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Състояние на повърхностните води 
на територията на Басейнова Дирекция за управление на водите 

Дунавски район към 2013 година

Съгласно чл.169, ал(2) от Закона за водите, Мониторингът на водите се извършва по 
одобрени от министъра на околната среда и водите програми, разработени от басейновите 
дирекции в съответствие със спецификата на водните тела и техните характеристики.

През 2013 година на територията на БДУВДР гр.Плевен се изпълняват следните 
програми за мониторинг:

 Национална програма за мониторинг на повърхностните и подземни води, съгласно 
Заповед РД-715/02.08.2010 г., до м. февруари и след това от м.март, съгласно Заповед РД-
182/26.02.2013 г. на министъра на ОСВ. 

 Във връзка с прилагането на Директива 91/676/, транспонирана в Р България с Наредба 
2/2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, БДУВДР 
гр.Плевен е изготвила и със Заповед РД-635/13.08.2013 г. на министъра на ОСВ се изпълнява 
програма за мониторинг на нитрати в повърхностните и подземни води.

 Актуализирана програма за контролен мониторинг на повърхностни води 
предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Програмата включва 131 мониторингови 
пункта на речни водохващания и язовири. Анализираните показатели и честотата на 
пробовземането са планирани, съгласно изискаванията на Наредба 12/18.06.2002 година. За 
целите на наредбата повърхностните води се разпределят съгласно определени гранични 
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стойности в три категории. Категориите А1, А2, А3 отговарят на различно качество 
повърхностни води, съобразно физически, химични и микробиологични показатели, 
определени  в приложение №1 на Наредба 12/2002г. за качествените изисквания към 
повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Водите с категория А1 
се нуждаят единствено от груба механична обработка и дезинфекция, А2- от механична и 
химична обработка и дезинфекция, а А3- от разширена механична и химична обработка, 
последваща обработка и дезинфекция. 
Съгласно изисванията на Рамковата Директива за Водите 2000/60 /ЕС (РДВ), БДУВДР гр. 
Плевен планира три вида монторинг:

 Контролен
 Оперативен 
 Проучвателен

          При изготвяне мрежата за контролен мониторинг на повърхностни води на територията 
на БД са избрани представителни мониторингови пунктове за съответните речни басейни и 
типовете водни тела.
При подготовката на програмата за оперативен мониторинг на повърхностните води се 
прилагат критериите, посочени в т.1.3.2. на Анекс V на РДВ. 
Пунктове за оперативен мониторинг се поставят в онези водни тела, които са в лошо 
състояние и съществува риск да не постигнат добър статус към 2015 г. Мониторинговите 
пунктове са определени след оценка на натоварването, натиска и въздействието от 
антропоненна дейност върху водните тела. 
Изборът на показатели за анализ е съобразно вида, количеството на антропогенния натиск
върху водите и концентрацията на замърсители зауствани в реките. Мониторинговите пунктове 
в Програмата утвърдена със заповед през 2013 година са: за контролен мониторинг - 142 броя, 
за оперативен – 60. В изпълнение на програмата TNMN /Транснационална мониторингова 
мрежа/ на река Дунав, българската страна наблюдава 9 пункта. Общо са планирани 202 
мониторингови пунктове - 170 на реките и 32 на язовирите/езерата. 
Честотата на мониторинг е съобразена с минималната честота, която се препоръчва от РДВ за 
отделните показатели: 
Биологични елементи 
макрозообентос в реки – 1 път годишно
фитобентос в реки- 1 път годишно
макрофити в реки и езера/язовири – 1 път годишно
фитопланктон в язовири – 1 път на 3 години
Физико-химични елементи 
основни физико-химични показатели – 4 пъти годишно 
специфични замърсители – 4 пъти годишно 
Приоритетни вещества – 12 пъти годишно 
Изпитванията на проби от повърхностни води се извършва от 8 Регионални Лаборатории /РЛ/
на ИАОС по следните показатели:

Основни физико-химични показатели 
- І група – активна реакция /рН/, температура, неразтворени вещества, 

електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, азот амониев, 
азот нитратен, азот нитритен, фосфати, хлориди, сулфати, 

- ІІ група – азот общ, фосфор общ, калций, магнезий, обща твърдост, желязо общо, 
манган, 
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Специфични вещества – от групата на веществата включени в Приложение 7 на Наредба 
Н-4, като индустриални замърсители, пестиицди, разтворители, метали и металоиди, свободни 
цианиди и др.

Приоритетни вещества /ПВ/
За пунктове, включени в програмата за контролен мониторинг и разположени по 
трансграничните реки, като Тимок, Ерма, Нишава и Дунав. В рамките на един цикъл на плана 
за управление на речните басейни/ПУРБ/ се провежда анализ (12 пъти годишно) на цялата 
група вещества включени в Приложение 1 на Директива 2008/105 / на ЕК. От общия брой на 
ПВ - 33 в България се работят 27. За тези 6 ПВ, РЛ на ИАОС нямат изготвени методики, не се 
работят и за тях липсват данни.
За пунктовете от програмата за оперативен мониторинг ПВ се пробовземат и анализират 4 
пъти годишно.
От анализите, проведени в предходни години за 3 ПВ- алахлор, симазин и атразин има
доказателства, че същите не се откриват в реките на територията на БДУВДР-Плевен. От 
предишните наблюдения и измервания е видно, че получените резултати са под границата на 
количествено определяне/ LOQ/ и са в пъти по-малки от СКОС. Това се отнася за всички проби 
взети от всички наблюдавани пунктове за периода от 2008 година до 2012 г. Това е причината в 
рамките на програмата за мониторинг за 2013 година от списъка на 33 приоритетни вещества, в 
БДУВДР тези 3 вещества да не се анализират.
Всички анализи на ПВ се извършват единствено в матрица вода. Това предполага много ниски 
граници на количествено определяне, с което не винаги се постига изискването за достигане на 
ниската стойност на СКОС. Не се извършват анализи на ПВ в седимент и биота, където се 
очаква мониторинга да бъде облекчен по отношение на честота, възможно достижима стойност 
на СКОС и т.н.
След тези уточнения, става ясно че за 2013 година за мониторинговите пунктовете в района на 
БДУВДР се анализират 24 ПВ.

В програмата за хидробиологичен мониторинг за 2013 година са включени 128 пункта 
за категория река и 31 за езеро. За реки се анализират биологичните елементи за качество -
макрозообентос, макрофити и фитобентос с честота веднъж в годината, а за езера/язовири-
фитопланктон (Хлорофил а) 4 пъти годишно. При всеки пункт се анализират определени 
биологични елементи съобразени със спецификата и особеностите на даденият тип река. 
Оценката от биологичните данни за язовири е с ниска степен на достоверност, защото 
използваната метрика за изследване на фитопланктон (Хлорофил а) е недостатъчна за цялостна 
оценка по пунктове.
Анализите на биологичните елементи за качество се извършва от Лабораториите за биологичен 
мониторинг към ИАОС (гр. София, гр. Монтана, гр. Велико Търново).
Мониторингът и оценката на състоянието на биологичните елементи в реки се извършват по 
методики одобрени със Заповед № РД-412/15.06.2011г. на Министъра на околната среда и 
водите. Методиките са резултат от научни разработки, изготвени в рамките на ОПОС 2010 г.
    Повърхностните водни тела или части от тях се разделят на типове, съгласно набор от 
биологични, химични и морфологични характеристики. Типовете повърхностни води са 
определени по изискванията на система Б на РДВ (при изпълнението на ОПОС през 2010 
година) и са включени в Наредба Н-4. За територията на Дунавски район за басейново 
управление (ДРБУ) са определени следните типове повърхностни водни тела:
За  категория река
 R2 – Планински
 R4 - Полупланински
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 R7 - Големи дунавски притоци
 R8 - Средни и малки дунавски реки
 R9 - Добруджански пониращи реки
 R15 - Карстови извори

За категория езеро
 L2 - Планински езера в екорегион(ЕР) 12
 L4 - Равнинни и полупланински езера и блата в ЕР 12
 L5 - Крайречни езера и блата в ЕР 12
 L11 - Големи дълбоки язовири
 L12 - Средни и малки полупланински язовири в ЕР 12
 L14 - Големи равнинни плитки до средно дълбоки язовири в ЕР12
 L16 - Малки и средни равнинни язовири в ЕР12

На територията на ДРУВ се наблюдават 33 референтни пункта за посочените типове. 
Натрупаните данни за биологични и физикохимични елементи за качество при тези пунктове 
ще се използват за валидиране на типовете. Валидирането на типове е следващ етап от 
обособяването на нови водни тела и нови граници.
Референтна мониторингова станция/пункт е географско място, разположено в участък на водно 
тяло(река, язовир) без или с минимално въздействие от човешка дейност. Състоянието на 
водите там отговаря на специфичните за типа биологични референтни условия и на 
специфичните хидроморфологични и химични условия. 

В рамките на един цикъл на Плана за управление на речните басейни /ПУРБ/се прави 
оценка на състоянието на всяко повърхностно водно тяло. В изпълнение на чл.135, ал.1 т.9 
от ЗВ, за охарактеризиране и оценка на повърхностните води влизе в сила от 05.03.2013 година 
Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води. При оценката на екологичното и 
химично състояние на водните тела при изготвяне на втория план за управление на речните 
басейни, ще ползваме Приложенията  в Глава V „Класифициране и представяне на състоянието 
на повърхностните води“ от същата Наредба. В момента протича процес - определяне на риск 
оценка за непостигане на добро състояние на новообособените водни тела в нови граници, 
съгласно типологията приета през 2010 година. След приключване на този процес /срокът е 
м.декември 2014 година/ ще се направи оценка на състоянието на новите водни тела.
Оценката на качеството на повъхностните води за 2013 г. е представена по пунктове за 
мониторинг, които лежат в отделни водни тела на отделни поречия. За нормативна база са 
ползвани стойнотите на показателите в Приложенията 6 и 7 на чл 12 от Наредба Н-4 за 
характеризиране на повърхностните води. За оценка качеството на повърхностните води в 
частта физикохимичните показатели (подкрещящи БЕК) са използвани определени гранични 
референтни стойности между добро и умерено състояние от Приложение 6 от Наредба Н-4, 
съобразени с типологията на водните тела в които попада определен мониторингов пункт. За 
оценка влиянието на специфичните замърсители е ползвано Приложение 7 от същия 
нормативен документ, като е сравнявана осреднената годишна стойност на измерените 
концентрации на съответните вещества за времето 2013 година със стойността на средно 
годишна стойност/СГС/ на СКОС. За оценка на приоритетните вещества – Приложение 1 от 
Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други 
замърсители, в сила от 10.11.2010 г.

Извършена е сравнителна оценка на качеството на повърхностните води за 2013, спрямо 
2012 година, по отделни показатели, които са определящи за оценка на състоянието на 
повърхностните водни тела по категории и типове. 
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1.Оценка по поречия  на теритoрията на БДУВДР

1.1.Реки, намиращи се западно от река Огоста

 Рекa Тимок - част от западната ни граница с РСърбия.Оценява се един пункт при с. 
Брегово. Запазва се лошото състояние на водите, както в екологично така и по отношение на 
химическо състояние. Качеството на водата в участъка на реката на българска територия се 
влошава. Биогенните замърсители са над референтните стойности за типа на водното тяло и са 
от групата както на съединенията на азота, така и на фосфора. Наблюдава се повишена 
електропроводимост. Концентрацията на металите кадмий, никел, манган, желязо, алуминий и 
мед нараства спрямо 2012 година.
На р.Тимок има един пункт за хидробиологичен мониторинг, при който се наблюдават три 
биологични елемента за качество – макрозообентос, макрофити и фитобентос. Биологичното 
състояние за 2013г. е умерено и в сравнение с предходната година се наблюдава подобряване.
 Реките Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Цибрица и Лом запазват 
състоянието си през 2013 спрямо 2012 година. Запазват се високите концентрации на общ азот 
и нитратен азот в мониторинговите станции на реките Тополовец, Войнишка, Видбол и 
Цибрица. Доброто  състояние е запазено във водните тела на р.Арчар, Лом в долното течение и 
Скомля. Оснавната дейност на населението в този район - земеделие и животновъдство, пряко
отразява натоварването върху качеството на водата, а именно: натоварване със съединяния на 
азота - амониев нитрат, нитрите и нитратен азот.
Общо на тези реки има 10 пункта за наблюдение на биологични елементи. Реките Тополовец и 
Видбол запазват доброто си състояние двете години (2012/2013); при р.Войнишка се наблюдава 
подобряване на състоянието в сравнение с 2012г., а р.Арчар се влошава. Двата пункта на 
р.Цибрица запазват състоянието на водите от предходната година; Пунктовете при р.Лом 
отчитат влошаване на биологичното състояние през 2013г.

Река Видбол-пункт за хидробиологичен мониторинг
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 Речни водохващания, предназначени за ПБВ които се наблюдават са:“Голяма река”-
с.Чупрене,“Стакевска река”, “Голяма река”- с.Репляна, “р. Горни Лом” с.Горни Лом и “Бяла 
вода”- с.Раковица. Всички те се стопанисват от "ВиК" ЕООД Видин. Ежегодно същите се 
категоризират и на базата на тази категоризация се планира мониторинг. За 2013г. “Голяма 
река”- с.Репляна и “Бяла вода”- с.Раковица са оценени като категория А1, “Голяма река” -
с.Чупрене, “Стакевска река” , “р. Горни Лом” с.Горни Лом – категория А2. В сравнение с 
предходната година при три пункта водите променят категорията си от А1 към А2, при един се 
подобрява и един запазва категорията.
 Референтни мониторигови пунктове: на р. Лом при с. Горни Лом и на р.Краставичка 
над с.Горни Лом за тип R2.
 Язовири: язовир "Кула" на р.Тополница - за 2013 г. показва по-високи стойности на 
БПК-5 и общ азот; яз. Полетковци – със запазено състояние по отношение на физикохимичните 
показатели, поддържащи биологичните показатели. Язовир “Хр.Смирненски” на река Лом -
влошаване на състоянието по отношение на кислородното съдържание.Няма натоварване със 
специфични замърсители. Има еднократно измерена висока концентрация на манган (Mn).
Язовир Ковачица и язовир Расово са включени за наблюдение през 2013 година. Те имат 
подобни характеристики - стойности на електропроводимост над референтната стойност за 
добро състояние, както и високи концентрации на общ азот и общ фосфор. Стойностите на 
измереният Хлорофил а за яз.Христо Смирненски са по-високи, в сравнение с тези от 
предходната година.
 Язовир “Рабиша” на река Видбол- естествено езеро, рефрентен пункт за тип L4. Запазва 
се доброто състояние на водите в езерото. Няма промени в качеството на водите.

1.2. Река Огоста
 По основното поречие на река Огоста са разположени 8 пункта за мониторинг, в 8 
новообразувани водни тела. По препоръка на ЕК бяха променени границите на телата и 
ограничен техния водосбор, съгл. изискването на Ръководство 2 за прилагане на РДВ -
Идентифициране на водните обекти.
Още в извора – в пункта на река Чипровска Огоста при гр.Чипровци се наблюдава завишено 
съдържание на арсен(As). Този неметал присъства със завишени над СГС /10 µg/L(по изискване 
на Приложение 7 чл.12 от Наредба Н-4) концентрции, от извора до устието на вливане на 
реката Огоста в река Дунав. Няма извършен мониторинг на фона и данни за измерени фонови 
концентрации, за да се твърди че натоварването е фоново, но изводите водят на там.
След построяването на ГПСОВ на гр.Монтана се забелязва снижение концентрацията на общ 
азот и общ фосфор в пункта след града и по пунктовете, които са в долното течение на реката –
при Софрониево, Кобиляк и Оряхово. Натоварване с фосфор се наблюдава в язовир Огоста.
При пункта на вливане на р.Огоста в р.Дунав се прави пълен анализ на всички общи 
физикохимични показатели, определени специфични замърсители и цялата група приоритетни 
вещества. Сравнителният анализ показва, че има подобряване на състоянието по отношение на 
съединенията на азота, т.е. по-ниски стойности в границите на рефрентните по отношения на 
общ азот и нитратен азот, както и на кислородните показатели, в т.ч. и БПК-5. Продължава 
традицията за измерени отделни високи стойности на алуминий и цинк. Това се отразява на 
средната измерена годишна стойност, която е над СГС за добро състояние. По отношение на 
приоритетните вещества, може да се направи оценка само за 18 от тях. За 10 метода използвани
при анализите, границата за количествено определяне не отговаря на изискването на чл.84 от 
Наредба 1 за мониторинг на водите. По тази причина оценката на химичекото състояние е с 
ниска достоверност и не може категорично да се заяви има или няма химическо замърсяване.
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Трябва да се обърне внимание на някои повтарящи се във времето отделни измервания на 
високи концентрации на приоритени вещества. Пример за това е веществото дихлорметан. При 
анализа на протоколите от мониторинга в последните две години се забелязва повишено 
съдържание на този разтворител, който не може директно да се обясни с заустваните отпадъчни 
води в този участък на реката, съобразно издадените разрешителни. Поради това с писмо
1742/26.02.2014 г. БДУВДР предложи на държавните институции - РИОСВ Враца и ИАОС –
София да се извърши един съвместен контролен преглед на титулярите на емитери, които 
заустват в близост до пункта за мониторинг и да се възложи проучвателен мониторинг. За 
съжаление източника на замърсяване не е локализиран и провеждането на мониторинга се 
отлага. По всяка вероятност става дума за нерегламентирано залпово замърсяване с 
дихлорметан.
Състоянието на биологичните елементи при пунктовете за хидробиологичен мониторинг се 
запазва добро при с.Кобиляк, умерено при гр.Оряхово; при гр.Чипровци- от добро състояние за 
2012г., се променя в умерено за 2013г./според биологичен елемент макрофити/; а за пункта след 
гр.Монтана се наблюдава подобряване. При р. Огоста след яз.Огоста състоянието се влошава. 
Резултатите от биологичният елемент фитобентос през годините (2012/2013) показват 
поддържане на добро състояние.

Река Огоста на устие, преди вливане в р.Дунав
Притоци на река Огоста
Река Скът е десен приток, с разположени 3 пункта за монитринг на реката и 3 пункта на 
притока - р.Бързина. За по-пълно наблюдение качеството на река Скът за 2013 година са 
добавени 2 нови пункта за мониторинг.Обособени са отделни нови водни тела по реката. 
Резултатите от анализа показват запазване на лошото състояние  по отношение на общ азот и 
нитрати, умерено състояние по отношение на соленост- висока електропроводимост и ниска
съдържание на кислород. Натоварване със специфични замърсители няма. Приоритетните 
вещества, които се анализират са с ниска достоверност на оценка, поради горната причина.
Състоянието на водите по биологичните елементи при пунктовете се запазва умерено и през 
2013г., но се отчита поддържане на добро състояние през годините на макрофитната флора. 
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Резултатите от хидробиологичният мониторинг при новият пункт за на р.Бързина, преди 
яз.Бързина показват умерено състояние за 2013г.
 Река Ботуня и притока и река Въртешница – десен приток на река Огоста с разположени 
6 речни водохващания /с мониторингови пунктове/ за водоснабдяване с питейна вода и 5 
пункта за контролен/оперативен мониторинг от националната мрежа в 6 водни тела в нови 
граници. Пункта на р.Въртешница преди вливане в р.Ботуня при гр.Криводол е нов за 2013 
година и анализа показва високи концентрации на всички съединяния на азота и фосфора. 
Лошо е състоянието и по показателя БПК-5. В резултт на анализа се установява натоварване 
със желязо(Fe)- осреднената годишна стойност е 109 µg/L, а има измерена стойност от 320 
µg/L. Относно приоритените вещества, оценката е същата както по-горе. Пункта след гр.Охрид 
на р. Ботуня, преди вливане в Огоста е един от най-старите пунктове в подпоречието и има 
натрупана дълга редица данни. От сравнителният анализ на показателите, за последните две 
години е видно, че има подобряване на състоянието - а именно по отношение на биогенното 
замърсяване с азот и фосфор се отчитат стойности за умерено състояние, вместо за лошо. Няма 
високи концентрации на специфични замърсители, а приоритетнте вещества се анализират от 
по същите методики както горе описаните, затова изводите са подобни- ниска достоверност на 
оценката.
Река Ботуня над гр.Вършец запазва добро биологично състояние за двете години, докато за 
същата река при с.Голямо Бабино се отчита влошаване през 2013 година (за макрофити). 
Пунктът за изследване на биологични елементи на р.Въртешница е включен в програмата за 
мониторинг през 2013г. и няма данни от предходни години, с които би могло да се направи 
сравнение. Оценката от 2013 година е добро състояние по макрозообентос, но лошо по 
макрофити.
 Река Рибине - десен приток, с малък водосбор, с един пункт при с.Бели Брод определен 
за референтен за тип R8 на вливането на реката в р.Огоста и язовир Три кладенци в горното 
течение. Отчита се натоварване с нитрати и общ азот. Качеството на водата в това водно тяло е 
по-лошо в сравнение с 2012 година. Стойностите са далеч несравними с рефрентните за много 
добро и добро състояние. 
За р.Рибине състоянието през 2012г. е добро за всички изследвани биологични  елементи, 
докато за 2013г. се наблюдава влошаване при макрофитната флора.
 Язовир „Три кладенци“ - резултатите от анализа показват  изключително високи 
стойности на БПК-5, повишена алкалност- РН>9,2 и висок общ фосфор. В язовира процеса на 
еутрофикация е доста ускорен.
 Язовир „Среченска бара“. Водите на язовира се полват за питейно-битово 
водоснабдяване. Мониторинговия пункт на стената на язовира е част от нациналната програма 
за контролен мониторинги, едновременно с това е част от програмата на води в защитени 
територии ползвани за вода за пиене. На основание Наредба 12/2002 година, водите се 
категоризират ежегодно. Планира се контролен и собстевен мониторинг. Водоснабдителната 
организация - "ВиК" ООД гр.Монтана е длъжен да изпълнява собственият мониторинг.
Категорията на повърхностни води за пиене за 2013г. се запазва А2. 

1.3.Река Ерма и река Нишава

 По поречието на река Ерма е обособено едно водно тяло - тип R2 . Пунктовете за 
мониториннг са:
р.Ерма при с. Стрезимировци. Анализират се 24 физикохимични показатели, в това число 
основни физикохимични, специфични и приоритетни вещества.
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р. Ерма след гр. Трън. Пункта е както казахме граничен с РСърбия, на излизане на реката от 
РБългария и това налага да се извършва пълен химичен анализ на всички основни 
физикохимични показатели, очакваните замърсявания от индустриални замърсители и 
пестициди, както и наблюдаваните 30 приоритетни вещества. При пунктовете, разположени на 
река Ерма се регистрират превишения на граничните стойности между добро и умерено 
състояние на изброените по-долу анализирани показатели: нитратен азот(при с.Стрезимировци 
и след гр. Трън), амониев азот (след гр. Трън), общ азот, общ фосфор, като Р и разтворено 
желязо-Fe(с. Стрезимировци). Измерени са високи концентрации в месеците март и юни - 155,6 
µg/L и 127,7 6 µg/L. Това се повтаря в пункта след гр.Трън също в м. март има измерена висока 
концентрация -174,1 µg/L. СКОС за разтворено желязо е 100 µg/L.
При изпълнение на Програмата за мониторинг в пункта на след гр.Трън са анализирани 24 ПВ, 
като за периода на 2013 година не се отчитат високи концентрации, но проблема е в степента на 
достоверност на получените резултати.

                        
Живакът и съединенията му, трифлуралин, пентахлорбензен, хлорпирифос, хексахлор бензен и 
др. се работят по методики / Лаборатория на ИАОС-София/, които не покриват изискванията на 
чл.84 от Наредба 1/11.04.2011 година за Мониторинг на водите. Тези резултати не могат да 
бъдат използвани при оценката на химическото състояние.
В програмата за хидробиологичен мониторинг за 2013 година за р.Ерма са включени два 
пункта за мониторинг – при с.Стрезимировци и след гр.Трън. Анализираните за тях 
биологичните елементи за качество са макрозообентос и фитобентос.
Анализа от данните за макрозообентос при двата пункта показват добро състояние. При 
гр.Трън се наблюдава подобряване на дънната макробезгръбначна фауна в сравнение с 
предходната година. 
 Качеството на водите във водосбора на река Нишава се наблюдава чрез една 
мониторингова станция при с. Калотина, в близост до мястото където реката напуска 
територията на РБългария. Както и при пункта на р.Ерма при гр.Трън поради това, че пункта е 
граничен, планираният мониторинг е сравним с този на р. Ерма при Трън и следва същата 
схема. 
Анализа на резултатите от мониторинга показват, че качеството на водата в река Нишава не се 
е променило в рамките на периода 2012-2013 година. Измерените стойности на показателите на 
общ азот и нитратен азот и общ фосфор са над границата на стойността за добро състояние, 
както и в 2012.
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Анализират се всички ПВ, които задължително се правят 12 пъти в годината. Няма отклонение 
на средногодишната стойност на СКОС в сравнение с тази от Наредбата за приоритените 
вещества. Проблема с използването на резултатите от мониторинга на ПВ е същият, както при 
р. Ерма.
На р.Нишава при с.Калотина се изследва макрозообентос, фитобентос и макрофити. 
Състоянието за 2012г. по биологични елементи е умерено. Макрофититната флора  показва 
подобрение в 2013г., и от там общото състояние за пункта се оценява като добро. Другите 
биологични показатели показват стабилност през годините.
 Във водосбора на р. Нишава са разположени две речни водохващания на притоците 
р.Сребърна и р. Перачката бара. В тези места по подобие на другите открити водохващания от 
повърхностни води, предназначени за пиене се планира контролен и/или собствен мониторинг.  
Категоризацията на речните водохващания за 2013 година е същата както през 2012 година -A2. 
И двете водохващания се експлоатират от "ВиК" ЕООД-София.

1.4.Река Искър

Поречието на р.Искър е с голям водосбор и мониторинговите станции които са обхванати в 
програмата за национален мониторинг са 44 на брой. От тях - 5 са на стените на големи 
язовири, в т.ч. 3 се ползват за питейнобитово водоснабдяване -  два за  София /Искър и Б.Искър/ 
и яз.Бебреш за Ботевград. Освен тези пунктове в програмата за мониторинг на речни 
водохващания в защитените територии са обхванати още 63 пункта. Те са включени в 
програмите за контролен и/или собствен мониторинг.
Ежегодно всички изполвани за питейни нужди води се категоризират, съгл. Наредба 
12/18.06.2002г. Разработва се план за собствен мониторинг, който се изпълнява от 
водоснабдителните организации/или общините и друг актуализиран план за контролен 
мониторинг, който се изпълнява от РЛ на ИАОС и РЗИ. За 2013г. са наблюдавани 72 пункта на 
речни водохващания и язовири.
В поречието на река Искър има 5 референтни места за речни типове R2 и R15, както и един 
пункт за  езерен тип  L2.
При прилагане на новата типология по река Искър, към този момент са обособени общо 66 
водни тела, в.ч. 36 са речни водохвания за ПБВ в защитените територии.
 Най-натоварените участъци от поречието на р.Искър са реките: р.Какач /Банкенска/ , 
р.Блато, р.Перловска, р.Палакария. Поради нерегламентирани зауствания и преки замърсявания 
на коритото на реката с всякакъв тип отпадъци, тук отклоненията от стойностите за добро 
състояние са по показателите: BPK5; общ азот, амониев и нитритен азот, общ фосфор и 
фосфати.
 В река Искър след гр.София и р.Владайска преди ПСОВ с.Кубратово се наблюдават
замърсявания освен от заустване на пречистени или недостатъчно пречистени битово фекални 
води, но и от директни зауствания на някои промишлени разтворители. В продължение на 4-5 
месеца при пробовземане и анализ в пункта при Нови Искър, се улавя наличие на тетра 
хлорметан (хлороформ) в доста във високи концентрации над СКОС. Въпреки усилията ни,
планираният и изпълнен проучвателен мониторинг от Лабораторията на ИАОС, не беше 
намерен източника на замърсяване. Необходимо е насочване на общите усилия на всички 
институции ангажирани с опазване на водите за предотвратяване на замърсяването в най-
кратки срокове, за да няма трайно въздействие върху екологичното равновесие.
След проведеният хидробиологичен мониторинг през годината се отчита следното:
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За р.Мальовица преди ТК"Мальовица" се наблюдава леко влошаване на биологичните 
показатели спрямо предходната година; За р.Черни Искър, преди с.Говедарци доброто 
състояние на биологичният елемент  макрозообентос се влошава през 2013г. 
Река Шипочница преди вливане в яз.Искър запазва умереното състояние от 2012г., а р.Искър 
преди яз.Искър- запазва доброто състояние. При Река Искър, преди яз.Панчарево умереното 
състояние от 2012 година се запазва /за макрозообентос и фитобентос/, но се отчита влошаване 
при макрофитите.
Река Какач за 2012г. е в много лошо състояние, за 2013г. липсват данни,т.к. пункта не е бил 
достъпен за пробонабиране; При р.Блато - се наблюдава подобрение в сравнение с предходната 
година. Пункта за р.Палакария е нов в Програмата за ХБМ от 2013г. и не може да се направи 
сравнение с предходната година. За 2013г. оценката е умерено състояние по биологични 
елементи. 
Река Искър при гр.Нови Искър запазва много лошото състояние от миналата година, р. Искър 
преди с. Лакатник – лошо състояние за 2013г. (пункта е нов в програмата за хидробиологичен 
мониторинг). Пунктовете на р.Искър при с.Ребърково и при гара Струпец запазват умерено 
състояние според биологичните елементи през годините.

Речно водохващане „Бели Искър“

 Река Малък Искър – десен приток на река Искър. Водните тела във вдосбора на реката са
16 на брой. Анализа на качеството на водата показва, че са доста замърсени в по цялото си
течение. В  планинската част - от „Елаците Мед“- преработка на руда и добиване на мед, но 
високите концентрации достигат до пункта при гр. Роман на вливането и в Искър.
През 2013 година  са измерени в сравнение с 2012 година по-високи концентрации на следните 
метали: алуминии(Al/), манган(Mn), мед(Cu) и тежки метали никел(Ni) и кадмий(Cd).  В 
наблюдаваните три мониторингови пункта от извора на р.Малък Искър до вливането и в р. 
Искър има натоварване както от биогенни замърсители, така и намалено съдържание за 
кислород.
Състоянието според хидробиологичният мониторинг за 2013г. показва влошаване спрямо 
предходната година при пунктовете в горното течение на реката, и общо за всички пунктове 
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състоянието е много лошо. На р.Бебреш, след с.Боженица от 2013г. има нов пункт за 
хидробиологичен мониторинг, и състоянието му се оценява умерено.

 Река Златна Панега – десен приток на р. Искър с 2 пункта за мониторинг, единия при 
извора- референтен пункт за тип R 15- карстови води, и другия на вливане на река Зл.Панега в 
река Искър. Реката представлява едно водно тяло/ с изключение на карстовият извор/ и анализа 
показва, че няма различия в резулатите от 2012 и 2013  година. Запазва се доброто състояние по 
отношение на кислородните показатели, биогенните вещества и специфичните змърсители. Не 
са анализирани приоритетни вещества. За пункта при карстовият извор състоянието по 
биологичните елементи се запазва  добро, докато за пункта при гр.Червен бряг спрямо 2012г. се 
наблюдава влошаване на състоянието.

Река Златна Панега, при карстов извор
 Река Гостиля - ляв приток на река Искър - самостоятелно водно тяло. Изключително 
натоварено водно тяло с биогенни замърсители. Високи измерени и нарастващи спрямо 
миналата година са концентрации на общ азот, азот- амониев, нитратен азот, като и общ 
фосфор и ортофосфати. Пункта при с. Гостиля е включен в програмата за мониторинг на 
нитрати, но в случая е по-важно е не самия мониторинг, а прилагането на добри земеделски 
практики. В периода от м.август до м. декември 2013 г.има измерени две водни проби с 
концентрация на нитрати над 50 mg/L .
Биологичните елементи запазват умерено състояние за двете години. 
 Река Батулийска – десен приток на р.Искър. Разположени са два пункта за мониторинг в
две водни тела – единият пункт преди с.Ябланица - който е референтен за тип R2 и а другият 
при с.Реброво на устие. Водните тела са в добро състояние по отношение на физикохимичните 
показатели, измерени в двата пункта. За втория има дълга редица от данни. Няма измерени 
високи СГС на специфичните замърсители.
За разлика от 2012г. когато и двата пункта са в добро състояние /отчетено при анализа на 
биологичните елементи/, през 2013г. се наблюдава влошаване на състоянието за пункта при 
с.Ябланица. 
Река Стари Искър/Лесновска/ - десен приток на р.Искър. По поречието на реката и язовир 
Огняново, който е част от водосбора са разположени 4 пункта за мониторинг. Единият от тях на 
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стената на яз. Огняново е референтен за тип L2. Водата в язовира запазва добро качество, а 
другите 3 пункта на реката са: след вливане на р.Макоцевска; при с. Долни Богров и на устие 
при с.Световрачене. В участъка на реката след вливане на Макоцевска до вливането и в р.Искър
са измерени и в двата пункта през последни години високи концентрации на съединения на 
азота и фосфора, висока стойност на БПК-5, високо съдържание на манган(Mn).
За 2012 година според изследваните биологичните елементи два от пунктовете са оценени в 
лошо състояние, един в умерено. Пунктът преди яз.Огняново е включен през 2013г. в 
програмата за хидробиологичен мониторинг, и не може да се направи сравнение с предходни 
години. Биологичните показатели показват умерено състояние по макрозообентос и фитобентос 
и лошо по макрофити.
 Река Искър след гр.София до устие – вливане в река Дунав.
С прилагане на новата типология от 2010 година и съобразявайки се със забележките на ЕК при 
оценка на ПУРБ, БДУВДР при прегледа на границите раздели водното тяло IskarRWB 26 на 8 
отделни водни тела. Това дава възможност за по-детайлно и задълбочено разглеждане на 
отделните участъци на основното течение на реката, отчитайки хидроморфологичните 
изменения, качеството на водата и др.

Мониторингов пункт на р.Искър при с.Ореховица

 На устие, река Искър е с качествени показатели различни от референтните стойности за 
добро състояние по отношение на БПК-5 и биогенни замърсители – висока концентрация на 
общ азот и съединяния на азота- амониев и нитратен и  фосфати. Измерени са над стандарта за 
качество високи стойности на разтворен алуминий. Същият проблем се наблюдава и в 
пунктовете за мониторинг на река Дунав. В пунктовете при с. Гиген и Оряховица се пробовзема 
и се анализират и голяма група приоритетни вещества /24 ПР/. От резултатите от анализа се 
вижда, че няма превишение на СГС за 2012 и 2013 година. Съществуват отделни измервания, 
които са над СГС за СКОС (например висока концентрация на кадмий 0,36 µg/L, при норма 
0,15 µg/L). Този резултат не повлиява на СГС за 2013 година. Осем от анализираните ПВ се 
работят по методики, които не отговарят на изискванията на чл.84 от Наредба 1/11.04.2011 г. за 
Мониторинг на водите. Това обстоятелство прави оценката за химическото състояние с ниска 
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достоверност, поради ползване на резултати не отговарящи на условията по-горе. Пунктовете 
при устието на реката отчитат подобряване на биологичните показатели.
 Язовир Искър и язовир Бели Искър са два основни язовира в поречието на река Искър с 
особено значение за водоснабяването на гр.София и др. селища в региона. Двата язовира са
част от националната програма за мониторинг на повърхностни води, както и от програмата за 
мониторинг на води в защитени територии. Ежегодно водите на язовирите се категоризират, 
съгл. изискванията на Наредба 12/18.06.2002 г. За 2012г. и 2013 година определената 
категоризацията е една и съща - А2.

1.5.Река Вит

Във водосбора на река Вит са разположени 15 мониторингови пункта , от които 6 са 
референтни места. Водните тела са 13 на брой. Освен качеството на водата в реката се 
наблюдават и 3 големи язовири- яз.Горни Дъбник, яз.Сопот и яз.Телиш.
 На устието на р.Вит преди вливане в река Дунав, на пункта при гр.Гулянци се 
мониторират и анализират всички основни физикохимични показатели, някои специфичните 
замърсители, и задължително 12 пъти годишно приоритетни вещества/ПВ/. Анализа показва 
подобряване на качеството на водата в този пункт, като при органичните замърсители се 
наблюдава тенденция към намаляване на концентрациите. В този участък на реката има 
измерена веднъж за перида висока концентрации на разтворен алуминий- 31,7 µg/L /СКОС 15/, 
но средногодишната концентрация е под 15 µg/L. Други специфични замърсители измерени над 
нормата не са отбелязани.  Няма отчетени високи концентрации на ПВ, както и превишени 
СКОС. Проблема е с използването на резултатите от анализа. Проблемът при регионална 
лаборатория гр. Плевен е същия както при другите, по отношение на спазване на изискванията 
на чл.84 от Наредбата за мониторинг за водите. За целите на биологичният мониторинг са 
наблюдавани биологичните елементи - макрозообентос и макрофити. Наблюдава се влошаване 
на състоянието през 2013г. 
 За повишаване достоверността на оценката на състоянието на водните тела през 2013 
година се възстановиха стари пунктове по основното течение на реката, а именно - р.Вит след 
с.Ясен, р.Вит при с.Торос. Резултатите от мониторинга сочат едно трайно замърсяване с 
нитрати и фосфати във местата натоварени със земеделски дейности в долното течение на 
реката. Биологичният мониторинг за 2012г. отчита лошо състояние, което се запазва и през 
2013г.
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Река Вит, преди с.Садовец, рефрентен пункт за ХБМ-R4

 Пункта при с.Садовец в 2010 година е определен като референтен за категория река -
тип R4. За периода от 4 години се наблюдава високо съдържание на общ азот. Пункта при 
гр.Тетевен е референтен за тип R2, но резултатите от анализа показват високи стойности на 
общ азот и фосфор, които са постоянни през последните години. Това прави невъзможно 
изполването на пункта като референтен. В случая тези замърсявания са от непречистени битово 
отпадъчни води, които се заустват от канализацията на гр.Тетевен, а може да се анализира и 
връзката между влошаване качеството на водите с промяната  на оттока на река Вит повлиян от 
засушаването последните години. Лошото състояние, определено от биологичните  елементи за 
2012г., остава непроменено и за 2013.
Най тежки замърсявания в поречието на река Вит са установени в притока  и – река Тученица-
самостоятелно водно тяло. Водното тяло на реката беше оценено с първия ПУРБ в много лошо 
екологично състояние. В продължение на 4 години състоянието не само че не се е подобрило, а 
се е влошило. Резултатите от мониторинга на всички анализирани физикохимични показатели,
говорят за това. Съдържанието на кислород едва достига 3,5 µg/L, БПК-5 – 11,6 µg/L, a общият 
азот превишава 4 пъти референтната стойност за добро състояние. Причината за това е 
нерегламентираното директно заустване в реката на непречистени битово-фекални и 
помишлено замърсени води в индустриалната зона на гр.Плевен и с. Опанец. Данните от 
изследванията на биологичните елементи определят умерено състояние за 2013г., като се 
наблюдава подобряване спрямо предходната година. 
 На десният приток на река Вит - р. Бели Вит над с.Рибарица се намират две речни 
водохващания, предназначени за снабдяване с питейни води на с.Рибарица, с.Васильово и  
гр.Тетевен. Същите са част програмите за мониторинг на повърхностни  води в защитени 
територии предназначени за ПБВ, които ежегодно се актуализират. На основание резултатите 
от мониторинга същите са категоризирани през 2013 година категория А2, като в 2012 са били 
А1. Причина  за това са по-лошите данни от микробиологичния анализ на „суровата“ вода.
Данните от биологичният мониторинг през годината показват много добро състояние, и това 
говори за подобряване на състоянието в сравнение с 2012г.
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 Наблюдаваните три язовира са самостоятелни водни тела и се оценяват като стоящи 
води - категория езеро/язовир/. Средногодишните стойности на резултатите от анализа  на 
всички показателите определящи качеството на водата в язовирите Горни Дъбник и Телиш са 
много добри и телата са в едно традиционно добро състояние. При язовир Сопот се наблюдава 
тенденция към замърсяване с амониев азот, което дава сигнал за нерегламентирано директно 
заустване на битово отпадъчни води във водите на язовира.
Както е видно от графиката по-горе, стойностите на показателя БПК-5 са доста променливи в 
отделните сезони на годината. Много над граничната стойност за добро състояние са 
измерените стойности за язовирите Телиш и Сопот в летния период, в сравнение с другите 
сезони на годината и в сравнение с яз. Г.Дъбник. Причина за това е и типичното засушаване в 
този сезон.
Данните за фитопланктон от изброените язовири са от измерваният Хлорофил а през годините, 
и той като единствена метрика не е достатъчен за крайната оценка по пунктове. Резултатите от 
Хлорофил а за яз.Горни Дъбник и яз.Телиш, показват завишаване на стойностите  през летните 
месеци, което сезонно се наблюдава в резултат на високите температури и последващият 
обилен растеж и развитие на водна растителност. 

1.6.Река Осъм

След прегледа границите на водните тела във водосбора на река Осъм (предвид новата 
типология от 2010 г.) има промени в броя на водните тела. Броят им за 2013 е по-голям в 
сравнение с 2007 година.

Качеството на водите на река Осъм и нейните притоци се мониторират чрез пунктове, които 
са 12 на брой в 2013 година в националната програма за монторинг, спрямо 10 в 2012 г. 
Причината за увеличаване на техния брой се съдържа в препоръките на ЕК за повишаване на 
гъстотата на речната мрежа т.е. пунктовете за мониторинг.
 Освен тези пунктове на основните притоците на р. Осъм - Бели и Черни Осъм са 
разположени пунктове за контрол на качеството на „суровата“ вода предназначена за питейно-
битово водоснабдяване. Такива са водовземанията от големите речни водохващания - Бента,
Краевица и Миревското на р.Черни Осъм; Въртяжка, Къси дял и Козещица на р.Бели Осъм и 
още други 5 от които в последните години не се черпи, но са резервни. Всички водохващания в 
Защитените територии са обхванати с програмите за контролен и/или собствен мониторинг за 
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2014 г., въз основа на извършената за 2013 категоризирация. Първите 3 речни водохващания 
показват подобряване качеството на питейните води и от категория А2 за 2012г., се променят в 
категория А1 за 2013г. Водохващанията на р.Бели Осъм запазват категорията от предходната 
година и са както следва: А2, А1, А1. В подкрепа на тези резултати са и данните от 
биологичният мониторинг през годината, които запазват доброто си състояние.
 За оценка на река Осъм при устие, преди вливане в река Дунав се анализират 
резултатите от водната проба в пункта при с.Черковица. Анализа на биогенните показатели, 
показва влошаване на състоянието. Измерени са по-восоки концентрации на общ азот, азот -
амониев и нитратен в сравнение с 2012 година. За пълна картина на качеството на водата в 
поречието,  в този пункт има планиран мониторинг на приоритетни вещества, както и на някои 
специфични замърсители. Анализите се извършват от регионалната лаборатория към ИАОС, гр. 
Плевен. Няма установени превишения на концентрациите на тежките метали, пестициди и 
индустриални замърсители сред наблюдаваните приоритетни вещества в последните две 
години. Проблемът е с методите на анализ, използвани при определяне ниските концентрации 
на някои вещества в матрица вода. В общият обем анализирани 24 приоритетни вещества, 11 от 
тях се работят с висока граница на количествено определяне, т.е. над стандартите за качество.
Хидробиологичният мониторинг за двете години е представен от наблюдение на 
макробезгръначната фауна, и според резултатите от него се наблюдава тенденция на 
подобряване през 2013г.

Река Черни Осъм
 Други пунктове по основното течение на р.Осъм са: след с. Обнова при с. Изгрев, след 
гр.Левски, след гр.Ловеч, след гр.Троян, разположени в 4 водни тела. При първите два пункта 
след устието, качествата на водата се запазва, т.е. има замърсявания с азотни съединяния, като 
амониев и нитратен азот с високи концентрации над стойността за умерено състояние. Трябва 
да се отбележи, че след влизането в действие на пречиствателните станции за отпадъчни води 
при гр. Троян и гр. Ловеч, качеството на водата в реката бележи подобрение, но все още се 
отчита натоварване на фосфор от ортофосфати, стойности на общ азот и общ фосфор –над 
концентрациите за умерено състояние на определения за този участък на р.Осъм - тип R4. 



18

Препоръчително е да се изгради допълнително трето стъпало за пречистване на азот и фосфор
на водите от събирателните колектори на двата града. 
През последните две години се забелязват отделни измерени високи концентрации на манган, 
който за момента е нов вид натоварване. Не са установени  други замъсявания на реката с 
органични замърсители или тежки метали.
За 2013г. състоянието при два от  пунктовете за биологичен мониторинг се запазва умерено, и 
при два се наблюдава подобряване на биологичните показателите. При пунктовете след 
гр.Левски и след гр.Ловеч се наблюдава подобряване числеността при макрофитите, спрямо 
предходната година.
• Притоците на р. Осъм, които се наблюдават с мониторингови пунктове са р. Ломя и 
пункт при с. Варана - отделно водно тяло,  р. Шаварна преди  вливане в р.Осъм , р. Маарата при 
с.Крушуна/ референтен пункт за тип R15-карстови води/. Пунктовете нa р. Пордимска бара и 
река Берница, преди вливане в Осъм са включени в 2013 година, с цел да се анализрат водите в
границите на тези малки притоци като отделни водни тела, да се отчете натоварването и това да 
спомогне за вземане на правилни решения .
Анализите на водата на река Ломя, показват подобряване на състоянието. Стойностите на 
показателите отчитащи биогенното замърсяване са по-ниски в сравнение с 2012 година, но все 
още не отговарят на изискванията за добро състояние. Като се има предвид натоварването само 
от селкостопански дейности може да се заключи, че натоварването се дължи на неспазване на 
добри земеделски практики. Новите пунктове за 2013 година на р.Берница и р.Пордимска бара 
допълват  картината относно замърсяванията.  Двете реки са доста замърсени, тъй като в тях се 
изхвърлят  всякакви битови и други отпадъци. Извод не може да се напртави поради късата 
редица данни, с които разпологаме. Окончателният резултат по този въпрос ще се докладва с 
втория план за управление на речните басейни. Река Маарата за 2013г. се оценява в добро 
състояние според биологичните елементи. За другите два пункта състоянието се запазва 
умерено.
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1.7.Река Янтра

Поради големия си водосбор, р.Янтра е с гъста  мониторингова мрежа. По реката и притоците 
са разположение 39 бр. мониторинговите пункта, 5 бр. – на стените на яовирите, в т.ч. 3 от 
които се ползват за питейнобитово водоснабдяване, и 15 пункта за контрол на “суровите води” 
от речните водохващания, обхванати в програмата за мониторинг в защитените територии. 
Освен тези пунктове в програмата за мониторинг на водите по прилагане на нитратната 
директива за опазване на водата от замърсяване с нитрати от земеделски източници са 
обхванати още 8 пункта.
След  преразглеждането на границите на водните тела, в поречието са определени 41 водни 
тела. Планираните показатели в пунктовете за мониторинг са съобразни с натоварването и 
предназначението на водите във водното тяло.
Качеството на водата на реката, в сравнение в миналата 2012  година не се е променила в 
посока подобряване.
По основното течение на реката са разположени 9 мониторингови пункта в 6 водни тела - от
извора с.Ябълка, до с. Нов град-преди вливане в  река Дунав. Измерените стойности на 
физикохимичните показатели при с. Каранци и с.Нов град не надвишават референтните 
стойности за добро състояние на тип R7, но има установени отделни измервания на високи 
концентрации на разтворен алуминии и цинк. В този пункт (на устието)по подобие на другите, 
които са преди вливане в Дунав се прави пълен анализ на всички ПВ. Няма установени 
превишени концентрации. Проблемът е общ – получените от лабораториите резултати не са с 
достатъчна достоверност на данните, поради което не е акуратно да се ползват при оценка на 
химическото състояние.
р. Янтра при кв. Ябълка е референтен пункт за добро състояние тип R2, но в последната година 
има влошаване на някои характеристики, напр. повишено съдържание на органични
замърсители.
Най замърсени са водите на река Янтра в участъците, които се характеризират в пунктове:  след 
ПСОВ Д.Оряховица; мост за с. Върбица; след ПС на шос.мост за с. Самоводене; след ПС - гр. 
Габрово. Наблюдават се отделни измервания на високи концентрации на някои метали, като 
алуминии, цинк и мед. Над граничните стойности за умерено състояние са резултатите от 
анализ на общ азот и фосфор, ортофосфати, нитратите и амониев азот. Повечето пунктове са от 
програмата за оперативен мониторинг, но се aнализират и някои приоритетни вещества. Няма 
превишение на средно годишната стойност на анализираните вещества в сравнение с СКОС, 
съгласно Приложение 1 от Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни 
вещества и някои други замърсители.
Биологичните елементи отчитат при: пункта на р.Янтра при с.Новград умерено състояние за 
2013г., което се е запазило от предходната година; пункта при с. Каранци - запазва доброто, а 
този  след гр.Габрово запазва лошото състояние. Пункта на р.Янтра при с.Ябълка запазва много 
добро състояние по биологични показатели за двете години. Състоянието се запазва умерено и 
за пунктовете при с.Самоводене и след вливане на р.Белица.
Пункта на р.Янтра - след ГПСОВ на град Долна Оряховица е нов в Програмата за 
хидробиологичен мониторинг от 2013г. и не може да се направи сравнение с предходни години. 
Оценката за него е умерено състояние /2013г./.
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Притоци на река Янтра

 р. Студена – ляв приток на р.Янтра, с влошено качество на водите през 2013, в сравнение 
с 2012 година. Поречието на реката е самостоятелно водно тяло. Натоварено е с високо 
съдържание на соли /измерена електропроводимост над 1252 mS/cm, /, висока БПК-5, високи 
стойности на показателите, отчитащи биогенни замърсители като общ азот и общ фосфор;
съединията на азота-нитратен, нитритен и амониев; съединия на фосфора- ортофосфсти.
Проведеният биологичен мониторинг при пункта на р.Студена отчита влошаване на 
състоянието, в сравнение с предходната година.
 р.Елийска - Пункта на р.Елийска е включен за наблюдение в Програмата за 
хидробиологичен мониторинг от 2013г., и според изследваните биологични елементи за същата 
година състоянието е умерено.
 р. Лефеджа – десен приток на р. Янтра. В поречието са обособени 9 водни тела, от които
8 категория река и 2 – езеро. Пункта на р. Лефеджа преди вливане в р. Янтра отразява 
състоянието на всички вливащи се притоци, а именно реките Джулюница, Веселина и 
Биюкдере. Пункта на вливане е референтен за тип R7. Няма отчетено натоварване за 
наблюдавания период, спрямо 2012. Има отчетени концентрации на общ азот и общ фосфор, 
които са над стойностите за добро състояние, но са по- ниски в сравнение с 2012 г.
На река Веселина е разположен яз.Йовковци- основен източник на водоснабдяване на град 
В.Търново, Елена и др. селища. Ежегодно се извършва категоризация на водите в язовира въз 
основа на Наредба 12/ 2002 година и въз основа на това се актуализира програмата за 
контролен и собствен мониторинг. За последните две години категорията се запазва- А1. Пункта 
на р. Веселина преди язовира е референтен пункт за тип R2.
При извора на река Биюкдере е изграден язовир Ястребино. Той е самостоятелно водно тяло,
категория езеро. Водите на яз. Ястребино се ползват за напояване и питейно-битово 
водоснабдяване на гр.Антоново, след пречистване в пречиствателна станция за питейни води.
Състоянието по пунктове от хидробилогичният мониторинг са: р.Лефеджа при с.Бряговица не 
променя състоянието си от 2012г. – то се запазва умерено, за пункта при с. Кесарево се 
наблюдава влошаване. Нов пункт на река Лефеджа от 2013г. е този при с.Майско. Резултата от 
оценката на изследваните биологични елементи показва добро състояние.
Състоянието на р.Джулюница се запазва умерено според биологичните показатели.
На р.Веселина има 2 пункта за биологичен мониторинг - преди яз.Йовковци и след него. За 
първият пункт не се наблюдава промяна в състоянието - запазва се добро, а за втория -
умереното състоянието се запазва и за двете години.
Голяма река при ХМС гр. Стражица- запазва умереното състояние от 2012г., но на пункта при 
с.Панайот Хитово се наблюдава подобряване в сравнение от предходната година.
 р. Росица – ляв приток на р. Янтра. На основното поречие на реката има разположени 3 
пункта за физикохимичен и 2 за хидрометричен мониторинг. Освен тези пунктове, които лежат 
на р.Росица, на всички нейни притоци, които са обособени като самостоятелни водни тела има 
пунктове за контролен или оперативен мониторинг, част от националната програма. С един или 
повече пункта се наблюдават реките: Видима, Крапец, Магър, Негованка и Бохот .
Пункта на р.Крапец, преди яз.Крапец при с. Малиново е референтен пункт за тип R8. 
Резултатите от анализа показват много добра физикохимична характеристика.
В поречието на р.Росица има разположени и два язовира яз. Крапец и яз. Ал.Стамболийски. 
Качеството на водите от целия водосбор на р.Росица се оценяват въз основа на анализа на 
резултатите от мониторинга в пункта при с.Поликраище. От анализа е видно, че няма 
замърсявания в пункта и има запазване на качеството/ състоянието в рамките на последните две 
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години. В отделните водни тела по подпоречия има натоварване с биогенни замърсители. От
извършваните селкостопански дейности, се отчитат високи концентрации на фосфор от 
ортофосфти, азот –нитритен и нитратен.
На р.Росица има 2 пункта за биологичен мониторинг-при гр.Севлиево и вторият-при 
с.Поликраище (на устие на р.Росица преди вливане в Янтра). За първият пункт се запазва 
умерено състояние, за втория пункт се наблюдава подобряване на състоянието.
За р.Лява Видима - много доброто състояние (по МЗБ) от биологичният мониторинг се запазва 
и за 2013г. За р.Видима, при с.Велчево - добро състояние според изследваните макрозообентос 
и фитобентос за 2013г. този пункт е нов в Програмата за хидробиологичен мониторинг и няма 
данни от предходни години за сравнение.
За пунктовете при р.Бохот, с.Хотница; р.Магъра преди вливане в яз.Ал.Стамболийски и р. 
Крапец преди яз.Крапец не се наблюдава промяна в състоянието според биологичните 
елементи – то се запазва умерено. Състоянието на пункта за р.Крапец преди вливане в 
яз.Ал.Стамболийски за двете години се запазва добро. За р.Чопарата няма промяна –запазва се 
умереното състояние. 
 р.Белица /с притока си р.Дряновска/ - десен приток на р.Янтра с общо 5 водни тела. През
2013 година в поречието на река Дряновска са добавени два допълнителни пункта за 
оперативен мониторинг. Единият-след гр.Дряново, моста за с. Ганчовец и другият след 
гр.Трявна мост над р.Дряновска. Целта е да се отчете влиянието на директно заустваните в 
реката градски непречистени битово отпадъчни води. Резултатите от анализа потвърждават
замърсяването на водите в реката, като се отчитат превишени стойности на всички 
показателите, отчитащи хранителните вещества, а именно: общ азот, общ фосфор и др. азотни и 
фосфорни съединения. Построяването на ПСОВ след всеки от двата града Дряново и Трявна е 
от изключително значение за подобряване състоянието на водните тела. 
Преди да се влее в река Янтра, р. Белица носи със себе си характеристиката на замърсяванията 
от притоците и качеството на водите е подобна, въпреки добрата самопричистваща способност 
ссътоянието е далеч от референтните стойности за добро състояние.
След хидробиологичният мониторинг оценката по пунктове е следната: при р.Белица и 
р.Дряновска (преди вливане в р.Белица) се запазва умереното състояние, за р.Паничарка се 
наблюдава тенденция към подобряване на състоянието. От 2013г. има нов пункт на 
р.Дряновска- след гр.Дряново, при който се анализират макрозообентос и фитобентос. Данните 
тях отчитат добро състояние. 
 Язовирите Йовковци, Хр. Смирненски, Ястребино и Ал.Стамболийски на р.Росица са от 
особено значение в поречие Янтра. Първите три се плозват за водоснабдяване на населението, а 
язовирите Ястребино и Ал. Стамболийски за напояване. Водите в язовирите предназначени за 
питейно-битово водоснбдяване ежегодно се категоризират, въз основа на това  програмите за 
монторинг се актуализират, в изпълнение на Нареба 12/2012 година.
 Относно речните водовхащания за ПБВ и качеството на водите , подробна информация 
може да се намери на уеб страницата на басейносвата дирекция, а именно: http://www.bd-
dunav.org/content/
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Язовир „Йовковци“

1.8.Река Русенски Лом

По поречието на Русенски Лом са разположени 19 мониторингови пункта в 15 водни тела за 
наблюдение качеството на водата в реката, притоците и още 4 пункта на стените на язовири.
Голяма част от пунктовете са с дълга редица натрупани данни, но от 2013 година има нови 
които са включени в програмата за мониторинг. Това са: р.Бели Лом след вливане на Малки 
Лом след с.Нисово; р. Черни Лом при с.Кацелово; р.Баниски Лом при с. Баниска. Целта е 
натрупване на допълнителна информация за състоянието на водите в границите на 
преразгледаните водните тела, на основание въведената  типологията от 2010 година.
На устието на река Русенски Лом, преди вливане в река Дунав замърсяването е традиционно в 
почти целия диапазон на анализираните показатели, отчитащи биогенното замърсяване, а 
именно: неколкократно по-високи стойности на общия азот и общия фосфор , в сравнение с 
рефрентните стойности за тип R 7. Отчита се замърсяване с органични замърсители, които 
водят до лошо екологично състояние. В последните две години се наблюдават замърсявания и с 
вещества от групата на специфичните замърсители, като разтворено желязо и цинк. На този 
пункт се планира анализ на всичките наблюдавани 30 ПВ, с честота 12 пъти годишно. 
Анализират се, както в другите пунктове на устията- 24 от тях. Резултатите не показват 
надвишаване на стандартите за качество по изискванията на Наредбата за приоритетните 
вещества. Проблемът относно ползването на резултатите от анализа подавани от регионалните
лаборатории- вкл. и лабораторията в гр.Русе. По горе в анализа е описано какъв е проблемът с 
ползването на резултати и оценката на химическото състояние. 
Според изследваният биологичен елемент макрозообентос, за последните две години 
състоянието на пункта е умерено. Наблюдава се известно подобрение в състоянието в 
сравнение с минали години.
Друг пункт във същото водно тяло е при с. Басарбово. Той е наблюдаван освен по нациналната 
програма за мониторинг и по програмата за ТNМN-(транснационаланта мониторингова мрежа
на р. Дунав). Резултатите от анализа се покриват изцяло с тези на устието на пункта при гр. 
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Русе. Участъка от реката е изключително натоварен, вследствие не регламентирано директно 
заустване на отпадъчни води. Самия пункт е разположен в близост до индустриалната част на 
град Русе и вливането на непречистени битово-фекални и промишлени води, дават цялостна 
характеристиката за състоянието на водното тяло.
Според изследваният биологичен елемент (макрозообентос), състоянието на пункта е умерено и 
се запазва непроменено в последните години.
За пункта на р.Баниски Лом няма данни от минали години, защото е включен в програмата за 
хидробиологичен мониторинг от 2013г. Според изследваните биологични елементи 
(макрозообентос) състоянието му е умерено.

Притоци на Русенски Лом
Два са основните притоци, които образуват водосбора на р.Русенски Лом - реките Черни Лом и 
Бели Лом.
р.Черни Лом 
На този приток са разположени 9 пункта за мониторинг във водни тела категория река и на 2 
пункта на стоящи води- категория езеро- язовир Бойка и язовир Каваците. За цялостната 
характеристика на качеството на водата в притока се съди по резултатите от анализа на 
показателите в пункта на р. Черни Лом при с.Червен. Качеството на водата по физикохимични 
показатели, оценено по Наредба Н-4 е по-ниско от умерено. Няма подобряване качеството на 
водата в сравнение с миналия период. Традиционно измерени високи концентрации на общ 
азот, нитрати, общ фосфор и ортофосфати. Река Поповски Лом е част от водосбора на р.Черни 
Лом. В анализираната проба на вода от пункта при гр. Попово, се наблюдава натоварване от 
цялата група вещества отразяващи замърсяването - органични, биогени и специфични, което 
води до лош екологичен статус.
Водите на язовир Каваците е с много лоша качествена характеристика , която в последните 2-3 
години сезапазва. Измерените концентрации на замърсителите и ниската концентрация на 
кислород заплашва екологичното равновесие във водното тяло. 

Река Черни Лом при с.Пепелина
Хидробиологичен мониторинг се изпълнява по пунктове както следва: р.Черни Лом, при 
с.Червен, където състоянието на пункта е умерено (според макрозообентос), и се запазва от 
предходната година. За р.Черни Лом, преди сливане с Баниски Лом при с.Острица според 
резултатите от биологичните елементи общото състояние се запазва умерено и през 2013г. За 
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р.Черни Лом след вливане на Баниски Лом, при с.Пепелина, не се наблюдава динамика в 
състоянието на отделните биологични елементи и състоянието се запазва добро за двете 
години. Общото състояние на пункта при р.Поповски  Лом след гр.Попово се оценява като 
лошо. В сравнение с предходната година се наблюдава известно подобряване на състоянието
при макробезгръбначната фауна.

р.Бели Лом 
Водосбора на р.Бели Лом събира във себе си водите от реките Бели Лом , р.Долапдере и Малки 
Лом. В поречието са разположени два язовира- яз. Ломци и яз. Бели Лом, които са 
самостоятелни водни тела и имат пунктове за мониторинг с дълга редица данни.
Качеството на водата се наблюдава, чрез определени 8 пункта за мониторинг, разположени в 6 
водни тела - категория река. Във всички пунктове са измерени високи концентрации на азотни 
и фосфорни съединения, като най замърсеният участък е на р. Бели Лом след гр.Разград. 
Спрямо 2012 година има повишаване на кислородното съдържание във водата, което е 
положителен знак, но се забелязва появата на нов замърсител - манган.
Язовирите Бели Лом и Ломци са запазили не доброто си състояние, спрямо миналия период. 
Продължава натоварването с биогенни замъсители в яз.Ломци, като измерените концентрации 
са по-високи в сравнение с предишния период.
Водата в язовир Бели Лом има повишение на концентрацията на кислород и по-високи 
стойности на измерената БПК-5.
Наблюдение на биологични елементи за качество е реализирано при следните четири пункта: 
На р.Бели Лом след гр.Разград е отчетено известно подобряване в състоянието за 2013г. спрямо 
предходната 2012, но все пак остава лошо. За Река Бели Лом над яз.Бели Лом според 
изследваният биологичен елемент макрозообентос, състоянието на пункта се запазва умерено 
от предходната 2012г. Състоянието на пунктовете р.Бели Лом при с.Писанец  и р.Малки Лом 
преди вливане в Бели Лом, при с.Нисово според изследваните биологични елементи се запазва 
умерено през последните години.

Пробовземане в пункт за мониторинг
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1.9.Поречие Дунавски Добруджански реки

В района на Басейнова дирекция Дунавски район попадат голяма част от реките, които са 
отделен тип-пресъхващи/пониращи реки. Техния водосбор/отток е непостоянен във времето и 
е много трудно да се извърши анализ на качеството на водата в рамките на две години, респ. 
състояние на водните тела. Промяната на климата и отражението му върху този тип реки 
предварително обричат оценката на ниска достоверност. 
Анализа е направен по пунктове, но и в този конкретен случай не е възможно да се направи 
сравнителен анализ с миналогодишен период, тъй като климатичните промени са от 
съществено занчение за техния отток. Наблюдаваното засушаване в последните години не 
позволи при някои пунктове да се извърши пробовземане за аназлиз на физикохимични и 
биологични показатели. Такъв е пункта на  река р.Хърсовска на моста в с.Хърсово. От същият 
не е пробовземано в 2012 и 2013 година, поради пресъхване. 
По горните  причини в 2013 година БДУВДР Плевен с новата програма за мониторинг  направи
подмяна на пункта на р.Суха след вливане на Караман, с друг пункт - на р. Караман при с. 
Мировци.

 р.Чайрлък, при с.Черковна, мониторингов пункт във водосбора на р.Чейрлък. За периода 
се наблюдават превишени стойности на следните физикохимични показатели: общ азот, общ 
фосфор, нитратен азот. Няма високи концентрации на специфични замърсители. Извършва се 
анализ на ПВ, като алдрин диелдрин и др.от групата на дициклодиен пестицидите и ДДТ. 
Използваните методики не дават възможност да направи извод  относно натоварването. Няма 
промяна на състоянието, спрямо 2012 година.
Общото състояние на пункта за 2013г. се оценява като лошо, според изследваните биологични 
елементи. Не може да се направи сравнение с предходната година, защото реката е пресъхнала
 р.Царцар след вливане на р.Войка при с.Малък Поровец- мониторингова станция с дълга 
редица от данни. Няма прекъсване на пробовземането в периода 2010-2013 година. Наблюдават 
се превишени стойности на следните физикохимични показатели за добро екологично 
състояние : общ азот, общ фосфор, нитратен азот. Измерена е ниска концентрация на  БПК-5 
през месеците февруари, април и юли, което е добър знак, за повишваване на съдържанието на 
кислород. Няма превишени концентрации на специфични замърсители.
Според изследваните биологични елементи (макрозообентос и фитобентос), състоянието за 
периода 2012/2013г. е добро. 
 р. Суха - с. Ново Ботево – мониторингова станция със структурирани данни от 2010 
година. Пункта е над яз. Одринци. Източници за замърсяване в последните две години са
същите и това показват резултатите от проведените анализи. Има завишаване на измерените 
концентрации на общ азот и нитратен азот спрямо 2012 г., както и измерена единична висока 
концентрация на разтворено желязо в пробата от 22.5.2013
За р.Суха при с.Ново Ботево за 2013г. състоянието според изследваните биологични елементи е 
лошо. В сравнение с предходната година се отчита влошаване на състоянието.
Изследванията за МЗБ отчитат, че състоянието на биологичните елементи при пункта на 
р.Карамандере, с.Мировци за 2013г. е умерено.
 Мониторинговият пункт на р. Добричка при с. Росеново е непосредствено след мястото 
на заустване на ПСОВ гр.Добрич. Традиционно се наблюдават големи отклонения от 
референтните стойности за добро състояние на почти всички анализирани показатели. Реката е 
с ниско кислородно съдържание и висока електропроводимост . Измерените стойности на общ 
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азот, общ фосфор, фосфор от ортофосфати, амомниев и нитратен азот превишават 
референтните стойности за добро състояние десетки пъти. Замърсяването се дължи на 
директното вливането в реката на недостатъчно пречистени води от ГПСОВ на гр.Добрич.
За решаване на този проблем е необходимо пречиствателната станция да повиши капацитета 
си и да се предприемат действия за изграждане на ново по-високо стъпало на пречистване.

Река Добричка
Изследваните биологични елементи (макрозообентос и макрофити)  при пункта  на
р.Добричка, с.Росеново показват подобряване на състоянието за 2013г.
 Язовирите, които се наблюдават в програма за мониторинг са: Оногур, Одринци и
Антимово. За периода няма промяна в състоянието на последните два. Язовир Оногур е нов 
пункт за мониторинг от 2013 година. При анализа на резултатие от едногодишното 
пробовземане се заключава, в него се развиват процеси на еутрофикация. Има измерени високи 
стойности на РН/ 10,4/, както и общ фосфор, общ и нитратен азот от  4 до 5 пъти над 
граничната стойност за оценка, между добро и умерено състояние. Водите в язовирното езеро 
се замърсяват от дейности, които са основен поминък на този район (активно 
животновъдство),без да се спазват правилата за добра земеделска практика. Стойностите на 
изследваният хлорофил а отчитат, че състоянието на язовирите Одрици и Антимово е умерено.

В повечето водосбори на Добруджанските реки, в частност р.Суха не се мониторират голям 
брой приоритетни вещества, от групата на тежките метали и индустриални замърсители. 
Традиционно се анализират пестициди - алдрин, диалдрин, изодрин и ДДТ-общо. За периода не 
се наблюдават превишения на СКОС, но резултатите от протоколите на Регионална 
лаборатория  Варна, не могат да се използват при оценката на химическото състояние на 
водните тела. 

1.10.Река Дунав

През 2013 година качеството на водата в нашият участък се наблюдава в 5 пункта за 
мониторинг. Три от пунктовете попадат в две програми - националната програма за 
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мониторинг на води и TNMN/ транснационалната мониторингова мрежа за р.Дунав, а другите 
два – само във втората, т.н. Дунавска  програма. На два от пунктовете- при с. Ново село и при 
гр. Силистра се прави пробовземане и анализ на българския бряг , в талвега на течението и на 
румънския бряг в един и същи ден. Показателите, които се анализират по програмата TNMN са 
унифицирани за всички пунктове по река Дунав, от извор до устие, с честота 12 пъти годишно. 
По изискването на РДВ пунктовете които са в националната програма се пробовземат 4 пъти 
годишно.
Оценката на физикохимичните показатели, подкрепящи БЕК е извършена въз основа на 
изискванията на Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води, за тип R7, т.е. 
големи дунавски притоци. Това се налага поради факта, че за за тип R6 големи реки, към който 
спазва нашия участък - долен Дунав, няма референтни стойности за много добро, добро и 
умерено състояние  в горецитираната наредба за физикохимични елементи за качество и много 
добро, добро, умерено, лошо и много лошо за БЕК.
От предоставените протоколи за извършените от РЛ на гр. Монтана, Плевен, В.Търново и Русе 
към ИАОС анализи е видно, че река Дунав няма превишения на стойностите за добро 
състояние по физикохимични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества по 
изискванията за тип R7. Анализите на някои вещества като на полихлорираните бифенили и 
приоритетните вещества живак, р,р-ДДТ и алдрин се работят по методики при които границата 
на количествено определяне е равна на СКОС или по-голяма от него/ напр. живак./. Това е 
проблем, който е наложително да бъде остранен, за да могат резултатите от анализите да се 
използват при оценката на състоянието.
За река Дунав не се анализират биологичните елементи за качество. Не се пробовземат и не се 
анализират поради липса на методики и референтни стойности за оценка за този тип R6.

Река Дунав при град Русе

 Езера и Язовири в поречие Дунав
Езерото Сребърна е включено в програмата на физикохимичен и хидробиологичен мониторинг 
след 2010 година. Честотата на мониторинга е 4 пъти годишно. Езерото Сребърна е референтен 
пункт за тип L 5/крайречни езера и блата/. За периода има напрупани достатъчно данни, които 
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дават информация за качеството на водата в езерото, а именно стойностите на голяма част от
физикохимични показатели подкрепящи биологичните елементи отговарят на граничната 
стойност между много добро и добро състояние. Изключение прави само показателя общ 
фосфор. Стойностите са близки до тези за по-лошо от умерено състояние. Според резултатите 
от изследвания биологичен показател хлорофил а, състоянието на езерото е лошо. 

Язовир Антимово - тип L16, мониторингов пункт на стената на язовира. Анализа на 
физикохимичните данните за 2013 година показват, че качеството на водата в язовира е добро с 
изключение на съдържание на общ фосфор, в рамките на умерено състояние. Според 
изследваните през годината хлорофил а и прозрачност, състоянието на язовира е умерено.


