЕ Неподходящ за 

пробонабиране на биота, 

такава липсва напълно 

НЕ, ДА ОТПАДНЕ 

липсва биота  

Вероятен 

алтернативен пункт 

при с. Поибрене 

12 Река Марица след 

вливане на река 

Луда Яна при 

село Огняново 

R-12 (Големи 

равнинни реки) 

Характерен тип за 

долните течения 

на Марица и 

Тунджа.  

ДА  

вид - Егейски речен 

кефал (Squalius 

Orpheus), Маришка 

мряна (Barbus 

cyclolepis) 

метод – електроулов 

Формирана е проба от 

екземплярите 

НЕ Възможно е 

пробонабиране 

ДА 
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маришка мряна, 

въпреки 

недостатъчното 

количество 

13 Река Сазлийка 

след град 

Гълъбово 

R-13 (малки и 

средни равнинни 

реки) Силно 

хетерогенен тип, 

включващ малки и 

средни реки с 

пясъчен субстрат, 

органични 

седименти и в 

някои случаи 

чакълест субстрат. 

НЕ НЕ Неподходящ за 

пробонабиране на биота, 

такава липсва напълно 

НЕ, ДА ОТПАДНЕ 

липсва биота 

Подходящ 

алтернативен пункт 

малко по нагоре при 

с. Любеново или гр. 

Раднево 

14 Река Тунджа при 

село Ягода 

R-5 

(полупланински 

тип).  

ДА  

вид - Егейски речен 

кефал (Squalius 

Orpheus), Маришка 

мряна (Barbus 

cyclolepis) 

метод – електроулов 

Формирана е проба от 

екземплярите егейски 

речен кефал 

ДА 

други 

безгръбначни 

Gammarus 

Възможно е 

пробонабиране 

 ДА 

15 Река Тунджа след 

вливане на река 

Асеновска при 

село Самуилово 

R-12 (Големи 

равнинни реки) 

Характерен тип за 

долните течения 

на Марица и 

Тунджа. Широки 

ДА  

вид - Егейски речен 

кефал (Squalius 

Orpheus) 

метод - електроулов 

ДА 

други 

безгръбначни 

Gammarus 

Възможно е пробовземане  ДА 
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бавнотечащи реки 

с преобладаващ 

фин субстрат 

(пясък, органични 

седименти), но в 

някои случаи може 

да има и чакълести 

участъци. В 

миналото са 

формирали 

лонгозни гори и са 

имали големи 

заливаеми тераси. 

16 Река Арда след 

град Маджарово 

(след големия 

завой при град 

Маджарово) 

R-5 

(полупланински 

тип).  

ДА  

вид - Егейски речен 

кефал (Squalius 

Orpheus) 

метод - електроулов 

НЕ  Възможно е пробовземане, 

но трудно – променливо 

водно ниво поради 

влиянието на язовира 

 ДА 

17 яз. Ивайловград   ДА 

вид – Егейски речен 

кефал  (Squalius 

Orpheus) 

метод – улов с мережи 

НЕ Възможно е пробовземане  ДА 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 

1 р. Струма, след 

гр.Благоевград 

R-5 

(полупланински 

тип) Широко 

разпространен тип 

с доминиране на 

чакълести 

субстрати и 

ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод - електроулов 

Липсват  Пробонабиране на биота е 

възможно, но затруднено 

поради високи водни 

стоежи 

ДА, при ниски води 
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сравнително бързо 

течение; 

Характерините 

особености в 

хидроморфологият

а, както и наличие 

на замърсяване от 

Благоевград 

определят 

особеностите на 

биотата. 

2 р. Струма, преди 

границата, около 

моста до с. 

Тополница 

R-5 

(полупланински 

тип). Реката в този 

пункт е със 

широко корито, на 

места се 

наблюдават 

ерозионни 

процеси. 

Субстратът е 

основно 

чакълесто-

песъклив. 

Течението е бързо, 

органичните 

замърсители от гр. 

Благоевград са 

напълно усвоени 

следствие от 

стабилните 

ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод - електроулов 

Липсват  Пробонабиране на биота е 

възможно. 

ДА 
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самопречиствателн

и процеси на 

реката. 

3 р. Места, след 

гр.ГоцеДелчев 

(преди гр. 

Хаджидимово) 

R-5 

(полупланински 

тип) Широко 

разпространен тип 

с доминиране на 

чакълести 

субстрати и 

сравнително бързо 

течение; 

ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод - електроулов 

Липсват  Пробонабиране на биота е 

възможно. 
НЕ, ДА ОТПАДНЕ 

много близко до 

другия пункт 

4 яз. Доспат, откъм 

с. Сърница 

L-11 (Големи 

дълбоки язовири). 

Язовирът е един от 

най-големите и 

дълбоки у нас. В 

района откъм 

Сърница дънния 

субстрат е 

представен 

основно от 

тинесто-глинести 

наслаги, а 

дълбочината е 

малка. 

ДА 

вид – Сребриста 

каракуда (Carassius 

gibelio) 

метод - мрежи 

Липсват Много удобен за 

пробонабиране пункт 

ДА 

5 яз. Пчелина 

(Лобош) 

L-13 (Средни и 

малки 

полупланински). 

Язовирът е 

построен като 

ДА 

вид – Сребриста 

каракуда (Carassius 

gibelio) 

метод - мрежи 

ДА 

Вид – Limnea 

stagnalis 

Много удобен за 

пробонабиране пункт 

ДА 
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утайник на 

инертни отпадъци 

и пепелина от 

въгледобивната 

индустрия в 

миналото. Дъното 

е постлано с дебел 

слой от въглищни 

частици. 

Понастоящем 

върху тях са 

натрупани слоеве 

органична тиня. 

6 р. Места при 

границата с Р 

Гърция 

R-5 

(полупланински 

тип) Широко 

разпространен тип 

с доминиране на 

чакълести 

субстрати и 

сравнително бързо 

течение; 

ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод - електроулов 

Липсват  Пробонабиране на биота е 

възможно, но пунктът е 

много трудно достъпен. 

Необходим е 

високопроходим 

транспорт. 

ДА 

7 р. Доспат при 

границата с Р 

Гърция 

R-3 (планински 

тип) Условно 

съвпада с 

пъстървовата зона; 

Типичен субстрат 

камъни, валуни (но 

може да има и 

всякакъв друг 

субстрат), голям 

ДА 

вид – Barbus cyclolepis 

/малко на брой/ 

метод – електроулов 

Не е формирана проба 

за анализ 

Липсват Пробонабиране на биота е 

възможно с други целеви 

видове – Phoxinus phoxinus 

ДА  
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наклон 

7

А 

р. Доспат при гр. 

Сърница 

 ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод - електроулов 

НЕ Възможно е пробовземане 

на биота 

Подлежи на обсъждане 

8 р. Струмешница 

при границата с Р 

Македония мост 

при с. Габрене 

R-5 

(полупланински 

тип) Широко 

разпространен тип 

с доминиране на 

чакълести 

субстрати и 

сравнително бързо 

течение; 

ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод - електроулов 

Липсват  Пробонабиране на биота е 

възможно  

ДА 

9 р. Драговищица 

при границата с Р 

Сърбия 

R-3 (планински 

тип) Условно 

съвпада с 

пъстървовата зона; 

Типичен субстрат 

камъни, валуни (но 

може да има и 

всякакъв друг 

субстрат), голям 

наклон 

ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод – електроулов 

Формирана е проба за 

анализ от малко на 

брой дребни риби 

Липсват  Пробонабиране на биота е 

възможно, но са 

регистрирани много ниски 

водни стоежи, което може 

да доведе до липса на риби 

за определен период 

ДА 

10 р.Струмешница 

(преди вливане в 

р. Струма (след 

гр. Петрич) мост 

с. Митино 

R-5 

(полупланински 

тип) Широко 

разпространен тип 

с доминиране на 

чакълести 

субстрати и 

ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод - електроулов 

Липсват  Пробонабиране на биота е 

възможно  

ДА 
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сравнително бързо 

течение; 

11 р. Санданска 

Бистрица преди 

вливане в р. 

Струма (след гр. 

Сандански) преди 

устие 

R-3 (планински 

тип) Условно 

съвпада с 

пъстървовата зона; 

Типичен субстрат 

камъни, валуни (но 

може да има и 

всякакъв друг 

субстрат), голям 

наклон 

ДА 

вид – Мряна (Bаrbus) 

метод - електроулов 

Липсват Пробонабиране на биота е 

възможно  
НЕ, ДА ОТПАДНЕ. 

Има силно влияние 

от р. Струма – 

практически рибата 

там е от Струма, а в 

самата река е налице 

силно замърсяване.  

12 р. Джерман, след 

гр.Дупница, 

преди Струма 

R-5 

(полупланински 

тип) Широко 

разпространен тип 

с доминиране на 

чакълести 

субстрати и 

сравнително бързо 

течение; 

ДА  

вид - Речен кефал 

(Squalius cephalus) 

метод – електроулов 

Формирана е проба от 

малки екземпляри 

Липсват  Пробонабиране на биота е 

възможно  

ДА 

 

Таблиците 1 и 2 са изготвени на базата на информацията съдържаща се в Протоколите от пробовземане и считаме, че към момента не е 

необходимо към Доклада да бъдат прилагани хартиени копия на тези протоколи, още повече, че всеки от тях се състои от три страници. 

Ако Възложителят прецени, че на този етап от изпълнението на поръчката е необходимо да се запознае и със съдържанието на тези 

документи, те ще му бъдат предоставени на хартиен или електронен носител. 
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V. ПРОБОВЗЕМАНЕ И АНАЛИЗ НА ПАРАМЕТРИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЦЕСИТЕ НА АКУМУЛАЦИЯ И 

БИОДОСТЪПНОСТ  

 

Прегледът на ръководствата и изискванията за прилагане на модела на биотичнте лиганди показва, че за регулаторни цели т.е. за оценка 

на екологично/химично състояние се прилагат специално разработените и опростени варианти на модела на биотичните лиганди. 

Необходимите за целта параметри: съдържание на Ca и разтворена органична материя и стойност на pH са включени в програмите за 

мониторинг и има данни за по-голямата част от пунктовете. Проблем в някои пунктове възниква само с данните за съдържание на 

разтворена органична материя (DOC). Съгласно ръководството за изчисленията с МБЛ трябва да се използва медианата на 

концентрациите на DOC.  При липса на данни, в първо приближение се приема, че концентрацията на DOC=0.8хTOC (общ органичен 

въглерод). За този показател (ТОС) има достатъчно данни за всички мониторингови пунктове. Анализирането на тези параметри отново, в 

рамките на  изпълнението на поръчката няма да донесе нова информация.  

МБЛ изисква стойността за концентрация на DOC, да е измерена заедно с концентрацията на химичните елементи, за да са валидни 

изчисленията за биодостъпни концентрации. Т.е., за да е валиден МБЛ трябва да се обработват средногодишните концентрации, 

изчислени за химичните елементи, за Ca и за рН и медианата на DOC за същата година.  

Тези параметри не са анализирани при изпълнение на поръчката. 

 

 Практическо приложение на модела на биотичните лиганди за оценка на бионалични/биодостъпни 

концентрации 
 

В първи междинен доклад бяха представени теоретичните предпоставки за развитието на модела на биотичните лиганди МБЛ за оценка 

на биодостъпността на металите и включването на модела при оценка на екологично/химично състояние на ВТ. Въведената в 

националното законодателство Директива 39/2013/ЕС както и изискванията на Техническото ръководство за извеждане на СКОС за 

метали изискват прилагането на подходящи концепции и модели за оценка на биодостъпността на металите във водна околна среда. В 

отговор на регулаторните изисквания бяха разработени редица модели за изчисляване на биодостъпни концентрации и прилагането им за 

регулаторни цели. Разработените пълни МБЛ изискват относително сложни изчисления и голям брой входни параметри за оценка на 

биодостъпността. Прилагането им предполага висока квалификация и знания в областта на химията на елементите във водната околна 

среда и много добро познаване на биологичните процеси на биоакумулация и токсичност. Практическото приложение на тези модели е в 

научно-изследователски центрове и лаборатории, в които детайлно се проследяват и описват процесите на взаимодействие на различните 

химични форми на металите с водните организми. За регулаторни цели и за оценка на биодостъпността на металите в ежедневната 

практика бяха разработени опростени модели, които изискват значително по-малък брой входни параметри и позволяват получаването на 

резултати за биодостъпността на металите. Тези модели бяха внимателно валидирани чрез сравняване на получените по тях резултати, с 
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резултати, получени по така наречените пълни модели и след постигането на достатъчно добро съгласуване предоставени за практическо 

прилагане за регулаторни цели. На практика резултатите, получени по опростените модели са по-консервативни в сравнение с 

резултатите, получени по пълните модели, защото не се вземат предвид всички параметри, влияещи върху биодостъпността.  

Предложението е да бъде възприет и прилаган един изключително удобен модел за оценка на биодостъпността на трите елемента Cu, Ni и 

Zn като първа стъпка. Моделът работи в excel и няма съществени изисквания към параметрите на компютъра, на който се инсталира. На 

свободен достъп е и се обновява с всяка следваща нова разработка.Този модел е включен и в Техническото ръководство от 2014 г. за 

оценка на биодостъпността. 

 

http://bio-met.net/bio-met-bioavailability-tool/ 

http://bio-met.net/bio-met-bioavailability-tool/
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Параметрите, които са необходими за изчисления по модела са: рН, разтворена органична материя и съдържание на Ca. По желание може 

да се включи и фоновата концентрация за Zn. Моделът работи в широки интервали на входните параметри и има включени допълнителни 

възможности и решения ако параметрите са извън регламентираните интервали. Изчисленията са прости и елементарни в excel, 

получените резултати лесно се интерпретират. Моделът е разработен на базата на изискванията на Техническото ръководство за 

извеждане на СКОС за повърхностни води. Изчислява се локален СКОС като се вземат предвид специфичните входни параметри и 

биодостъпна концентрация на елемента, в зависимост от измерената по мониторинг концентрация. 

 

Входящи параметри 
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Резултат 
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Какво показват резултатите: 

 

Local EQS (dissolved) [µg l-1] – преизчисления СКОС за специфичните условия 

 BioF – съотношението между общия (генеричния) СКОС и преизчисления СКОС за специфичните условия, стойността му е винаги по-

малка от 1.  

Bioavailable metal concentration [µg l-1] –  изчислената биодостъпна концентрация  

RCR- стойности по високи от 1 показват риск за околната среда 

Прилагането на модела разбира се изисква запознаване с ръководство за употребата, ограниченията и интерпретацията на получените 

резултати. Към следващия доклад ще бъде приложено кратко резюме на това ръководство. 

За определяне на биодостъпни концентрации на Mn се предлага използване на варианта на МБЛ, прилаган във Великобритания, - , 

M-BAT tool: http://www.wfduk.org/tagged/bioavailability-assessment-tool.  

Моделът е аналогичен на bio-met, изисква същите физикохимични параметри за пробата, но има малка разлика в граничните стойности 

за физикохимичните параметри. В ръководството се наблюдава известно предпочитание по отношение на  bio-met, но е въпрос на избор 

кой от двата варианта ще бъде предпочетен.  

Към методиката за химично състояние е представен пример за един и същи пункт с изпозлване и на двата модела. 

За Pb се приема, че най-същестен параметър, влияещ върху неговата биодостъпност е DOC и се приема, че могат да бъдат правени 

корекции за биодостъпност с използване на проста формула, включваща концентрацията на DOC. Предложен е модел за изчисляване на 

концентрации на Pb, непредизвикващи ефект във водната околна среда:  

http://www.ila-lead.org/UserFiles/File/Website%20documents/Lead%20BLM%20Tool%20manual%20-%20February%202015.pdf, който е 

малко по-сложен и изисква повече умения за работа с нормализиращи модели.  Като първи вариант се предлага да се използва по- 

простата формула.  

Влиянието на Ca е най-съществено при оценка на токсичността на Cd и затова въведените СКОС за различни концентрации Са не 

предполагат допълнително използване на МБЛ. 

  

http://www.wfduk.org/tagged/bioavailability-assessment-tool
http://www.ila-lead.org/UserFiles/File/Website%20documents/Lead%20BLM%20Tool%20manual%20-%20February%202015.pdf
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VI. АНАЛИЗ НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ТРУДНОСТИ И РИСК ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ 

И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ.  

За съжаление почти всички възможни рискове, предвидени във встъпителния доклад се случиха по време на изпълнението на 

втория етап на проекта: 

 Неподходящи условия за пробовземане на седимент – лоши метеорологични условия или висока турбулентност и мътност във 

водното тяло 

 Неподходящ сезон за пробовземане на избраните биологични организми. 

 Липса на достатъчно организми от избрания вид за получаване на необходимото, представително, количество проба 

В месеците януари, февруари, март, април в цялата страна имаше наводнения, като за някои ВТ бяха наблюдавани рекордно 

високи води. В техническо ръководство 25 изрично е записано, че по време на наводнение не бива да се провежда пробовземане и това 

естествено забави изпълнението на проекта. Независимо от полученото удължение и отместване във времето, първият етап на 

пробовземане на биота и седимент беше силно затруднен и се наложи да бъде отместен още малко във времето, за да се успокоят водите 

и да е възможно коректно пробовземане. Поради липса на предварителна информация за избраните пунктове на пробовземане се наложи 

някои от тях да бъдат повторени, което забави допълнително изпълнението на етапа. Пролетно-летния период не е подходящ за 

пробовземане на биота, в допълнение лошите метеорологични условия повлияха и забавиха развитиетото им, и по тази причина не във 

всички избрани пунктове се проведе коректно пробовземане или уловените екземпляри не отговарят на поставените изисквания. 

Получената по време на пробовземането информация се обработва от специалистите ихтиолози и за второто пробовземане ще бъдат 

предложени някои алтернативни пунктове, които екипът счита за по-подходящи. Същевременно ще бъдат получени и резултатите от 

проведените анализи и това ще позволи да бъдат окончателно утвърдени най-подходящите пунктове за пробовземане на биота и 

седимент. В тази връзка обаче теренните пробонабирания показаха, че някои от пунктовете са подходящи за пробонабиране само от 

единия компонент – седимент или биота, което предполага известно разместване на пунктовете и усложняване на графика за втория 

цикъл на пробовземане. 

Планът за втория цикъл на пробонабиране като пунктове, от които ще бъдат събрани проби от седимент и биота е включен в двете нови 

таблици в преработения Втори междинен доклад. Във времеви аспект, пробонабиранията ще се проведат в предвидения период като за 
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съжаление и за този цикъл на пробовземане остава вероятността и високия риск от лоши метеорологични и хидрологични условия, които 

да затруднят плануваните дейности. 

Затруднения, свързани с климатичните условия могат да бъдат решени единствено чрез повторение на пробовземането в по-подходящо 

време и при по добри условия. С риск да забави изпълнението на етапа Изпълнителят прецени, че не разумно и дори безсмислено да се 

пробовзема седимент или биота в мътни води, с високо ниво и необичайно голям дебит. В такива случаи получените резултатите са 

недостоверни и неизползваеми. Това доведе до известно забавяне на изпълнението на етапа, което без проблем ще бъде наваксано в 

оставащото време за изпълнение на поръчката т.е. ще бъдат изпълнени коректно и двете възложени пробовземания на седимент и биота.  

Едно от предвидимите затруднения, което обаче не може да бъде елиминирано и предварително прецизно планирано е 

продължителността на извършване на анализа в лабораторията. В резултат от изпълнението на поръчката бяха договорени и взети голям 

брой проби(значително повече от първоначално предложените от Изпълнителя) от две различни матрици, изискващи специфична и 

продължителна пробоподготовка. Като се отчете и факта, че предвидените за извършване анализи също са значителен брой е видно, че 

към момента не може да бъде представен коментар на получените резултати от анализ на биота и седимент. Това също ще бъде наваксано 

до края на изпълнение на поръчката. Още повече, че единичните резултати, които ще се получат в резултат на анализите от проведеното 

първо пробовземане не могат да бъдат обработвани или еднозначно интерпретирани поради липсата на натрупана базова информация. 

Прецизиране на предложенията и  план за втория цикъл на пробовземане и анализ.  

В таблици 1 и 2 са представени предложения за алтернативни пунктове, които подлежат на съгласуване с БД за второто пробовземане на 

седимент и биота. 

След получаване на резултатите от анализите на биота и седимент, което предстои в близките седмици, ще бъдат окончателно 

прецизирани пунктовете, в които ще се извърши повторно пробовземане и анализ. Всяко едно от предложенията за отпадане и/или 

заместване на пункт ще бъде обосновано и предложено за съгласуване от БД. При анализирането на всеки пункт ще се отчете както 

неговата достъпност и възможност за пробовземане, така и характеристиките на взетата проба и данните, получени при извършване на 

лабораторните изпитвания. 

 


