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І. ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 

 
1. Характеристика и мониторинг на повърхностните води 
 
1.1 Типове повърхностни води 
Водните обекти на територията на „Източнобеломорски район” (ИБР) се отнасят към две 
категории повърхностни води – “Река” и “Езеро”. 
На територията на обл. Стара Загора, Сливен, Ямбол и общ. Тополовград са идентифицирани 
5 типа води от категория „Река” /Таблица №1-1/: 
 

Таблица №1-1  Типология на категория “РЕКА” в области Стара Загора, Сливен, Ямбол и 
община Тополовград 

 
№ Тип Име на типа Водосбор 
1 R3 Планински реки - Река Тунджа след град Калофер до 

вливане на р. Саплама 
- Притоци на р.Тунджа от Стара планина и 

Средна гора (р. Саплама, р.Тъжа от извори 
до ВЕЦ "Тъжа", р. Габровница, р. 
Голямата река /Шипченска/, р. Турийска, 
р. Елнишка, р. Гюрля, р. Калнишка, р. 
Енинска горно течение до с. Енина, р. 
Поповска (р. Ветренска) и приток р. 
Сливитовска, р. Лазова, р. Лява (р. Радова), 
р. Твърдишка, р. Лешница, р. Мъглижка от 
извори до гр. Мъглиж, р. Беленска от 
извори до вливане на Боровдолска река и 
Голямата река, р. Асеновска до гр.Сливен) 

- Притоци на р.Марица (р. Овчарица от 
извори до с. Сотиря, р. Кумруджа до яз. 
Раднево, р. Беленска от вливане на 
Боровдолска до устие, р. Боровдолска, р. 
Блягорница, Река Бедечка от извори до 
гр.Стара Загора). 

2 R5 Полупланински реки - Река Тунджа от вливане на р. Саплама до 
вливане на р. Асеновска 

- Притоци на р. Тунджа (р. Крънска- долно 
течение, р. Асеновска от гр.Сливен до 
устие) 

- Притоци на р.Марица (Река Бедечка от гр. 
Стара Згора до устие, Река Каялийка от яз. 
Езерово до вливането в река Марица, 
Горно течение на Сазлийка до с. 
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Ракитница, Река Омуровска горно течение, 
Новоселска река, Кашладере и 
Съединение, Река Рахманлийска и десен 
приток Карадере). 

3 R12 Големи равнинни реки - Река Тунджа от вливане на р. Асеновска до 
граница. 

4 
 

R13 
 

Малки и средни равнинни 
реки с фин субстрат  

- Притоци на р.Марица (р. Омуровска 
средно и долно течение, р.Мартинка, 
р.Меричлерска, Старата река, р. Соколица, 
р. Мусачка, Арпа дере (Златополска река), 
р. Сазлийка от р. Азмака до устие и 
притоци, р.Текирска, Река Овчарица от 
язовир Овчарица до вливането й в река 
Сазлийка, река Блатница) 

- Притоци на р.Тунджа (р. Овчарица от с. 
Сотиря до вливане в р. Тунджа, р. 
Дряновска, Ляв приток на р. Тунджа 
минаващ през с. Блатец, р. Мочурица и 
притоци, р. Калница). 

5 R14 Субсредиземноморски 
реки (пресъхващи) 

- Притоци на р.Тунджа (р. Боадере, р. 
Симеоновска, р. Дереорман, р.Мелнишка, 
р.Поповска и притоци, р. Манастирска, р. 
Мелнишка, р. Дряновска, р. Фишера, р. 
Синаповска). 

 
 

На територията, контролирана от РИОСВ-Стара Загора в рамките на посочените типове реки 
са определени 78 водни тела от категория „река”. Всяко водно тяло е речен участък с еднакво 
екологично и химично състояние, който има важна роля при управлението на водите. В 
Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) за 
2016-2021г., приет с Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет са подготвени 
конкретни програми от мерки, чрез реализацията на които трябва да се постигне добро 
състояние на водите. 
 

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

Таблица № 1-2.  Типове категория “ЕЗЕРО” в области Стара Загора, Сливен, Ямбол и 
община Тополовград 

 

№ ТИПОВЕ Язовири 
Брой 
ВТ 

1 
 

L11 Големи дълбоки язовири яз. Жребчево, яз. Копринка 2 

2 
 

L13 Средни и малки 
полупланински язовири  

 яз. Асеновец – ПБВ, яз. 
Малазмак, яз. Малко Шарково  3 

3 L15 Големи равнинни средно 
дълбоки язовири  

яз.Розов кладенец, яз.Овчарица, 
яз. Кирилово 

3 

4 L17 Малки и средни равнинни 
язовири  

яз. Даскал Атанасово, яз.Раднево, 
яз.Бяло поле, яз.Пъстрен, 
яз.Чирпан, Рибарници с. Нико-
лаево, , яз. Роза 3, яз.Дълъга  

8 

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

 

 
 
1.2 Програми за мониторинг 
• Контролен мониторинг 

При проектиране на мрежата за контролен мониторинг на повърхностни води на 
територията на ИБР са избрани представителни мониторингови пунктове за съответните 
речни басейни и типовете водни тела. Общият брой на пунктовете за контролен мониторинг 
на територията на РИОСВ- Стара Загора през 2018 г. е 9- 7 пункта на реки и 2 пункта на 
язовири. Във връзка с определяне на екологичното и химично състояние на повърхностните 
водни тела в тези пунктове се извършва мониторинг на биологични и физико-химични 
елементи, като еднократно в периода на ПУРБ е предвидено да се извърши и мониторинг на 
хидроморфологични елементи за качество. 
 

● р. Сазлийка след гр. Гълъбово 
● р. Тунджа преди гр. Калофер 

            ● р. Тунджа след яз.“Копринка”, с. Бузовград 
● р. Тунджа - мост с. Баня (при ХМС) 
● р. Тунджа - с. Срем 
● р. Мелнишка преди устие  
● р. Манастирска преди мина "Мрамор" 
● яз.Копринка 
● яз.Жребчево-стена 
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Честотата на контролния мониторинг е съобразена с минималната честота, която се 
препоръчва в Приложение V на РДВ за отделните показатели: 

• Биологични елементи 
- фитобентос в реки – 1 път на 3 години 
- макрофити в реки и езера/ язовири- 1 път на 3 години 
- макрозообентос в реки – 1 път годишно 
- риби в реки и езера/ язовири- 1 път на 3 години 
- фитопланктон/хлорофил А в язовири (заедно с прозрачност, разтворен кислород, 

активна реакция/рН и електропроводимост) – 2-4 пъти годишно, като мониторингът 
се извършва 2-6 пъти в периода на ПУРБ. 

• Физико-химични елементи 
- основни показатели – 4 пъти годишно 
- специфични замърсители – 4 пъти годишно 
- приоритетни вещества – 12 пъти годишно 
 

Карта № 1-3 Мрежа за контролен мониторинг на повърхностни води на територията на 
области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград (чл.8 на РДВ) 

 

 
• Оперативен мониторинг 

 
        При подготовката на програмата за оперативен мониторинг на повърхностните води в 
ИБР е използвана информация за състоянието на определените водни тела и се прилагат 
критериите, посочени в т.1.3.2. на Анекс V на РДВ. 
         Пунктове за оперативен мониторинг се поставят в онези водни тела, които са в лошо 
състояние и съществува риск да не постигнат добро състояние. На територията на РИОСВ- 
Стара Загора през 2018 г. са определени 37 пункта за оперативен мониторинг – 31 на реки и 6 
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на язовири (Програма за мониторинг на водите по Заповед № РД-229/05.04.2017г. на 
Министъра на околната среда и водите). В тези пунктове се извършва мониторинг по 
биологични и физико-химични елементи за качество. 
 

● р. Текирска след гр. Чирпан 
● р. Стара с. Целина   
● р. Сазлийка с. Диня 
● р. Сазлийка гр. Раднево 
● р. Сазлийка с. Любеново 
● р. Сютлийка с.Ракитница 
● р. Сазлийка преди устие 
● р. Бедечка - устие, с. Боздуганово 
● р. Блатница с.Езеро, след гр. Нова Загора 
● р. Блатница - устие гр. Раднево 
● р. Соколица с. Обручище  
● р. Соколица с. Владимирово, моста за селото  
● р. Мустанова с. Априлово  
● р. Мусачева с.Мусачево 
● р. Тунджа след гр.Калофер 
● р. Тунджа , опашка на яз.Копринка 
● р. Тунджа с. Ягода 
● р. Тунджа с. Гавраилово 
● р.Тунджа с. Самуилово, след р.Асеновска 
● р.Тунджа с. Ханово 
● р.Тунджа гр. Елхово 
● р. Радова при гр. Николаево 
● р. Твърдишка, устие след гр. Твърдица 
● р. Беленска, устие с. Бинкос 
● р. Асеновска след гр. Сливен  
● р. Мочурица – устие 
● р. Мараш след с. Лозенец  
● р. Симеоновска- горно течение  
● р. Боадере- устие след с. Каравелово   
● р.Дереорман – устие 
• яз. Даскал Атанасово  
• яз. Розов кладенец 
• яз.Раднево  
• яз. Пъстрен 
• яз. Малко Шарково 
• яз. Кирилово 
• яз. Малазмак 
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При подбора на показатели за оперативен мониторинг се използват биологичните 
елементи, индикативни за степента на антропогенно въздействие върху качеството на водите 
- макроозообентос в реки и фитопланктон в стоящи води. С оглед оперативното установяване 
на промените във фитопланктонните съобщества се използва показателят в съчетание с 
други индикативни физико-химични показатели – прозрачност (SD), разтворен кислород, 
температура и електропроводимост. 

Предвижда се мониторинг на всички физико-химични показатели, превишаващи 
стандартите за качество на околната среда (за приоритетни вещества) или приетите норми за 
добро екологично състояние на физико-химичите елементи. Предвижда се и мониторинг на 
други физико-химични показатели, които са свързани с тези, по които се наблюдават 
отклонения. 

Честотата на оперативния мониторинг е съобразена с минималната честота, която се 
препоръчва в Приложение V на РДВ за отделните показатели: 

• Биологични елементи 
- макрозообентос в реки – 1 път годишно 
- фитопланктон/хлорофил А в язовири (заедно с прозрачност, разтворен кислород, 

активна реакция/рН и електропроводимост) – 2-4 пъти годишно, като мониторингът 
се извършва 2-6 пъти в периода на ПУРБ. 

• Физико-химични елементи 
- основни показатели – 4 пъти годишно 
- специфични замърсители – 4 пъти годишно 
- приоритетни вещества – 12 пъти годишно 

 
Карта № 1-4 Мрежа за Оперативен мониторинг на повърхностни води на територията на 

области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград (чл.8 на РДВ)  
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1.3 Показатели за мониторинг на повърхностните води 
• Биологични елементи за качество 

Хидробиологичният мониторинг се извършва за макробезгръбначни в реки по 
Ирландски Биотичен Индекс. Периодично в определени пунктове (през 3 г.) се извършва 
наблюдение и на останалите биологични елементи съгласно изискванията на РДВ – 
фитопланктон (язовири), фитобентос, макрофити и риби. Мониторингът и оценката на 
състоянието на биологичните елементи в реки се извършват по Наредба № Н-4/14.09.2012г. 
за характеризиране на повърхностните води. 

От провеждания мониторинг за 2018 г. на биологичните елементи за качество са 
налични данни за дънни безгръбначни и фитобентос.  
 

• Физико-химични елементи за качество 
 

Мониторингът се извършва по основни физико-химични показатели, специфични 
замърсители и приоритетни вещества, свързани със замърсяване на повърхностните води с 
органични вещества, метали и металоиди. Анализът на планираните показатели се извършва 
от Регионална лаборатория- Стара Загора към ИАОС. 

За всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и 
анализиране по следните групи показатели: 
• Основни физико-химични показатели 

- І група – активна реакция /рН/, температура, неразтворени вещества, 
електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, азот амониев, 
азот нитратен, азот нитритен, фосфати. 

- ІІ група – азот общ, фосфор общ, калциево-карбонатна твърдост. 
• Специфични вещества 

- І група – Органични вещества – феноли, нефтопродукти. 
- ІІ група - Метали и металоиди – желязо, манган, цинк, мед, арсен, хром – 

тривалентен, хром – шествалентен, алуминий. 
- ІІI група – Други вещества – СПАВ анионактивни, цианиди. 

• Приоритетни вещества 
 
2. Определяне на химично и екологично състояние на повърхностните 

води 
 
2.1 Химично състояние 

При определяне на химичното състояние на повърхностните водни тела са приложени 
изискванията на Директива 2013/39 ЕС, транспонирана в Наредба за стандарти за качество на 
околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители от 2010г. 
 Химичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в два класа – добро и 
лошо, които се изобразяват съответно със син и червен цвят. За извършване на достоверна 
оценка е необходимо минималната честотата на анализ да бъде 12 пъти в годната (1 път 
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месечно). Тези водни тела, които отговарят на средногодишните стойности на стандартите за 
качество на околната среда (СГС-СКОС) са в добро състояние, а за водните тела, в които се 
констатира превишаване на СГС-СКОС е определено лошо състояние. Във водните тела, в 
които не се извършва мониторинг на приоритетни вещества поради липсата на 
идентифициран натиск, химичното състояние е определено като «неизвестно». 
        През 2018 г. в 49 повърхностни водни тела на територията на РИОСВ- Стара Загора са 
извършени анализи за наличие на приоритетни вещества. В две водни тела резултатите от 
мониторинга показват превишаване на стандартите за качество на околната среда по 
показателите хлорпирифос- етил и трихлорометан, и водните тела са определени в лошо 
химично състояние. 
 
Таблица № 2-1 Брой повърхностни ВТ по химично състояние през 2018 г. 
 

 
ВТ Тунджа Марица Общо 

Химично  
състояние 

Добро 24 23 47 
Лошо 1 1 2 

Неизвестно 34 11 45 
 общо ВТ 59 35 94 

 
2.2.Екологично състояние 
  Оценката на екологичното състояние/потенциал на повърхностните водни тела се 
извършва по класификационна система за биологични и физико-химични елементи за 
качество, и стандарти за качество на околната среда за химични елементи и специфични 
замърсители, включени в Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на 
повърхностните води. 
  Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в пет класа: 
отлично, добро, умерено, лошо и много лошо, които се изобразяват с показаните в таблицата 
цветове. 
 
 
 
 
В Таблица № 2-3 са дадени резултатите от оценката на екологичното състояние на 
повърхностните водни тела на територията на РИОСВ- Стара Загора по речни басейни. 
Анализът на резултатите показва, че през 2018 г. водните тела в добро екологично състояние 
са 17, в умерено- 53 и в лошо и много лошо състояние 24 водни тела. При сравняване на 
резултатите с тези през 2017 г. не се наблюдава подобряване на екологичното състояние/ 
потенциал (през 2017 г. 21 водни тела са в добро екологично състояние, 49 в умерено и 24 
водни тела в лошо и много лошо екологично състояние/потенциал). Основните физико-
химични показатели, по които се наблюдават отклонения са свързани с органично 
замърсяване - оротофосфати, общ фосфор, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ 

Екологично състояние 

отлично добро умерено лошо много лошо 
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азот и БПК, причина за които са непречистени отпадъчни води от населени места и 
интензивна селскостопанска дейност. 
 При оценката на екологичен потенциал в силномодифицирани водни тела (язовири, 
коригирани реки) се използва класификационната система за еклогично състояние, която е 
разработена за естествени водни тела. Необходимо е тя да бъде адаптирана като се въведе т.нар. 
„подход на смекчаващи мерки”, прилаган в ЕС. При него като основен критерий се приема 
стопанското използване на водните тела и състоянието на елементите за качество, което може 
да се постигне без да се допуска негативно въздействие върху стопанската дейност. Това 
състояние се приема за Добър екологичен потенциал (ДЕП) като се предвиждат „смекчаващи 
мерки”, които могат да го подобрят, без да попречат на стопанското ползване. Новият подход за 
определяне на ДЕП ще бъде въведен при оценките за силномодифицираните водни тела в 
периода на втория ПУРБ (2017-2021 г.). 
 
Таблица № 2-2 Брой водни тела разпределени по екологично състояние през 2018 г. 

 Общо ВТ Марица Тунджа Общо 

Ек
ол

ог
ич

но
 

съ
ст

оя
ни

е/
 

по
те

нц
иа

л 

Отлично 0 2 2 
Добро 1 14 15 

Умерено 20 33 53 
Лошо 11 8 19 

Много лошо 3 2 5 
 ВТ 35 59 94 

 
Таблица 2-3 Състояние на повърхностните водни тела 

 

№ Код Водно тяло СМ/ 
ИВТ 

Биологични 
елементи 

Физико- 
химични 
елементи 

Екологично 
състояние/ 
потенциал 

Химично 
състояние 

1 BG3MA200L019 яз. Розов кладенец ИВТ 
Умерено 

Хлорофил А 

Умерено 
NH4, NO2, 
PO4, Робщ Умерено Добро 

2 BG3MA200L021 яз. Пъстрен ИВТ 
Лошо 

Хлорофил А  
Умерено 

БПК Лошо Добро 

3 BG3MA200L210 яз. Овчарица СМ Отлично 
Умерено 

PO4, Робщ Умерено Добро  

4 BG3MA200L031 яз. Раднево СМ 
Умерено 

Хлорофил А 

Умерено 
БПК, NO2, 
PO4, Робщ Умерено Добро 

5 BG3MA200L032 
яз.Даскал 
Атанасово СМ 

Лошо 
Хлорофил А 

Умерено 
БПК, Робщ Лошо Добро 

6 BG3MA200R014 

Река Сазлийка  от 
река Овчарица до 
устие СМ Умерено 

Умерено 
БПК, NH4, 
NO3, NO2, 
PO4, Nобщ, 
Робщ, О2 Умерено Добро 

7 BG3MA200R016 Река  Мусачка  Лошо 

Умерено 
БПК, NO3, 

Nобщ Лошо Добро 
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8 BG3MA200R017 

Река Соколица 
средно течение до 
язовир Розов 
кладенец  Умерено 

Умерено 
Електропрово
димост, Mn, 

Al, U Умерено Добро 

9 BG3MA200R018 
Река Соколица 
горно течение  Умерено 

Умерено 
Al Умерено Добро 

10 BG3MA200R020 
Река Мустанова и 
р. Еледжик  Умерено 

Умерено  
БПК, NH4, 
NO3, PO4, 

Nобщ, Робщ Умерено  Добро 

11 BG3MA200R022 

Река Овчарица от 
язовир Овчарица 
до вливането й в 
река Сазлийка СМ Лошо  Лошо Неизвестно 

12 BG3MA200R024 

Река Акбунар до 
вливане в 
яз.Овчарица СМ Умерено  Умерено Неизвестно 

13 BG3MA200R026 

Река Овчарица до 
вливане в яз. 
Овчарица   Умерено  Умерено Неизвестно 

14 BG3MA200R027 

Горно течение на 
притоци на река 
Овчарица - 
р.Скалишка до 
яз.Овчарица  Умерено  Умерено Неизвестно 

15 BG3MA200R028 

Река Сазлийка и 
притоци от 
р.Блатница до 
р.Овчарица СМ Лошо 

Умерено 
БПК, NH4, 
NO3, NO2, 
PO4, Nобщ, 

Робщ  Лошо Добро 

16 BG3MA200R029 

Река Блатница и 
притоци до 
вливането в река 
Сазлийка СМ Лошо 

Умерено 
БПК, NH4, 
NO2, NO3, 
Nобщ, PO4, 
Робщ, Mn Лошо Добро 

17 BG3MA200R030 

Река Сазлийка от 
Азмака до р. 
Блатница и р. 
Азмака СМ Лошо 

Умерено 
БПК, NH4, 
NO2, NO3, 
Nобщ, PO4, 

Pобщ Лошо Добро 

18 BG3MA200R033 
Река Кумруджа до 
яз. Раднево  Лошо 

Умерено 
БПК, NО3, 

Nобщ Лошо Неизвестно 

19 BG3MA200R034 
Река Кумруджа – 
планинска част  Умерено 

Умерено 
NО3, Nобщ Умерено Неизвестно 

20 BG3MA200R035 

Река Бедечка от гр. 
Стара Згора до 
устие СМ Много лошо 

Умерено 
БПК, NH4, 
NO3, NO2, 
Nобщ, PO4, 

Pобщ Много лошо Добро 

21 BG3MA200R036 

Река Бедечка от 
извори до гр.Стара 
Загора  Умерено  Умерено Неизвестно 

22 BG3MA200R037 

Река Сазлийка от с. 
Ракитница до река 
Азмака СМ Умерено 

Умерено  
NO3, Nобщ, 

Pобщ Умерено Добро 
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23 BG3MA200R038 

Горно течение на 
Сазлийка до с. 
Ракитница  Умерено 

Умерено 
NO2, Nобщ, 
PO4, Pобщ Умерено Неизвестно 

24 BG3MA300L041 яз. Бяло поле СМ Добро 

Умерено 
Електропрово
димост, БПК Умерено Неизвестно 

25 BG3MA300L054 яз. Чирпан СМ 
Много лошо 
Хлорофил А 

Умерено 
Електропрово

димост, 
БПК,NH4, 
NO3, NO2, 
Nобщ, PO4, 

Pобщ Много лошо Неизвестно 

26 BG3MA300L065 яз.Дългъна СМ 
Умерено 

Хлорофил А 

Умерено 
БПК,NH4, 

Pобщ Умерено Добро 

27 BG3MA300R040 

Арпа дере 
(Златополска река)  
от яз.Бяло поле до 
устие  Умерено  Умерено Неизвестно 

28 BG3MA300R042 Река Мартинка  Умерено Добро  Умерено Добро  

29 BG3MA300R043 
Река  
Меричлерска*  Лошо 

Умерено 
Eлектропрово
димост, БПК, 

NH4, NO2, 
Nобщ, PO4, 

Pобщ Лошо 

Лошо 
Хлорпири
фос-етил 

 

30 BG3MA300R047 Стара река  Умерено 

Умерено 
Eлектропрово
димост, БПК, 
NO3, Nобщ, 

Робщ Умерено Добро 

31 BG3MA300R053 

Река Текирска от 
язовир Чирпан 1 до 
устие  Умерено 

Умерено 
Eлектропрово
димост, БПК, 

NН4, NO2, 
NO3, Nобщ, 
PO4, Pобщ, 

Mn Умерено Добро 

32 BG3MA300R055 
Река Текирска до 
язовир Чирпан 1  Много лошо 

Умерено 
Eлектропрово
димост, БПК, 

NН4, NO3, 
NO2, Nобщ, 
PO4, Pобщ, 

Mn Много лошо Добро 

33 BG3MA300R062 

Река Омуровска 
средно и долно 
течение  Умерено 

Умерено 
Eлектропрово
димост, NO3, 

Nобщ Умерено Добро 

34 BG3MA300R063 

Река Омуровска 
горно течение, 
Новоселска река, 
Кашладере и 
Съединение  Добро Добро Добро Добро 
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35 BG3MA300R066 
Река Сребра долно 
течение* СМ Лошо 

Умерено 
NН4, Nобщ, 

PO4, Mn Лошо Добро 

36 BG3TU900R059 

Река Тунджа след 
град Калофер до 
вливане на р. 
Саплама  Умерено 

Умерено 
БПК, NН4, 
NO3, NO2, 
Nобщ, PO4, 

Pобщ Умерено Неизвестно 

37 BG3TU900R058 Река Саплама  Лошо 
Умерено 

PO4, Pобщ Лошо Неизвестно 

38 BG3TU900R057 

Река Тъжа от 
извори до ВЕЦ 
"Тъжа"  Добро  Добро Неизвестно 

39 BG3TU900R056 

Река Корудере от 
извора до 
водохващане за 
ПБВ   Добро Добро Добро 

40 BG3TU900R055 

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

Умерено 
NO2, PO4, 

Pобщ Умерено Добро 

41 BG3TU900R054 Река Турийска  Добро 
Умерено 

PO4, Pобщ Умерено Неизвестно 

42 BG3TU900R053 Река Габровница  Добро  Добро Неизвестно 

43 BG3TU900R052 Река Лешница  Добро  Добро Неизвестно 

44 BG3TU900R051 Река Гюрля  Умерено  Умерено Неизвестно 

45 BG3TU900R050 Река Калнишка  Умерено  Умерено Неизвестно 

46 BG3TU900R049 Река Елнишка  Добро  Добро Неизвестно 

47 BG3TU900R048 
Река Голямата река 
/Шипченска/  Умерено 

Умерено 
NO3, NO2, 
Nобщ, PO4, 

Pобщ Умерено Неизвестно 

48 BG3TU900R046 
Река Енинска горно 
течение до с. Енина  Добро  Добро Неизвестно 

49 BG3TU900R045 

Река Мъглижка от 
извори до 
гр.Мъглиж  Отлично  Отлично Неизвестно 

50 BG3TU900R044 

Река Поповска  
(р. Ветренска)  и 
приток р. 
Сливитовска  Отлично  Отлично Неизвестно 

51 BG3TU900R042 

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

Умерено 
БПК, NН4, 
NO3, NO2, 
Nобщ, PO4, 

Pобщ Умерено 

Лошо 
Трихлором

етан 

52 BG3TU900L047 яз. Копринка СМ Добро 
Умерено 

Nобщ, Робщ Умерено Добро 

53 BG3TU900L043 
Рибарници 
Николаево ИВТ 

Много лошо 
Хлорофил А 

Умерено  
БПК, Pобщ Много лошо Неизвестно 

54 BG3TU800R065 Река Мараш  Умерено Добро  Умерено Неизвестно 
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55 BG3TU800R064 

Река Радова от 
вливане на р. 
Лазова до устие  Умерено 

Умерено 
NO2, Nобщ, 
PO4, Pобщ Умерено Добро 

56 BG3TU800R063 Река Радова  Умерено  Умерено Неизвестно 

57 BG3TU700R039 

Стара река - от 
извори до 
водохващане с. 
Конаре - ПБВ   Добро Добро Неизвестно 

58 BG3TU700R038 

Река Твърдишка 
горно течение 
преди гр. Твърдица 
- ПБВ  Добро Добро Добро Добро 

59 BG3TU700R037 

РекаТвърдишка 
д.т-еот гр.Твърдица 
до вливането в яз. 
Жребчево  Умерено 

Умерено 
NO3, Nобщ, 
PO4, Pобщ Умерено Добро 

60 BG3TU700R035 

Река Беленска от 
извори до вливане 
на Боровдолска 
река и Голямата 
река  Умерено  Умерено Неизвестно 

61 BG3TU700R034 

Река Домуз дере - 
ПБВ, приток на р. 
Блягорница  Добро Добро Добро Добро 

62 BG3TU700R033 

Река Беленска от 
вливане на 
Боровдолска до 
устие,р.Боровдолск
а, р.Блягорница  Умерено 

Умерено  
NO3, Nобщ, 
PO4, Pобщ Умерено Добро 

63 BG3TU700R032 

Река Тунджа от яз. 
Жребчево до 
вливане на р. 
Асеновска СМ Умерено Добро Умерено Добро 

64 BG3TU700R031 
Река Асеновска 
преди яз. Асеновец  Добро  Добро Неизвестно 

65 BG3TU700R029 

РекаАсеновска 
след яз. Асеновец 
до гр.Сливен СМ Умерено  Умерено Неизвестно 

66 BG3TU700R028 
Река Асеновска от 
гр.Сливен до устие СМ Умерено 

Умерено 
БПК, NH4, 

NO2, Nобщ, 
PO4, Pобщ Умерено Добро 

67 BG3TU700R027 
Река Овчарица от 
извори до с.Сотиря  Умерено  Умерено Неизвестно 

68 BG3TU700R026 

Река Овчарица от 
с.Сотиря до 
вливане в р. 
Тунджа СМ Лошо  Лошо Неизвестно 

69 BG3TU700R025 

Ляв приток на р. 
Тунджа минаващ 
през с. Блатец СМ Лошо  Лошо Неизвестно 

70 BG3TU700L036 яз. Жребчево СМ Добро 

Умерено 
Nобщ, PO4, 

Pобщ Умерено Добро 
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71 BG3TU700L030 яз. Асеновец - ПБВ СМ Добро Добро Добро Добро 

72 BG3TU600R062 

Река Мочурица 
след вливане на 
р.Сигмен до устие СМ Умерено 

Умерено 
NН4, NO2, 

NO3, Nобщ, 
PO4, Pобщ Умерено Добро 

73 BG3TU570R067 

Река Тунджа от 
вливане на река 
Асеновска до 
вливане на р. 
Мочурица СМ Умерено 

Умерено 
 NH4 Умерено Добро 

74 BG3TU570R066 

Река Тунджа от 
вливане на река 
Мочурица до 
вливане на р. 
Симеоновска СМ Лошо 

Умерено 
NН4, NO2, 

NO3, Nобщ, 
PO4, Pобщ  Лошо Добро 

75 BG3TU500R020 Река Симеоновска  Умерено 
Умерено 

NO3, Nобщ Умерено Добро 

76 BG3TU500R019 Река Боадере  Умерено 
Умерено 

NO3, Nобщ Умерено Добро 

77 BG3TU500R018 Река Дереорман  Умерено 

Умерено 
NO3, NO2, 

Nобщ Умерено Добро 

78 BG3TU500R016 

Река Тунджа от 
вливане на р. 
Симеоновска до гр. 
Елхово  Лошо  Лошо Неизвестно 

79 BG3TU500R015 Река Дряновска  Умерено  Умерено  Неизвестно 

80 BG3TU500R014 
Река Поповска до 
яз. Малко Шарково  Умерено  Умерено Неизвестно 

81 BG3TU500R013 

Река  Ахлатлийска 
до яз. Малко 
Шарково  Умерено  Умерено Неизвестно 

82 BG3TU500L013 яз. Малко Шарково СМ Добро Добро Добро Добро 

83 BG3TU500R012 

Река Поповска от 
яз. Малко Шарково 
до устие, река 
Ахлатийска СМ Умерено Добро Умерено Неизвестно 

84 BG3TU500R011 

Река Араплийска, 
Куруджа, 
Боялъшка  Умерено Добро Умерено Неизвестно 

85 BG3TU500L017 яз. Кирилово СМ 
Лошо 

Хлорофил А 
Умерено 

БПК, Робщ Лошо Добро 

86 BG3TU200R008 Река Синаповска  Умерено  Умерено Неизвестно 

87 BG3TU200R007 Река Калница  Лошо 

Умерено 
Електропроводи

мост, NO3, 
Nобщ Лошо Неизвестно 

88 BG3TU200L010 яз. Роза 3 СМ 
Много лошо 
Хлорофил А 

Умерено 
Електропроводи

мост, БПК, Много лошо Добро 
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Nобщ, PO4, 
Pобщ  

89 BG3TU200L009 яз. Малазмак  СМ 
Лошо 

Хлорофил А 

Умерено 
БПК, NH4, NO2, 

Nобщ, Робщ Лошо Добро 

90 BG3TU135R005 

Река Тунджа от гр. 
Елхово до вливане 
на р. Мелнишка и 
р. Коруджа  Умерено 

Умерено 
NO2, NO3, 

Nобщ, Pобщ  Умерено Добро 

91 BG3TU100R004 Река Мелнишка  Добро Добро Добро Неизвестно 

92 BG3TU100R003 
Река Манастирска 
и ляв приток  Доро Добро Добро Неизвестно 

93 BG3TU100R002 

Река Тунджа от 
вливане на река 
Мелнишка до 
границата  Умерено 

Умерено 
NO3, NO2, 
Nобщ, PO4, 

Pобщ  Умерено Добро 

94 BG3TU100R001 Река Фишера*  Умерено Добро Умерено Неизвестно 
 
Забележка: * на територията на РИОСВ Стара Загора попада малка част от водното тяло 
 
 
Участъци с лошо състояние на водните тела: 

 
Басейн на р.Марица: 
- Река Сазлийка от р. Азмака до устие – участъкът на р. Сазлийка от р. Азмака до р. 

Блатница е в лошо екологично състояние по биологични елементи за качество- дънна 
макробезгръбначна фауна. В пункта на р. Сазлийка при с. Диня (след вливане на р. 
Бедечка и р. Азмака) през 2018 г. се констатира отклонение от стандартите за добро 
състояние по следните показатели: БПК, амониев азот, азот нитритен, общ азот, 
ортофосфати и общ фосфор. От проведените анализи по приоритетни вещества в 
пункта не се наблюдава превишаване на стандарта за качество на околната среда 
(СКОС) и водното тяло е определено в добро химично състояние. Аналогично е 
състоянието на р. Сазлийка и в пунктовете при гр. Раднево, гр. Гълъбово и устие.  
В участъка на р. Сазлийка от вливане на р. Блатница до р. Овчарица се констатира 
лошо екологично състояние по БЕК- дънна макробезгръбначна фауна. През 2018 г. в 
пункта на р. Сазлийка при с. Любеново се установява и превишаване на стандартите 
за качество по електропроводимост, разтворен кислород, БПК, амониев азот, азот 
нитратен, азот нитритен, общ азот, ортофосфати и общ фосфор.  

- Река Блатница до вливането и в р. Сазлийка- участъка е лошо екологично 
състояние по макрозообентос. В пункта на р. Блатница преди вливането и в р. 
Сазлийка се установява превишаване на нормите за добро състояние по 
електропроводимост, БПК, амониев азот, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, 
ортофосфати, общ фосфор и манган. През 2018 г. не се наблюдава подобряване на 
екологичното състояние. 

- Река Бедечка от гр. Стара Загора до устие - това водно тяло е в много лошо 
екологично състояние по биологични елементи за качество, което се дължи на 
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заустване на промишлени и битови отпадъчни води от гр. Стара Загора и други 
населени места. Показателите, по които се констатира оклонение от нормите за добро 
състояние са: макрозообентос, разтворен кислород, БПК5, азот амониев, азот 
нитратен, азот нитритен, общ азот, ортофосфати и общ фосфор.  

- Река Текирска до яз.Чирпан 1 – участъкът е в много лошо екологично състояние по 
биологични  и физико-химични елементи за качество, което се дължи на заустване на 
непречистени битови отпадъчни води от гр.Чирпан и други населени места в 
р.Текирска. При сравняване на резултатите от проведеният мониторинг по 
биологични и физико-химични елементи за качество през 2018 г. с данните от 2017 г. 
не се наблюдава подобряване на състоянието на водното тяло.  
През 2015г. е установено компроментиране на стената на яз.Чирпан във връзка, с 
което той не изпълнява своето предназначение и не е провеждан мониторинг. 

- Река Сребра долно течение- на територията на РИОСВ- Стара Загора попада малка 
част от водното тяло.  Долното течение на р.Сребра е в лошо екологично състояние, 
което се дължи на заустване на битови отпадъчни води от гр.Раковски и други 
населени места. При сравняване на резултатите от проведеният мониторинг през 2018 
г. с данните от 2017 г. не се наблюдава подобряване на състоянието на водното тяло 
по биологични и физико-химични елементи. През 2018 г. в пункта р.Сребра след гр. 
Раковски се констатира отклонение от нормите за добро състояние по следните 
физико-химични показатели: амониев азот, общ азот, ортофосфати и манган. 

- Река Мусачева- за 2018 г. водното тяло е определено в лошо екологично състояние 
по дънна макробезгръбначна фауна. В пункта при с.Мусачево се установява 
превишаване на нормите за добро състояние по БПК, азот нитратен, общ азот и 
ортофосфати. 

- Река Овчарица- горно течение на р. Овчарица до яз. Овчарица и от яз. Овчарица 
до вливането и в р. Сазлийка-  през 2017- 2018 г. горното течение на р.Овчарица до 
яз. Овчарица е в лошо екологично състояние по макрозообентос, а участъка от реката 
след яз. Овчарица до вливането и в р.Сазлийка е в много лошо екологично състояние 
по БЕК през 2017 г. 

 
Басейн на р.Тунджа: 

- Река Овчарица от с.Сотиря до вливане в р.Тунджа- водното тяло е в лошо 
екологично състояние по биологични елементи за качество- дънна макробезгръбначна 
фауна.  

- Река Асеновска след гр.Сливен до устие – тук се вливат градските отпадъчни води 
от гр. Сливен след пречистването им в ГПСОВ-гр.Сливен. През 2018 г. се наблюдава 
подобряване на екологичното състояние- от лошо през 2017 г. до умерено екологично 
състояние през 2018 г. Показателите, по които се установява умерено екологично 
състояние са дънна макробезгръбначна фауна, БПК, амониев азот, азот нитритен, общ 
азот, ортофосфати и общ фосфор. 

- Река Тунджа след яз. Копринка до яз. Жребчево- през 2018 г. в пункта на р.Тунджа 
при с. Ягода се установява превишаване на средно годишната стойност на стандарта 
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за качество на околната среда (СГС-СКОС) по показател тетрахлорометан, и водното 
тяло е определено в лошо химично състояние. Изчислената средно годишна стойност 
е 3,5 µg при СГС-СКОС 2,5 µg. 

- Река Тунджа от вливане на р.Мочурица до р.Симеоновска- водното тяло е в лошо 
екологично състояние по биологични и физико-химични елементи за качeство- 
макрозообентос, БПК, амониев азот, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, 
ортофосфати и общ фосфор.  

- Река Калница- водното тяло е в лошо екологично състояние и показателите, по които 
се установява превишаване на стандартите за добро състояние са: дънна 
макробезгръбначна фауна, електропроводимост, азот нитратен и общ азот. 

- Река Саплама- водното тяло е в лошо екологично състояние по БЕК-макрозообентос. 
В пункта на р.Саплама- устие се констатира отклонение от нормите за добро 
състояние по общ фосфор и ортофосфати.  
 
 

В изпълнение на Заповед № РД-1/02.01.2018 г. на Министъра на околната  
среда и водите за констатираните превишения за посочените показатели в  
подземни/ повърхностни води 1 път на тримесечие се предоставя информация  
на Министерство на здравеопазването във връзка с предприемане на  
необходимите мерки по компетентност. Тази информация се публикува всеки  
месец и на сайта на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” на посочения линк  
https://earbd.bg/SPRAVKI_ZA_PREVIShENIYa-c761. 

 
3. Състояние на питейните води  

 
4.1. Подход при оценката на повърхностните питейни водни тела 
Оценката на състоянието на повърхностните питейни водни тела е извършена в 

зависимост от категорията на водоизточниците в тях. Категорията на водоизточниците се 
определя на базата на резултатите от извършвания мониторинг и нормите в Приложение 1 на 
Наредба № 12 от 2002 г. за оценка на качеството на повърхностните води за питейно-битови 
цели. Съгласно тази наредба водоизточниците се класифицират в три категории в зависимост 
от качеството на водите – А1,А2,А3, като А1 е за най-доброто качество.  

Във втория ПУРБ на ИБР за повърхностните питейни водни тела са приложени 
критерии за групиране с цел оптимизиране на мониторинга и достоверно използване на 
резултатите при оценката на състоянието.  В резултат на този процес са обособени 2 групи 
водни тела: 

• ВТ, които се наблюдават самостоятелно (резултатите от мониторинга не могат да 
бъдат прехвърляни към други водни тела). Те са избрани по следните критерии:  
- има установени точкови източници на натиск;  
- разположени са в непосредствена близост до значими източници на дифузен натиск;  
- представляват водохранилища (питейни язовири);  
- водоснабдяват големи населени места (>30000 жители);  

https://earbd.bg/SPRAVKI_ZA_PREVIShENIYa-c761
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- принадлежат към равнинни типове реки, тип R14 Суб-средиземноморски 
(пресъхващи) реки или дебитът на ПБВ силно варира през годишните сезони и се 
наблюдават случаи на пресъхване; 
- попадат в категория А3 или излизат извън категориите на Наредба 12. 

• ВТ, които се обособяват в групи, в рамките на които се избират представителни 
водни тела, провежда се мониторинг на ротационен принцип в периода на ПУРБ 
и резултатите се използват за оценка на състоянието на всички тела от групата. 
При определяне на групите са използвани следните критерии: 

- обща типология; 
- речни басейни / подбасейни; 
- наличие и характер на дифузен натиск (селско и горско стопанство, въздушни 
емисии).   

 
4.2. Резултати от определяне на състоянието на повърхностните водни тела 
На територията на области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград се 

намират 6 водохващания за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води, 
разположени в 6 питейни водни тела. 
 

Карта № 4-1 Водохващания за питейно-битово водоснабдяване на територията на 
области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград 

 

 
 

В Таблица № 4-1 са представени резултатите от определяне категорията на 
водоизточниците и състоянието на повърхностните питейни водни тела по данни от 
мониторинга за 2018 г. Наблюдава се запазване на качеството на повърхностните води за 
питейно-битово водоснабдяване на територията на област Стара Загора и област Сливен. 
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Таблица № 4-1 Състояние на повърхностните питейни водни тела на територията на 
области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград 
 

№ 
Код на водното 
тяло 

Име на водното тяло Водоизточник 
Категория 
водоизточник 

Състояние 
водно тяло 

1 BG3TU700L030 
Язовир Асеновец - 
ПБВ 

яз. Асеновец А1 А1 

2 BG3TU700R034 
Река Домуз дере - 
ПБВ, приток на р. 
Блягорница 

р.Домуз дере А2 А2 

3 BG3TU700R038 
РекаТвърдишка горно 
течение преди гр. 
Твърдица 

р.Циганска река А1 А1 

4 BG3TU700R039 
Стара река -от извори 
до водохващане 
с. Конаре 

р.Стара река А2 А2 

5 BG3TU900R045 
Река Мъглижка от 
извори до гр.Мъглиж 

р. Суха река А2 А2 

6 BG3TU900R056 

Река Кору дере от 
извора до 
водохващане 
за ПБВ 

р.Кору дере А1 А1 

 
Яз.Асеновец 

 
4. Мониторинг по нитратната директива (за замърсяване с нитрати от селскостопански 
източници) 

Мониторингът по нитратната директива е организиран с цел да следи състоянието на 
повърхностните води и да осигури данни за провеждане на мерки за намаляване 
замърсяването на водите, причинено или предизвикано от земеделски източници и да 
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предотврати по-нататъшно замърсяване. 
През 2018 г. на територията на РИОСВ- Стара Загора е проведен мониторинг за 

нитрати в повърхностни води и еутрофикация на повърхностни води по Заповед №РД-
175/02.04.2018 г. на Министъра на околната среда и водите. 

Мониторинговата мрежа за Източнобеломорският  район за басейново управление на 
територията на РИОСВ- Стара Загора е изградена от следните пунктове: 

 
• Река Стара - с. Целина 
• Река Сютлийка с. Ракитница 
• Река Сазлийка - с. Диня  
• Река Сазлийка - гр. Раднево 
• Река Сазлийка - с. Любеново 
• Река Сазлийка - след гр. Гълъбово 
• Река Сазлийка -  преди устие 
• Река Блатница - с. Езеро, след гр. Нова загора 
• Река Блатница - устие гр. Раднево 
• Река Тунджа - опашката на яз. Копринка 
• Река Тунджа след яз."Копринка", с. Бузовград, 1.5 км преди моста за селото, 

преди р. Крънска 
• Река Енинска преди вливането й в р. Тунджа 
• Река Тунджа - с. Ягода 
• Река Тунджа - мост с. Баня (при ХМС) 
• Река Тунджа с. Гавраилово - мост на пътя за с. Злати войвода 
• Река Тунджа - с. Самуилово, след р. Асеновска 
• Река Тунджа - с. Ханово 
• Река Тунджа - гр. Елхово 
• Река Тунджа - с. Срем 
• Река Асеновска след гр. Сливен 
• Река Мочурица - устие 
• Река Дереорман – устие 
• Язовир Дългъна 
• Язовир Кирилово 
• Язовир Малазмак 

Това са 22 пункта за течащи води и 3 пункта за стоящи води, които са 
представителни за нитрати от земеделски източници.  

По отношение на максималните стойности на NO3, резултатите за 2018 г. показват, че 
в определени пунктове на територията на РИОСВ- Стара Загора в повърхностните води са 
измерени стойности за нитрати превишаващи граничната стойност от >50 mg/ NO3/l за реки 
и езера/ язовири. Това са реки от водосбора на р.Тунджа- р.Боадере и р.Дереорман. 

 
Карта № 4-1 Мрежа за мониторинг на повърхностни води по Нитратната директива на 
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територията на РИОСВ- Стара Загора 
 

 
 
 
 

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 
 

1. Мрежа за мониторинг на химичното състоние на подземните води. 
На територията на РИОСВ-Стара Загора са разположени 18 подземни водни тела (по-голяма 
или по-малка част от тях).  
Трябва да изтъкнем, че в  регистъра  на  зоните  за  защита  на  подземни  води,  
предназначени  за  ПБВ  са включени всички подземни водни тела на територията на ИБР, 
поради използването им за водоснабдявнане с питейна цел. 
През  2018г. е изпълнен оперативен  мониторинг. 
Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води през 2018 
год.  включва  общо 39 хидрогеоложки пунктa: 
1. BG3G000000QMP251 – Каптаж „Кайнарджа”, гр. Казанлък, общ. Казанлък  
2. BG3G000000QMP010 - Сондаж №1, гр. Николаево, общ. Николаево   
3. BG3G000000QMP011 – Кладенец, гр. Твърдица,  общ. Твърдица  
4. BG3G000000QMP139 – Сондаж - ТК-1, гр. Гурково, общ. Гурково  
5. BG3G000000QMP013 - Сондаж 4, гр. Шивачево, общ. Твърдица  
6. BG3G000000QMP028 - ПС - ПБВ - 5 Сондажа, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора  
7. BG3G000000QMP030 - Сондаж -1 - “ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ” АД, гр. Стара Загора, общ. 
Стара Загора  
8. BG3G000000NMP044 - ПС – Кладенец, с. Бояново, общ. Елхово  
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9. BG3G000000NMP045 - ПС – Дренаж, с. Малък манастир, общ. Елхово  
10. BG3G000000NMP046 - Кладенец ПС – ПБВ, с. Маломир, общ. Тунджа  
11. BG3G000000NMP118 - ПС - ПБВ "Фазанария", гр. Елхово, общ. Елхово  
12. BG3G000000NMP119 - ПС1 – Кладенец, с. Меден кладенец, общ. Тунджа  
13. BG3G000еN12MP124 - ПС "Генерал Инзово" – Извор, с. Генерал Инзово, общ. Тунджа  
14. BG3G000000QMP048 - ПС - ПБВ – Сондаж, кв. Речица, гр. Сливен, общ. Сливен  
15. BG3G000000QMP049 - ПС - 5 Сондажа, гр. Стралджа, общ. Стралджа  
16. BG3G000000QMP050 – Кладенец, с. Чокоба, общ. Сливен  
17. BG3G000000QMP051 - Кладенец - ПС (само за с.Окоп), с. Окоп, общ. Тунджа  
18. BG3G000000QMP052 - Кладенец ПС – ПБВ, гр. Елхово, общ. Елхово  
19. BG3G000000QMP126 - Група "Скалица" - ПС "Ханово" – Сондаж, с. Ханово, общ. 
Тунджа  
20. BG3G000000NMP058 - ПС - ПБВ - 5 Сондажа, с. Опан, общ. Опан  
21. BG3G0000PgNMP059 - Сондаж (ВС-2) - “МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК” ЕАД, с. Трояново, 
общ. Раднево  
22. BG3G000000NMP060 - ПС – Сондаж, с. Овчи кладенец, общ. Тунджа  
23. BG3G0000Pg3MP064 - ПС-ПБВ – Кладенци, с. Рупките, общ. Чирпан  
24. BG3G0000Pg2MP065 – Извор "Халка бунар", с. Партизанин, общ. Братя Даскалови   
25. BG3G000000КMP091 - Извор (Чешма) "Янкова колиба", местност "Катуна", с. Конаре, 
общ. Гурково  
26. BG3G00000K2MP120 - ПС - ПБВ - Сондаж 2, с. Гълъбинци, общ. Тунджа  
27. BG3G000000ТMP073 – Дренаж, с. Остра могила, общ. Стара Загора  
28. BG3G00000Т1MP075 - Извор "Текиря", с. Питово, общ. Нова Загора   
29. BG3G000000QMP133 - ВС “Север” - 2 Сондажа + 6 Кладенеца, с. Кортен, общ. Нова 
Загора   
30. BG3G000000QMP134 – ПС - ПБВ - 4 Сондажа, с. Зимница, общ. Стралджа  
31. BG3G00000T2MP183 - Извор "Гюрлейка", с. Боров дол, общ. Твърдица 
32. BG3G00000T2MP184 - Извор “Мартутски дол-горен”, гр. Твърдица, общ. Твърдица 
33. BG3G0PRDQHPMP148 - Кладенец - ШК-2, с.  Еленово, общ. Нова Загора 
34. BG3G0000AQHMP161 - Сондаж, с. Желю Войвода, общ. Сливен 
35. BG3G000EN12MP154 - Сондаж, гр. Ямбол, общ. Ямбол  
36. BG3G000EN12MP156 - Сондаж, с. Роза, общ. Тунджа 
37. BG3G000EN12MP157 - Сондаж, с. Златиница, общ. Болярово 
38. BG3G000EN12MP158 - Сондаж, с. Кукорево, общ. Тунджа 
39. BG3G00000Т2MP501 - Сондаж -ТК – 2, с. Маца, общ. Раднево 
 
 
Карта: Мониторинг на химичното състояние на подземните води на територията на РИОСВ-
Стара Загора – 2018год. 
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2. Оценка на състоянието и характеристика на подземните водни тела. 
 
Подземните води се оценяват  въз основа на информация, която ИАОС изпраща на Басейнова 
Дирекция „Източнобеломорски район”. Пробите са анализирани в ИАОС – Регионална 
лаборатория – Стара Загора и отделни проби в Регионална лаборатория – Пловдив и 
Лаборатория -Централен офис – София. За всеки отделен мониторингов пункт има 
определена схема за пробонабиране и анализиране,  както следва: 
 
1. І група - основни физико-химични показатели - разтворен кислород, рН, 
електропроводимост, нитратни йони, амониеви йони, температура, перманганатна 
окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий, хлориди, натрий, калий, сулфати, 
хидрокарбонати, карбонати, сух остатък, флуориди – анализират се всички или отделни 
показатели в голяма част от мониторинговите пунктове за подземни води сезонно (четири 
пъти в годината) и в два мониторингови  пункта - на полугодие (два пъти годишно). 
2. ІІ група - допълнителни физико-химични показатели – нитрити, фосфати, желязо 
(общо), манган, цианиди – анализират се всички или отделни показатели в малка част от 
мониторинговите пунктове за подземни води сезонно (четири пъти в годината) и в два 
мониторингови  пункта - на полугодие (два пъти годишно). 
3. ІІІ група – метали и металоиди – олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, хром 
(общ), хром – тривалентен, хром – шествалентен, обща α – активност, обща β – активност, 
естествен уран, радий R226 – анализират се отделни показатели в малка част от 
мониторинговите пунктове за подземни води - веднъж годишно през трето тримесечие в 6 
МП, на полугодие (два пъти годишно) - в един МП и сезонно (четири пъти в годината) – в 2 
МП. 
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4. ІV група – органични вещества - трихлоретилен и тетрахлоретилен - еднократно през 
годината е предвидено да се  извършват анализи в мониторингов пункт при гр. Казанлък 
(Каптаж„Кайнарджа”), а в мониторингов пункт при гр. Стара Загора (Сондаж -1 - “ЕМБУЛ 
ИНВЕСТМЪНТ” АД) - четири пъти в годината. Пестициди (алдрин, атразин, 
DDT/DDD/DDЕ, пропазин, хептахлор, пендиметалин, хлорпирифос-етил, тербутилазин, 
металахлор) - еднократно през годината - в мониторингови пунктове при гр. Твърдица 
(Кладенец), с. Чокоба, с. Малък манастир, с. Маломир, с. Овчи кладенец и с. Партизанин. 
 
Резултатите се сравняват със стандарт за качество съгласно Приложение № 1 към чл. 10, ал. 
2, т. 1 на Наредба № 1 от 10.10.2007г. (ДВ, бр. 87 от 2007г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 
23 декември 2016 г.) за проучване, ползване и опазване на подземните води.  
За оценка на химичното състояние на ПВТ са използвани данни от изпълнения през 
2018г. мониторинг на химичното състояние на подземните водни тела. Във връзка с това, 
трябва да изтъкнем, че:  
1. Изпълнението на Заповед № РД-175/02.04.2019г. на Министъра на околната среда и водите 
за програмите за мониторинг на подземни води се отнася за периода 01.04.2018г. - 
31.03.2019г. 
2. В оценка на химичното състояние на ПВТ са използвани данни от изпълнения 
мониторинг за периода 1.01.2018г. – 31.12.2018г. Мониторинговите пунктове при гр. 
Стара Загора (Извор "Горен Бешбунар"), с. Съдийско поле, с. Крива круша, с. Пряпорец, с. 
Седларево, с. Долно Сахране, с. Тулово, с. Калояново, с. Воден и с. Езеро, липсват в 
програмата за оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води на 
територията на РИОСВ-Стара Загора през 2018г. съгласно Заповед № РД-175/02.04.2018г., но 
тези МП участвт в оценка на химичното състояние на съответните ПВТ за 2018г. (с 
резултати от пробонабиране през първо тримесечие на 2018г.) 
Оценката на химичното състояние на ПВТ е извършена съгласно подход за оценка на 
химичното състояние на подземните водни тела и е дадена в две категории – добро и лошо. 
Подходът е разработeн в съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕС, Директива 
2006/118/ЕО. за опазване на подземните води от замърсяване  и  влошаване,  Наредба  №  1  
за  проучване,  ползване  и  опазване  на  подземните  води,  Ръководство  №  18  за  
състоянието  на подземните  води и  оценка  на  тенденциите, Ръководство  №17  за  
предотвратяване  или  ограничаване  на  преките  и  непреките  отвеждания   и  
Ръководството за докладване по РДВ през 2016 г. 
 
Резултатът от извършената обща оценка на химичното състояние на ПВТ на територията на 
РИОСВ-Стара Загора през 2018г. е  представен в таблица: 

 
Използвани съкращения навсякъде в текста: 
РС – релевантна стойност  
ПС – прагова стойност 
ПВТ – подземно водно тяло 
МП – мониторингов пункт 
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№
 п

о 
ре

д 

Код на ПВТ Наименование ПВТ 

Тест:Обща 
оценка на 
химичното 

състояние на 
ПВТ 

(добро/лошо) 

Тест: 
Влошаване на 
качествата на 

подземните 
води, 

предназначени 
за питейно-

битово 
водоснабдяване 

(добро/лошо) 

Обща 
оценка на 
химичното 
състояние 

на ПВТ   

Вещества или показатели на 
замърсяване  

1 BG3G00000NQ003 
Порови води в Неоген - 
Кватернер - Казанлъшка 

котловина 
добро добро добро   

2 BG3G000000Q004 Порови води в Кватернер - 
Твърдишка котловина добро добро добро   

3 BG3G00000NQ005 
Порови води в Неоген - 

Кватернер - Сунгурларско 
- Карнобатска котловина 

добро добро добро   

4 BG3G000000Q012 Порови води в Кватернер - 
Марица Изток добро добро добро   

5 BG3G00000NQ054 
Порови води в Неоген - 

Кватернер - Ямбол - 
Елхово 

лошо лошо лошо 

Нитрати - 58,6 mg/l   
Амониеви йони - 0,665 mg/l   

Фосфати - 0,6325 mg/l 
Обща алфа-активност - 0,805 Bq/l  

6 BG3G00000NQ015 
Порови води в Неоген - 
Кватернер - Сливенско- 

Стралджанска област 
добро лошо лошо Нитрати - 51,4 - 52 mg/l 

7 BG3G00000NQ018 
Порови води в Неоген - 

Кватернер -  Пазарджик - 
Пловдивския район 

добро лошо лошо 

Сулфати - 251 mg/l 
Фосфати - 0,723 mg/l 

Обща алфа-активност - 0,853 - 0,933 Bq/l 
Естествен уран - 0,185 - 0,207 mg/l 

8 BG3G0000PgN019 Порови води в Палеоген - 
Неоген - Марица Изток лошо лошо лошо Нитрати - 66,17 mg/l   

Сулфати - 316,75 mg/l 

9 BG3G0000PgN026 Карстови води - Чирпан - 
Димитровград лошо лошо лошо Нитрати - 59,915 mg/l  

10 BG3G0PzK2Pg027 Пукнатинни води - масив 
Шипка - Сливен добро лошо лошо Нитрати - 72,17 mg/l 

11 BG3G00000K2030 Пукнатинни води - 
Брезовско - Ямболска зона добро добро добро   

12 BG3G00000K2031 
Пукнатинни води - 

Сливенско-Сунгурларска 
зона 

добро добро добро   

13 BG3G00000T2032 Карстови води - Сърнена 
гора добро добро добро   

14 BG3G0000T12034 Карстови води - 
Тополовградски масив добро добро добро   
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15 BG3G0000T13035 Карстови води - Св. 
Илийски комплекс добро добро добро   

16 BG3G0000T23036 
Карстови води - 

Твърдишко - Сливенски 
басейн 

добро добро добро   

17 BG3G00000Pt044 
Пукнатинни води - 

Западно- и 
централнобалкански масив  

добро добро добро   

18 BG3G00000Pt045 
Пукнатинни води - 

Шишманово – Устремски 
масив  

добро добро добро   

 
Забележка: Общата оценка определя „лошо” химично състояние на ПВТ BG3G00000NQ018 на територията на 
ИБР за 2017г. и „добро” химично състояние на ПВТ BG3G00000NQ005, BG3G00000Pt044 и BG3G00000Pt045 за 
2017г. 

 
Засегнати части от ПВТ, в които са разположени водовземни съоръжения за ПБВ: 
 

Код                                               
на зоната за защита на 

питейни води 

Водовземно съоръжение/система Замърсяващо вещество 

Код на мониторингов 
пункт 

Име на 
мониторингов пункт Показател 

С
рe

дн
а 

ст
ой

но
ст

   
   

   
   

   
   

   
   

  
за

 п
ер

ио
да

, м
г/

л 

С
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ар
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ро

лн
о 

ни
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 за
 

ка
че

ст
во

,м
г/

л 

Б
аз

ов
о 

ни
во

, м
г/

л 

П
С

,м
г/

л 

BG3DGW00000NQ054   BG3G000000NMP118 Елхово, ПС - ПБВ 
"Фазанария" 

Амониеви 
йони 0,665 0,5 0,0104 0,376813 

BG3DGW00000NQ054   BG3G000000NMP045 Малък манастир, 
ПС - дренаж Нитрати 64,67 50 43,275 38,79125 

BG3DGW00000NQ054   BG3G000000NMP119 Меден кладенец, 
ПС1 - Кладенец Нитрати 72,33 50 43,275 38,79125 

BG3DGW00000NQ054   BG3G000000QMP126 
Ханово, Група 
"Скалица" - ПС 

"Ханово" - Сондаж 
Нитрати 58,6 50 43,275 38,79125 

BG3DGW00000NQ054   BG3G000EN12MP124 
Генерал Инзово, ПС 
"Генерал Инзово" - 

Извор 
Нитрати 65,5 50 43,275 38,79125 

BG3DGW00000NQ054   BG3G000000QMP126 
Ханово, Група 
"Скалица" - ПС 

"Ханово" - Сондаж 
Фосфати 0,6325 0,5 0,1919 0,38075 

BG3DGW00000NQ054   BG3G000000QMP051 Окоп, Кладенец - 
ПС (само за с.Окоп) 

Обща 
алфа-

активност 

0,805  
Bq/l 

0,5 
Bq/l - - 
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BG3DGW00000NQ015  BG3G000000QMP050 Чокоба, шахтов 
кладенец Нитрати 51,4 50 66,1857 39,3625 

BG3DGW00000NQ015  BG3G000000QMP134 Зимница, ПС-ПБВ - 
4 сондажа Нитрати 52 50 66,1857 39,3625 

BG3DGW0000PgN019   BG3G000000NMP058 Опан, ПС - ПБВ - 5 
Сондажа Нитрати 66,17 50 19,455 38,585 

BG3DGW0000PgN019   BG3G000000NMP060 Овчи кладенец, ПС - 
Сондаж Нитрати 136 50 19,455 38,585 

BG3DGW0000PgN019   BG3G000000NMP058 Опан, ПС - ПБВ - 5 
Сондажа Сулфати 316,75 250 261,0607 200,5 

BG3DGW0000PgN026   BG3G0000PG2MP065 Партизанин, извор 
Халка бунар Нитрати 50 50 20,5344 38,99625 

BG3DGW0000PgN026   BG3G0000PG3MP064 Рупките, Кладенци-
ПС - ПБВ Нитрати 69,83 50 20,5344 38,99625 

BG3DGW0PzK2Pg027   BG3G00000K2MP120 Гълъбинци, ПС - 
ПБВ - Сондаж 2 Нитрати 72,17 50 10,7904 39,225 

 
 
3. Характеристика на подземните водни тела. 
 
3.1. Подземно водно тяло BG3G00000NQ003 /Порови води в Неоген - Кватернер - 
Казанлъшка котловина/ 
 
ПВТ заема Казанлъшката  котловина, разположено е в северната централна част на 
Източнобеломорски район. Кватернерните отложения (алувиални и пролувиални) в 
котловината имат повсеместно разпространение и се отличават с висока водообилност, те 
залягат върху един мощен плиоценски комплекс от редуващи се глини, глинести пясъци, 
пясъци и по-рядко чакъл. През котловината преминава р. Тунджа с нейните притоци – р. 
Тъжа, р. Селска река, р. Габровница, р. Лещница и др. 
ПВТ има площ от 547,78 км². Водоносния хоризонт е изграден от пясъци, гравелити, 
песъкливи глини, глинести пясъци, конгломерати, брекчи. Главен източник на подхранване 
на потока са реките и деретата, спускащи се от масива на Стара планина, а също и 
инфилтриралите се валежни и поливни води. В западната част на ПВТ, генерална посока на 
движение на подземния поток в кватернерните отложения е от север на юг към р. Тунджа. 
Това е  хоризонт, пряко изложен на повърхностно замърсяване, в района на гр. Казанлък и 
другите промишлени предприятия се получава замърсяване на водата в горния водоносен 
пласт.   
В мониторингови пунктове при гр. Казанлък (Каптаж „Кайнарджа”), с. Долно Сахране 
(Кладенец), с. Тулово (Сондаж), и гр. Николаево (Сондаж №1), от извършените наблюдения 
върху химичното състояние през 2018 год. се констатира: 
І. Обща оценка на химичното състояние на ПВТ – наблюдава се концентрация на РС 
(релевантна стойност) за 2018 год. над стандарт за показателите: 
• желязо - 0,2175 mg/l (стандарт - 0,2 mg/l). ПВТ, в която е установено превишение на 
концентрациите на замърсители или показатели на замърсяване е по-малка от 20% от площта 
на ПВТ. Влошено е качеството на подземните води, ползвани за питейно-битово 
водоснабдяване в МП при с. Тулово (Сондаж) - 0,42 mg/l, но  това е резултат само от едно 
пробонабиране през първо тримесечие на 2018г. 
• сума Тетрахлоретилен и Трихлоретилен - в МП при гр. Казанлък (Каптаж „Кайнарджа”) 
се фиксира съдържание над стандарт - 15,2 μg/l (стандарт - 10 μg/l). ПВТ, в което е 
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установено превишение на концентрациите на показатели на замърсяване е по-малка от 20% 
от площта на ПВТ. Не е влошено качеството на подземните води, ползвани за питейно-
битово водоснабдяване и това е резултат само от едно пробонабиране през първо тримесечие 
на 2018г. 
За показателя хром (общ) релевантна стойност е под стандарт - 0,0236 mg/l, в МП при гр. 
Казанлък (Каптаж „Кайнарджа”) се наблюдава съдържание над ПС на показателя хром (общ) 
- 0,047 mg/l (стандарт - 0,05 mg/l), това е резултат само от едно пробонабиране през първо 
тримесечие на 2018г. 
На този етап приемаме, че състоянието е добро. 
ІІ. Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване – както по-горе изтъкнахме влошено е качеството на подземните води, 
ползвани за питейно-битово водоснабдяване в МП при с. Тулово (Сондаж) - 0,42 mg/l, но  
това е резултат само от едно пробонабиране през първо тримесечие на 2018г., не е 
средногодишна концентрация (2018 год.) на този показател. 
На този етап приемаме, че състоянието е добро 
 
Общата оценка определя „добро” химично състояние на ПВТ BG3G00000NQ003 през 
2018г., което е констатирано и през 2017г.  
 
3.2. Подземно водно тяло BG3G000000Q004 /Порови води в Кватернер - Твърдишка 
котловина/ 
 
ПВТ заема Твърдишката котловина, разположено е в североизточната част на 
Източнобеломорски район. През средата на котловината преминава р. Твърдишка.  В 
пролувиалните и алувиалните конусти отложения се формира общ подземен поток. ПВТ има 
площ от 113,27км². Водоносния хоризонт е изграден от валуни, пясъци, глини, чакъли. В 
пролувиално-алувиалните отложения подхранването става от реките и деретата, които идват 
от северната оградна верита и от инфилтриралите се валежи. Главна посока на движение на 
общия подземен поток е от север на юг. Това е най-горния хоризонт, пряко изложен на 
повърхностно замърсяване.   
От извършените наблюдения върху химичното състояние през 2018 год. се констатира:  
І. Обща оценка на химичното състояние на ПВТ – не се наблюдават концентрации на РС 
(релевантна стойност) за 2018 год. над стандарт. Състоянието е добро. 
ІІ. Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване - средногодишните концентрации (2018 год.) на съответните компоненти не 
превишават стандарт. Състоянието е добро. 
В мониторингов пункт при гр. Твърдица (Кладенец) се констатират превишения в две проби 
през годината по показателя нитрати, в границите от 53 mg/l  до 58 mg/l, но средногодишната 
концентрация на този показател е 36,37 mg/l  при стандарт за качество на питейни води 50 
mg/l. 
 
Общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q004 през 2018г. е „добро”. 
Общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q004 през 2017г. е „лошо” - 
показател на замърсяване е нитрати. 
 
3.3. Подземно водно тяло BG3G00000NQ005 /Порови води в Неоген - Кватернер - 
Сунгурларско - Карнобатска котловина/ 
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ПВТ е разположено  в най-североизточната част на Източнобеломорски район и заема 
Сунгурларското и Карнобатското полета. Под  кватернерните алувиални отложения (на р. 
Мочурица) и пролувиални отложения (образувани от множество дерета) заляга плиоцен, 
представен от варовити пясъчници-напукани и глинести гравелити, чакъли. Покриващите 
ПВТ пластове в зоната на подхранване са песъкливи глини. ПВТ има площ  293,23 кв.км. 
Подхранването в кватернерния водоносен хоризонт в Сунгурларската част става от реките, 
валежите и частично от пукнатинните води на подложката (където кватернера лежи върху 
нея), а в Карнобатската част – от валежи и частично от пукнатинните води на подложката, 
сезонно подхранване има и от инфилтрираните поливни води.  
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на РИОСВ-Стара 
Загора. Няма и мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води черпещи вода за питейно-битово водоснабдяване 
за наблюдение на територията на РИОСВ-Стара Загора.  
 
Общата оценка определя „добро” химично състояние на ПВТ BG3G00000NQ005 съгласно 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ на територията на БД „Източнобеломорски 
район” за 2017г.  
 
3.4. Подземно водно тяло BG3G000000Q012 /Порови води в Кватернер - Марица Изток/ 
 
ПВТ е разположено в североизточната част на Източнобеломорски район. Кватернерът в 
Маришкия каменовъглен басейн е представен от алувиалните отложения (разнозърнести 
пясъци и чакъли, разслоени от глини) на р. Марица при гр. Марица, р. Съзлийка, р. Овчарица 
и р. Соколица и пролувиалните отложения (недобре сортиран кластичен материал, по-едър в 
началото на наносните конуси и по-дребен към периферията им) на Старозагорско-
Новозагорските наносни конуси. За подложка на двата вида отложения служи главно 
плиоценът. ПВТ има площ 982,56 кв.км. Подхранването става от реките, валежите и 
поливните води. В алувиално-пролувиалния хоризонт подземния поток се движи от север на 
юг и за Старозагорската част на полето се дренира от р. Сютлийка. 
 
От извършените наблюдения върху химичното състояние през 2018 год. се наблюдава:  
І. Обща оценка на химичното състояние на ПВТ : 
Трябва да изтъкнем, че: 
-  в МП при с. Еленово се констатира съдържание над стандарт за показателя нитрати 
целогодишно, средногодишната концентрация е 146 mg/l (стандарт - 50 mg/l). За 
показателите фосфати и сулфати, само от едно пробонабиране през първо тримесечие на 
2018г. съответно - 0,52 mg/l (стандарт – 0,50 mg/l) и 355 mg/l (стандарт – 250 mg/l). 
 – Сума Тетрахлоретилен и Трихлоретилен - в МП при гр. Стара Загора (Сондаж1 - “ЕМБУЛ 
ИНВЕСТМЪНТ” АД) не се констатират стойности, превишаващи стандарта за качество (10 
μg/l) в сравнение с 2017г. 
Не се наблюдават концентрации на РС (релевантна стойност) за 2018 год. над стандарт. 
Състоянието е добро. 
ІІ. Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване - средногодишните концентрации (2018 год.) на съответните компоненти не 
превишават стандарта. Състоянието е добро. 
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Общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q012 през 2018г. е „добро”, с 
което се потвърждава оценката през 2017 г. 
 
3.5. Подземно водно тяло BG3G00000NQ054 / Порови води в Неоген - Кватернер - Ямбол 
- Елхово/  
 
ПВТ е разположено в най-изтоточния край на Горнотракийската низина. ПВТ има площ от 
1437,83 км². Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване са почвен слой, песъкливи 
глини, пясъци, глинести пясъци. Водоносния хоризонт е изграден от пясъци, глини, 
гравелити, чакъли /Q/, пясъци, гравелити, песъкливи глини, варовици, пясъчници, въглища 
/N/.  
От извършените наблюдения върху химичното състояние през 2018 год. се констатира:  
І. Обща оценка на химичното състояние на ПВТ – наблюдава се концентрации на РС 
(релевантна стойност) за 2018 год. над стандарт за показателеля нитрати - 58,6 mg/l  
(стандарт - 50 mg/l). Трябва да изтъкнем, че РС за показателя обща алфа-активност е много 
близко до контролно ниво – 0,4525 Bq/l (контролно ниво – 0,5 Bq/l). 
 
Влошено е качеството на подземните води, ползвани за питейно-битово водоснабдяване – 
повишен е стандарта за качество на питейните води за показателите: 
• Амониеви йони – в МП при гр. Елхово (ПС - ПБВ "Фазанария") – средноаритметична 
стойност - 0,665 mg/l  (стандарт – 0,50 mg/l). 
• Нитрати - в МП при с. Малък манастир (ПС - дренаж), с. Меден кладенец (ПС1 – 
Кладенец), с. Ханово (Група "Скалица" - ПС "Ханово" – Сондаж) и с. Генерал Инзово (ПС 
"Генерал Инзово" – Извор), средноаритметични стойности съответно - 64,67 mg/l, 72,33 mg/l,  
58,6 mg/l и  65,5 mg/l. 
• Перманганатна окисляемост – в МП при гр. Елхово (Кладенец ПС – ПБВ) само от едно 
пробонабиране през първо тримесечие на 2018г. съдържание над стандарт - 7 mg O2/l 
(стандарт – 5 mg O2/l). 
• Фосфати - в МП при гр. Елхово (Кладенец ПС - ПБВ) – само от едно пробонабиране през 
първо тримесечие на 2018г. се фиксира стойност - 3,3 mg/l  (стандарт – 0,50 mg/l). 
В МП при с. с. Ханово (Група "Скалица" - ПС "Ханово" – Сондаж) - средноаритметична 
стойност над стандарт - 0,6325 mg/l. 
• Обща алфа-активност - в МП при с. Окоп (Кладенец - ПС (само за с.Окоп) се наблюдава 
средноаритметична стойност над стандарт - 0,805 Bq/l (контролно ниво – 0,5 Bq/l), в отделни 
проби съдържанията са от 0,66 Bq/l до 0,92 Bq/l. 
Състоянието е лошо.  
 
ІІ. Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване: 
• Амониеви йони – в МП при гр. Елхово (ПС - ПБВ "Фазанария") – средногодишна 
стойност - 0,665 mg/l  (стандарт – 0,50 mg/l). 
 
• - Нитрати - средногодишни концентрации над стандарт за качество на питейни води - 50 
mg/l  се наблюдават в МП при с. Малък манастир (ПС - дренаж), с. Меден кладенец (ПС1 – 
Кладенец), с. Ханово (Група "Скалица" - ПС "Ханово" – Сондаж) и с. Генерал Инзово (ПС 
"Генерал Инзово" – Извор), средноаритметични стойности съответно - 64,67 mg/l, 72,33 mg/l,  
58,6 mg/l и  65,5 mg/l. 
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• Перманганатна окисляемост – в МП при гр. Елхово (Кладенец ПС – ПБВ) само от едно 
пробонабиране през първо тримесечие на 2018г. съдържание над стандарт - 7 mg O2/l 
(стандарт – 5 mg O2/l). 
• Фосфати - в МП при гр. Елхово (Кладенец ПС - ПБВ) – само от едно пробонабиране през 
първо тримесечие на 2018г. се фиксира стойност - 3,3 mg/l  (стандарт – 0,50 mg/l). 
В МП при с. с. Ханово (Група "Скалица" - ПС "Ханово" – Сондаж) - средноаритметична 
стойност над стандарт - 0,6325 mg/l. 
• Обща алфа-активност - в МП при с. Окоп (Кладенец - ПС (само за с.Окоп) се наблюдава 
средноаритметична стойност над стандарт - 0,805 Bq/l (контролно ниво – 0,5 Bq/l), в отделни 
проби съдържанията са от 0,66 Bq/l до 0,92 Bq/l. 
Състоянието е лошо. 
 
Общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ054 през 2018г. е „лошо” - 
показатели на замърсяване са нитрати, амониеви йони, фосфати и обща алфа-активност.  
Общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ054 през 2017г. е „лошо” - 
показатели на замърсяване са нитрати, натрий, сулфати, твърдост (обща), фосфати и обща 
алфа-активност.  
 
5.6. Подземно водно тяло BG3G00000NQ015 /Порови води в Неоген - Кватернер - 
Сливенско- Стралджанска област/ 
 
ПВТ е разположено в едноименната котловина, тя е една от най-големите по площ у нас, 
започва от с. Бинкос на запад и стига до с. Нейчово на изток, през западната и част 
преминава р. Тунджа, а през източната – р. Мочурица. ПВТ има площ от 818,89 км². 
Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване са глинести пясъци. Водоносния 
хоризонт е изграден от чакъли, гравелити, пясъци, пясъчници, глини, чакъли. Подхранване 
на ПВТ – в Сливенската (западна) част - от реките и деретата , спускащи се от оградните 
планински вериги, от валежите и поливните води, в Стралджанската (източна) част - 
инфилтриращите се валежни и речни води, потока се движи от север на юг.  
От извършените наблюдения върху химичното състояние през 2018 год. се констатира:  
І. Обща оценка на химичното състояние на ПВТ – не се наблюдават концентрации на РС 
(релевантна стойност) за 2018 год. над стандарт за показателите. 
Влошено е качеството на подземните води, ползвани за питейно-битово водоснабдяване – 
повишен е стандарта за качество на питейните води за показателя нитрати в МП при: 
- с. Чокоба (Шахтов кладенец) - съдържанията са в границите от 53 mg/l  до 63 mg/l, 
средноаритметична стойност - 51,4 mg/l. 
- с. Зимница (ПС-ПБВ - съдържанията са в границите от 55 mg/l  до 78 mg/l, 
средноаритметична стойност – 52 mg/l. 
 
Трябва да изтъкнем, че продължава тенденцията на  завишени съдържания над стандарт от 
предходни години в МП при гр. Стралджа на показателите: електропроводимост, магнезий, 
нитрати, твърдост (обща), сулфати. 
ІІ. Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване – концентрации над стандарт за качество на питейни води се наблюдават при 
показателя нитрати (стандарт - 50 mg/l) – средногодишни концентрации в МП при с. Чокоба 
(51,4 mg/l ) и с. Зимница (52 mg/l). Състоянието е лошо. 
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Общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ015 през 2018г. е „лошо” - 
показател на замърсяване е нитрати, с което се потвърждава оценката през 2017г.  
 
5.7. Подземно водно тяло BG3G00000NQ018 /Порови води в Неоген - Кватернер -  
Пазарджик - Пловдивския район/ 
 
В най-западните части на територията на РИОСВ–Стара Загора се разполага съвсем малка 
част от това ПВТ. 
Разкрива се на повърхността обикновенно по периферията на Пазарджик – Пловдивското 
поле, но има повсеместно разпространение, заляга под кватернерните отложения. ПВТ има 
обща площ  4013,81 кв.км. Водоносният хоризонт е изграден от глини, песъкливи глини, 
глинести пясъци, чакъли, конгломерати, брекчи, брекчо-конгломерати, алевролити.  
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на РИОСВ-Стара 
Загора. Няма и мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води черпещи вода за питейно-битово водоснабдяване 
за наблюдение на територията на РИОСВ-Стара Загора.  
 
Общата оценка определя „лошо” химично състояние на ПВТ BG3G00000NQ018 съгласно 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ на територията на БД „Източнобеломорски 
район” за 2017г. Показатели на замърсяване са: сулфати, фосфати, обща алфа-активност и 
естествен уран. 
 
5.8. Подземно водно тяло BG3G0000PgN019 /Порови води в Палеоген - Неоген - Марица 
Изток / 
 
ПВТ е разположено в Североизточната част на Източнобеломорски район. Заема източната 
част на Маришкия каменовъглен басейн. ПВТ има площ от 3105,05 км². Водоносния 
хоризонт е изграден от глини, пясъци, въглищни шисти, въглища. Подхранването на 
напорния хоризонт става главно от подземния поток в пролувиалните отложения на 
Новозагорското поле и от пукнатинните води на подложката (там където хоризонтът заляга 
върху гранит, мрамори, кристалинни шисти).  
 
От извършените наблюдения върху химичното състояние през 2018 год. се констатира:  
І. Обща оценка на химичното състояние на ПВТ – наблюдава се концентрация на РС 
(релевантна стойност) за 2018 год. над стандарт за показателя нитрати - 66,17 mg/l  (стандарт 
- 50 mg/l)  
Влошено е качеството на подземните води, ползвани за питейно-битово водоснабдяване – 
повишен е стандарта за качество на питейните води за показателите: 
- Нитрати - средногодишни концентрации над стандарт за качество на питейни води - 50 mg/l  
се наблюдават в МП при с. Опан (66,17 mg/l) и  с. Овчи кладенец (136 mg/l) 
- Сулфати – средногодишна концентрация над стандарт за качество на питейни води - 250 
mg/l  се наблюдава в МП при с. Опан (316,75 mg/l) 
Състоянието е лошо. 
ІІ. Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване- средногодишни концентрации над стандарт за качество на питейни води се 
наблюдават: 
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 - Нитрати - в МП при при с. Опан (66,17 mg/l) и  с. Овчи кладенец (136 mg/l) 
- Сулфати – средногодишна концентрация над стандарт за качество на питейни води - 250 
mg/l  се наблюдава в МП при с. Опан (316,75 mg/l) 
Състоянието е лошо. 
 
Общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0000PgN019 през 2018г. е „лошо” - 
показатели на замърсяване са нитрати и сулфати.  
Общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0000PgN019 през 2017г. е „лошо” - 
показатели на замърсяване са калций, нитрати, твърдост (обща) и сулфати.  
 
5.9. Подземно водно тяло BG3G0000PgN026  /Карстови води - Чирпан – Димитровград/ 
 
Водоносният хоризонт е изграден от песъкливи, глинести и органогенни варовици, мергели, 
конгломерати, пясъчници. Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване са пясъци, 
чакъли, глини, конгломерати, туфи, туфити, туфозни пясъчници, рифови варовици. Цялото 
ПВТ има площ 1058,29 кв.км.  
 
От извършените наблюдения върху химичното състояние през 2018 год. се констатира:  
І. Обща оценка на химичното състояние на ПВТ – наблюдава се концентрации на РС 
(релевантна стойност) за 2018 год. над стандарт за показателя нитрати - 59,915 mg/l (стандарт 
- 50 mg/l). 
Влошено е качеството на подземните води, използвани за питейно-битово водоснабдяване – 
повишен е стандарта за качество на питейните води за показателя нитрати в МП при с. 
Рупките (Кладенци ПС-ПБВ) – средноаритметична стойност - 69,83 mg/l, а при с. Партизанин 
(извор Халка бунар) – средноаритметична стойност - 50 mg/l е равна на стандарта за качество 
на питейните води 
Състоянието е лошо. 
ІІ. Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване- средногодишна концентрация на нитрати равна и над стандарт за качество 
на питейни води се наблюдават съответно при с. Партизанин (извор Халка бунар) и с. 
Рупките (Кладенци ПС-ПБВ). 
Състоянието е лошо. 
 
Общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0000PgN026 на територията на 
РИОСВ-Стара Загора през 2018г. е „лошо” - показател на замърсяване е нитрати, с което се 
потвърждава оценката през 2017 г. 
 
5.10. Подземно водно тяло BG3G0PzK2Pg027 /Пукнатинни води - масив Шипка – 
Сливен/ 
 
ПВТ е разположено в северната част на Източнобеломорски район, на север от горното и 
средно течение на р. Тунджа, обхваща високите части от Източна Стара планина. ПВТ има 
площ от 1615,74 км². Водоносния хоризонт е изграден от гранити, алтернация от пясъчници, 
глинести скали  и брекчоконгломерати, глини, песъкливи варовици, глинести мергели, 
шисти, гнайси, амфиболити.  
От извършените наблюдения върху химичното състояние през 2018 год. се констатира:  
І. Обща оценка на химичното състояние на ПВТ – не се наблюдават концентрации на РС 
(релевантна стойност) за 2018 год. над стандарт.  
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Влошено е качеството на подземните води, използвани за питейно-битово водоснабдяване – 
повишен е стандарта за качество на питейните води за показателя нитрати в МП при: 
- с. Гълъбинци (ПС - ПБВ - Сондаж 2) – средноаритметична стойност - 72,17 mg/l. 
Състоянието е лошо, защото: площта от ПВТ, в която е установено превишение на 
концентрациите на показатели на замърсяване е по-малка от 20% от площта на ПВТ, но е 
влошено качеството на подземните води, ползвани за питейно-битово водоснабдяване. 
ІІ. Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване - средногодишна концентрация за нитрати над стандарт за качество на 
питейни води се наблюдават при с. Гълъбинци (ПС - ПБВ - Сондаж 2) - 72,17 mg/l. 
Състоянието е лошо. 
 
Общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0PzK2Pg027 през 2018г. на 
територията на РИОСВ-Стара Загора е „лошо” - показател на замърсяване е нитрати.  
Общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0PzK2Pg027 през 2017г. на 
територията на РИОСВ-Стара Загора е „лошо” - показатели на замърсяване са магнезий и 
нитрати.  
 
5.11. Подземно водно тяло BG3G00000K2030 /Пукнатинни води - Брезовско - Ямболска 
зона/ 
 
ПВТ е разположено  югозападно и североизточно от гр. Стара Загора, заема северната и 
източна част на Източнобеломорски район. ПВТ има площ от 1345,82 км². Водоносния 
хоризонт е изграден от туфи, туфити, андезити, пясъчници, мергели, варовици, гранити, 
диорити икварцдиорити, андезити, андезито-базалти, габро.  
През 2018 г. в мониторингови пунктове при гр. Стара Загора (Извор "Горен Беш бунар), с. 
Съдийско поле (Дренаж), с. Крива круша ( Извор №2), с. Пряпорец (Сондаж) от извършените 
наблюдения върху химичното състояние се констатира: 
І. Обща оценка на химичното състояние на ПВТ – не се наблюдават концентрации на РС 
(релевантна стойност) за 2018 год. над стандарт. Състоянието е добро. 
ІІ. Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване - средногодишните концентрации (2018 год.) на съответните компоненти не 
превишават стандарт. Състоянието е добро. 
 
Общата оценка определя „добро” химично състояние на ПВТ BG3G00000K2030 през 2018г, 
с което се потвърждава оценката през 2017 г.. 
 
5.12. Подземно водно тяло BG3G00000K2031 /Пукнатинни води - Сливенско-
Сунгурларска зона/ 
 
ПВТ е разположено в най-североизточния край на Източнобеломорски район, северно от гр. 
Стралджа. ПВТ има площ от 205,23 км². Водоносния хоризонт е изграден от мергели и 
алевролити-ерозирали, пясъчници, варовици, туфи. Покриващите ПВТ пластове в зоната на 
подхранване са изветрели наносни отложения, брекчи, конгломерати, пясъчници, 
битуминозни шисти, флишки седиминти - варовици, мергели, пясъчници, моласови 
отложения, тънки въглищни прослойки.  
В мониторингов пункт при с. Седларево (Извор) от извършените наблюдения върху 
химичното състояние през 2018г. се констатира: 
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І. Обща оценка на химичното състояние на ПВТ – не се наблюдават концентрации на РС 
(релевантна стойност) за 2018 год. над стандарт. Състоянието е добро. 
ІІ. Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване - средногодишните концентрации (2018 год.) на съответните компоненти не 
превишават стандарт. Състоянието е добро. 
 
Общата оценка определя „добро” химично състояние на ПВТ BG3G00000K2031 на 
територията на РИОСВ-Стара Загора през 2018г., с което се потвърждава оценката през 2017 
г. 
 
5.13. Подземно водно тяло BG3G00000T2032 /Карстови води - Сърнена гора/ 
 
ПВТ е разположено на север от гр. Стара Загора. На повърхността се разкрива като тясна и 
дълга ивица (на места прекъсната), широка 0,2 – 2,5 км и дълга 45 км, на запад се разкрива 
между с. Пъстрово, общ. Стара Загора и с.Сърневец, общ. Братя Даккалови, а на изток 
достига до горното течение на р. Кумруджа. ПВТ има площ от 27,53 км².  Водоносния 
хоризонт е изграден от варовици-кавернозни, доломити-напукани, доломитни варовици. 
Подхранване на ПВТ - от инфилтриралите се валежи и пукнатинните води на вместващите 
среднотриаска ивица скали. Посоки и степен на обмен с повърхностни води – подхранва и 
дренира пукнатинните води на вместващите я скали, пряк обмен с повърхностните води. 
В мониторингов пункт при с. Остра могила (Дренаж) от извършените наблюдения върху 
химичното състояние през 2018г. се констатира: 
І. Обща оценка на химичното състояние на ПВТ – не се наблюдават концентрации на РС 
(релевантна стойност) за 2018 год. над стандарт. Състоянието е добро. 
ІІ. Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване - средногодишните концентрации (2018 год.) на съответните компоненти не 
превишават стандарт. Състоянието е добро. 
 
Общата оценка определя „добро” химично състояние на ПВТ BG3G00000T2032 през 2018г., 
с което се потвърждава оценката през 2017г. 
 
5.14. Подземно водно тяло BG3G0000T12034 /Карстови води - Тополовградски масив/ 
 
ПВТ е разположено в югоизточната част на Източнобеломорски район и има площ 306,03 
кв.км. Водоносния хоризонт е изграден от варовици-кавернозни, мраморизирани варовици, 
доломити. Подхранване на ПВТ – инфилтрация на атмосферни валежи и частично от 
пукнатинните води на вместващите скали.  
От извършените наблюдения върху химичното състояние през 2018 год. се констатира:  
І. Обща оценка на химичното състояние на ПВТ – наблюдава се концентрация на РС 
(релевантна стойност) за 2018 год. над стандарт за показателя калций - 163,25 mg/l, но 
площта от ПВТ, в която е установено превишение на концентрацията на показателя на 
замърсяване е по-малка от 20% от площта на ПВТ и не е влошено качеството на подземните 
води, ползвани за питейно-битово водоснабдяване. Литоложкият строеж на ПВТ – варовици-
кавернозни, мраморизирани варовици, доломити определя естествения характер на 
повишеното съдържание на калций. 
Приемаме състоянието за добро. 
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ІІ. Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване - средногодишните концентрации (2018 год.) на съответните компоненти не 
превишават стандарт. Състоянието е добро. 
 
Общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0000T12034 през 2018г. на 
територията на РИОСВ-Стара Загора е „добро”. 
Общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0000T12034 през 2017г. на 
територията на РИОСВ-Стара Загора е „лошо” - показател на замърсяване е калций. 
 
5.15. Подземно водно тяло BG3G0000T13035 /Карстови води - Св. Илийски комплекс/ 
 
ПВТ е разположено в източната част на Източнобеломорски район, югоизточно от гр. Нова 
Загора. ПВТ има площ от 129,44 км². Водоносния хоризонт е изграден от варовици-
кавернозни, доломити-напукани.  
От извършените наблюдения върху химичното състояние през 2018 год. се констатира:  
І. Обща оценка на химичното състояние на ПВТ – наблюдава се концентрация на РС 
(релевантна стойност) за 2018 год. над стандарт за показателя нитрати - 59,1 mg/l. В един 
мониторингов пункт при с. Питово се наблюдават целогодишни стойности над стандарт за 
показателя нитрати (от 68 mg/l до 138 mg/l). МП се намира до бивш животновъден обект.  
Приемаме състоянието за добро, защото: площта от ПВТ, в която е установено превишение 
на концентрацията на показателя на замърсяване е по-малка от 20% от площта на ПВТ и не е 
влошено качеството на подземните води, ползвани за питейно-битово водоснабдяване. 
ІІ. Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване - средногодишните концентрации (2018 год.) на съответните компоненти не 
превишават стандарт. Състоянието е добро. 
 
Общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0000T13035 през 2018г. е „добро”, с 
което се потвърждава оценката през 2017г. 
 
5.16. Подземно водно тяло BG3G0000T23036 /Карстови води - Твърдишко - Сливенски 
басейн/. 
 
ПВТ е разположено в североизточната част на Източнобеломорски район, северно от гр. 
Твърдица и гр. Сливен. ПВТ има площ от 120,17 км². Водоносния хоризонт е изграден от 
варовици и доломити, напукани. Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване - 
теригенна карбонатна задруга.  
От извършените наблюдения върху химичното състояние през 2018 год. се констатира:  
І. Обща оценка на химичното състояние на ПВТ – не се наблюдават концентрации на РС 
(релевантна стойност) за 2018 год. над стандарт. Състоянието е добро. 
ІІ. Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване - средногодишните концентрации (2018 год.) на съответните компоненти не 
превишават стандарт. Състоянието е добро. 
 
Общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G0000T23036 през 2018г. е „добро”, с 
което се потвърждава оценката през 2017г. 
.  
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5.17. Подземно водно тяло BG3G00000Pt044 /Пукнатинни води - Западно- и 
централнобалкански масив/ 
 
ПВТ е разположено в северната и северозападната част на Източнобеломорски район. 
Водоносният хоризонт е изграден от гранитизирани биотитови и двуслюдени гнайси, 
мигматити, гранитогнайси, гнайси, амфиболити, силиманитови шисти. ПВТ има площ 
5059,63 кв.км.  
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на РИОСВ-Стара 
Загора. Няма и мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води черпещи вода за питейно-битово водоснабдяване 
за наблюдение на територията на РИОСВ-Стара Загора.  
 
Общата оценка определя „добро” химично състояние на ПВТ BG3G00000Pt044 съгласно 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ на територията на БД „Източнобеломорски 
район” за 2017г.  
 
5.18. Подземно водно тяло BG3G00000Pt045  /Пукнатинни води - Шишманово – 
Устремски масив/ 
 
Водоносния хоризонт е изграден от гранити, амфиболити, мусковитови и двуслюдени 
гнайсошисти, шисти, лептинити. ПВТ има площ  1416,44 кв. км. 
 
Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на РИОСВ-Стара 
Загора. Няма и мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води черпещи вода за питейно-битово водоснабдяване 
за наблюдение на територията на РИОСВ-Стара Загора.  
 
Общата оценка определя „добро” химично състояние на ПВТ BG3G00000Pt045 съгласно 
Обща оценка на химичното състояние на ПВТ на територията на БД „Източнобеломорски 
район” за 2017г.  
 
 
В изпълнение на Заповед № РД-1/02.01.2018 г. на Министъра на околната  
среда и водите за констатираните превишения за посочените показатели в  
подземни/ повърхностни води 1 път на тримесечие се предоставя информация  
на Министерство на здравеопазването във връзка с предприемане на  
необходимите мерки по компетентност. Тази информация се публикува всеки  
месец и на сайта на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” на посочения линк  
https://earbd.bg/SPRAVKI_ZA_PREVIShENIYa-c761. 
 
 
 
 

https://earbd.bg/SPRAVKI_ZA_PREVIShENIYa-c761
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ІІІ. ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 
 

От определените в Програмата от мерки на утвърден в края на 2016 г. от Министерски 
съвет План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Източнобеломорски район 
2016-2021 г. за територията на РИОСВ-Стара Загора през 2018 г. в БДИБР е постъпила 
информация за стартиране на следните мерки: 
 

Предвидени дейности по ИН Уникален 
код на 
мярката 

Име на мярката Описание на 
мярката 

Разширяване на светлия отвор на 
железопътния мост над р. Тунджа 
между гр. Калофер и с. 
Осетеново. Мостът следва да се 
реконструира и да се добави  
допълнителен отвор за сметка на 
насипните конуси (разширение 5 
до 10 м). Стойност на проекта 
8000 лв. без ДДС. 

TU_05_25 Разширяване на 
„тесните места” 
като мостове и др., 
които водят до 
подприщване на 
речния отток 

Разширяване на 
светлия отвор на 
железопътния мост 
над р. Тунджа между 
гр. Калофер и с. 
Осетеново. Мостът 
следва да се 
реконструира и да се 
добави  допълнителен 
отвор за сметка на 
насипните конуси 
(разширение 5 до 10 
м). 

Републикански път ІІІ-7008 
Елхово-Скалица, мост над 
р.Тунджа при км 2+500” с 
възложител Министерство на 
регионалното развитие и 
благоустройството Агенция 
“Пътна инфраструктура” 

TU_01_26 Създаване на 
управляеми 
полдери и малки 
буферни басейни в 
заливни тераси на 
реките 

Местоположение: 
дясна заливна тераса 
на р. Тунджа 
Почистване и 
разширяване на 
съществуващи канали 
и стари меандри; 
Реконструкция на 
мостове и изграждане 
на хидротехнически 
съоръжения; 
Изкупуване на частни 
земи; Осигуряване на 
техническа 
възможност за 
заливане на 
неземеделски земи; 
Свързване на стари 
ръкави мъртвици и 
др. площи, чието 
заливане ще има 
положителен ефект 
върху биологичното 
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разнообразие.  

Аварийно укрепване на брега, 
доизграждане на дига и 
почистване на речното корито на 
р.Тунджа, при 
с.Зимница,общ.Мъглиж, 
обл.Стара Загора.Уч.1 – 
почистване от дървета и 
храсти.Уч.2-почистване, 
изземване на наноси и изгр-не на 
дига 

TU_04_24 Почистване на 
речни участъци и 
дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Почистване на 
речното корито на р. 
Тунджа в участъка 
около моста за с. 
Зимница (път 5007) от 
дървета и храсти, 
падащи дървета, 
дънери, битови и 
строителни отпадъци 
и други натрупвания - 
ок. 25 дка 

Почистване на речното корито на 
р.Тунджа от наносни отложения, 
дървесна и храстова 
растителност, в участък от км 
57+457 до км 58 +546, землище на 
с.Розово, общ. Казанлък 

TU_04_01 Почистване на 
речни участъци и 
дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Почистване на 
речното корито от 
дървета и храсти, 
падащи дървета, 
дънери, битови и 
строителни отпадъци 
и други натрупвания - 
ок. 500 дка по р. 
Тунджа, преди 
вливането на р. 
Енинска 

Реконструкция на съществуващ 
праг на р. Тунджа и съществуващ 
водопровод, захранващ „Арсенал” 
АД, в участъка на преминаване 
през реката, землище на с. 
Бузовград, общ. Казанлък” и поч-
не коритото на реката от наноси, 
дървесна и хр. растителност 

TU_04_01 Почистване на 
речни участъци и 
дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Почистване на 
речното корито от 
дървета и храсти, 
падащи дървета, 
дънери, битови и 
строителни отпадъци 
и други натрупвания - 
ок. 500 дка по р. 
Тунджа, преди 
вливането на р. 
Енинска 

Създаване на управляеми полдери 
и малки буферни басейни в 
заливаемите тераси. Почистване и 
разширяване на съществуващи 
канали и стари меандри. 
Инженерно-хидроложко  
проучване и избор на участъцици 
за изграждане на съоръженияя за 
оводняване на рез-те територии; 
Геология и хидрогеология; Геод. 
дейности; 

TU_01_26 Създаване на 
управляеми 
полдери и малки 
буферни басейни в 
заливни тераси на 
реките 

Местоположение: 
дясна заливна тераса 
на р. Тунджа 
Почистване и 
разширяване на 
съществуващи канали 
и стари меандри; 
Реконструкция на 
мостове и изграждане 
на хидротехнически 
съоръжения; 
Изкупуване на частни 
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земи; Осигуряване на 
техническа 
възможност за 
заливане на 
неземеделски земи; 
Свързване на стари 
ръкави мъртвици и 
др. площи, чието 
заливане ще има 
положителен ефект 
върху биологичното 
разнообразие.  

Създаване на управляеми полдери 
и малки буферни басейни в 
заливаемите тераси. Почистване и 
разширяване на съществуващи 
канали и стари меандри. 
Инженерно-хидроложко  
проучване и избор на участъцици 
за изграждане на съоръженияя за 
оводняване на рез-те територии; 
Геология и хидрогеология; Геод. 
дейности; 

TU_02_53 Възстановяване на 
връзките с воден 
басейн или на 
естественото 
състояние на 
речното корито, на 
стари меандри, на 
наводняеми и 
утаителни зони в 
заливаемите 
крайречни ивици, 
за повишаване на 
водозадържането 

Възстановяване на 
връзките с воден 
басейн или на 
естественото 
състояние на речното 
корито, на стари 
меандри, на 
наводняеми и 
утаителни зони в 
заливаемите 
крайречни ивици, за 
повишаване на 
водозадържанет в 
границите на 
защитена зона 
BG0000195 „Река 
Тунджа 2“ 

Почистване на речното легло на 
река Стара река в  рег. граници на 
гр. Казанлък от наноси и дървесна 
растителност. Начало 
42°37'41.807"N25°23'43.399"E, 
край 42°37'36.71"N / 
25°23'44.688"E. 

TU_04_38 Почистване на 
речни участъци и 
дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Почистване на 
речното корито от 
дървета и храсти, 
падащи дървета, 
дънери, битови и 
строителни отпадъци 
и други натрупвания - 
ок. 20 дка по р. 
Енинска, преди гр. 
Казанлък 

Периодично почистване на 
откосите на стената (40 дка), 
подходната част (5 дка) към 
преливника и долния участък (500 
м след енергогасителя - 7 дка) от 
дървета и храсти, поддържане на 
облицовката на преливното 
съоръжение в добро състояние  
Поддръжка на основния 

MA_03_05 Реконструкция и 
ремонт на язовири 

Периодично 
почистване на 
откосите на стената 
(40 дка), подходната 
част (5 дка) към 
преливника и долния 
участък (500 м след 
енергогасителя - 7 
дка) от дървета и 
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изпускател и затворните му 
органи в изправно техническо 
състояние, мониторинг на 
положението на депресионната 
крива и филтрацията през, под и 
около язовирната стена на яз. 
Раднево (15 000 лв годишно). При 
проверка на междуведомствената 
комисия е установено, че 
откосите са почистени и е 
осигурена проводимост след 
язовирната стена.  

храсти, поддържане 
на облицовката на 
преливното 
съоръжение в добро 
състояние. 
Поддръжка на 
основния изпускател 
и затворните му 
органи в изправно 
техническо 
състояние, 
мониторинг на 
положението на 
депресионната крива 
и филтрацията през, 
под и около 
язовирната стена на 
яз. Раднево (15 000 лв 
годишно). 

Периодично почистване на 
откосите на стената на яз. 
Константиновец (30 дка), 
подходната част (2 дка) към 
преливника и долния участък (500 
м след енергогасителя - 2 дка) от 
дървета и храсти, поддържане на 
облицовката на преливното 
съоръжение в добро състояние. 
Поддръжка на основния 
изпускател и затворните му 
органи в изправно техническо 
състояние, мониторинг на 
положението на депресионната 
крива и филтрацията през, под и 
около язовирната стена на яз. 
Константиновец (15 000 лв. 
годишно). При проверка на 
междуведомствената комисия е 
установено, че откосите са 
почистени и е осигурена 
проводимост след язовирната 
стена.  

MA_03_29 Реконструкция и 
ремонт на язовири 

Периодично 
почистване на 
откосите на стената 
на яз. Константиновец 
(30 дка), подходната 
част (2 дка) към 
преливника и долния 
участък (500 м след 
енергогасителя - 2 
дка) от дървета и 
храсти, поддържане 
на облицовката на 
преливното 
съоръжение в добро 
състояние. 
Поддръжка на 
основния изпускател 
и затворните му 
органи в изправно 
техническо 
състояние, 
мониторинг на 
положението на 
депресионната крива 
и филтрацията през, 
под и около 
язовирната стена на 
яз. Константиновец 
(15 000 лв. годишно). 
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Разработени и актуализирани 
плановете за защита при бедствия 
(част наводнения). Участие на 
компетентните органи за УРН от 
самото начало при разработването 
на планове за действия при 
природни бедствия, аварии. 
Община Стралджа. 

EARBD_27 Разработване и 
актуализиране на 
плановете за 
защита при 
бедствия (част 
наводнения) 

Участие на 
компетентните органи 
за УРН от самото 
начало при 
разработването на 
планове за действия 
при природни 
бедствия, аварии. 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното състояние на 
потенциално опасните водни 
обекти. Област Ямбол. 

EARBD_13 Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване 
на техническото и 
експлоатационното 
състояние на 
съоръжения във 
водни обекти - диги, 
защитни стени, 
мостове, прагове и 
други с цел 
своевременно 
предприемане на 
мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при 
наводнения 

Постоянен мониторинг на 
застрояването в близост до 
заливаемите зони.Община Ямбол. 

EARBD_02 Постоянен 
мониторинг на 
застрояването в 
близост до 
заливаемите зони 

Постоянен 
мониторинг на 
застрояването в 
близост до 
заливаемите зони 

Издаване на забрана за 
строителството в зони с риск от 
наводнения. Община Ямбол. 

EARBD_03 Издаване на 
забрана за 
строителството в 
зони с риск от 
наводнения 

Издаване на 
забрана/ограничение 
за строителството в 
зони с риск от 
наводнения 

Провеждане на обучителна и 
информационна кампания по 
проблемите свързани с 
наводненията. Специално 
организирани събития за 
получаване на знания, 
информация и развитие на умения 
в случай на наводнение. Община 
Ямбол. 

EARBD_09 Провеждане на 
обучителна и 
информационна 
кампания по 
проблемите 
свързани с 
наводненията 

Специално 
организирани събития 
за получаване на 
знания, информация и 
развитие на умения в 
случай на наводнение 

Информиране и осигуряване на 
широк достъп до информация на 
населението  чрез използване на 
съвременни способи и 
технологии.Община Ямбол. 

EARBD_22 Информиране и 
осигуряване на 
широк достъп до 
информация на 
населението  чрез 
използване на 

Достъп до 
информация на 
всички 
заинтересовани 
страни 
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съвременни 
способи и 
технологии 

Разработени и актуализирани 
плановете за защита при бедствия 
(част наводнения). Участие на 
компетентните органи за УРН от 
самото начало при разработването 
на планове за действия при 
природни бедствия, аварии. 
Община Ямбол. 

EARBD_27 Разработване и 
актуализиране на 
плановете за 
защита при 
бедствия (част 
наводнения) 

Участие на 
компетентните органи 
за УРН от самото 
начало при 
разработването на 
планове за действия 
при природни 
бедствия, аварии. 

Реконструкция и ремонт и 
рехабилитация на язовири 
общинска собственост по ОП ОС. 
Община Казанлък. (За 2017 и 
2018г) 

EARBD_28 Реконструкция и 
ремонт на язовири 

Реконструкция и 
ремонт и 
рехабилитация на 
язовири общинска 
собственост по ОП 
ОС 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното състояние на 
потенциално опасните водни 
обекти. Община Елхово. 

EARBD_13 Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване 
на техническото и 
експлоатационното 
състояние на 
съоръжения във 
водни обекти - диги, 
защитни стени, 
мостове, прагове и 
други с цел 
своевременно 
предприемане на 
мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при 
наводнения 

Ежегодно обследване на 
техническото и 
експлоатационното състояние на 
потенциално опасните водни 
обекти. Община Гълъбово. 

EARBD_13 Ежегодно 
обследване на 
техническото и 
експлоатационното 
състояние на 
потенциално 
опасните водни 
обекти 

Ежегодно обследване 
на техническото и 
експлоатационното 
състояние на 
съоръжения във 
водни обекти - диги, 
защитни стени, 
мостове, прагове и 
други с цел 
своевременно 
предприемане на 
мерки за 
предотвратяване на 
разрушения при 
наводнения 



СЪСТОЯНИЕ НА ВОДИТЕ ПРЕЗ 2018 г. 
 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА, ОБЛ. СЛИВЕН, ОБЛ. ЯМБОЛ И 

ОБЩ. ТОПОЛОВГРАД 
 

 1-45 

Почистване на речното корито на 
река Марица от наносни 
отложения, дървесна и 
храстовидна растителност с цел 
подобряване проводимостта на 
реката в участъци: от км.146+044 
до км. 147+750 и от км. 149+018 
до км.150+016 в землището на 
село Мирово 

MA_05_52 Почистване на 
речни участъци и 
дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Почистване на 
коритото на р. 
Марица в зоната на 
моста на 
Републикански път II-
66 между с. Милево и 
с. Мирово от дървета, 
храсти, дънери, 
наноси и др. - 
дължина 2000 м (1000 
м преди и 1000 м след 
моста), площ 200 дка 

Почистване на речното корито на 
р.Марица от наносни отложения, 
дървесна и храстова 
растителност, в участък от км.119 
+638  до 121 +464 ,  землище на 
с.Зетьово, общ. Чирпан 

MA_04_21 Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Поддръжка на 
защитните диги на р. 
Марица и 
прилежащите й 
площи в зоната м-ду 
с. Скобелево, с. 
Сталево и и Златна 
ливада (8000 м по 
левия бряг и 2000 м 
по десния - вкл. 
почистване) 

Aварийно укрепване на брега, 
доизграждане на дига и 
почистване на речното корито на 
р.Тунджа, при 
с.Зимница,общ.Мъглиж, 
обл.Стара Загора. Дължина 303.2 
м 

TU_04_27 Надграждане на 
диги 

Надграждане на 
съществуващата дига 
по левия бряг на р. 
Тунджа - L = 850 m, H 
= 1.5 m, при с. 
Зимница 

Почистване на речното легло на 
река Стара река в  рег. граници на 
гр. Казанлък от наноси и дървесна 
растителност. Начало 
42°37'41.807"N25°23'43.399"E, 
край 42°37'36.71"N / 
25°23'44.688"E. 

TU_04_05 Почистване и 
стопанисване на 
речните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и ежегодно 
почистване на 
коритото и бреговете 
на р. Енинска в зоната 
на гр. Казанлък - 
дължина 2300 м, 
площ ок. 45 дка. 

 
За 2018 г. в БД ИБР има данни за следните наводнения за територията на РИОСВ Стара Загора: 

 
Дата Източник н  

наводнението 
Местоположение н  
наводнението  

Кратко описание на щетите 

07.03.2018 
г. 

река Община Тунджа, 
с. Завой 

река Мочурица е излязла от коритото си и 
е заляла земеделски земи при с. Завой;  
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22.-
29.03.2018 
г. 

река Община Тунджа, 
с. Веселиново 

река Мочурица е излязла от коритото си и 
е заляла около 2000 дка земеделски земи; 
вследствие на преливащи през 
преливниците язовири в общ. Стралджа 
при напоена почвата 

 
Програмата от мерки на ПУРН в Източнобеломорски район 2016-2021 г. е достъпна за 
разглеждане в табличен и графичен вид чрез географска информационна система (ГИС) на БД 
ИБР. Връзка към ГИС на БД ИБР е изведена на началната страница на интернет страницата на 
БД ИБР. 
 


	І. ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ
	Таблица №1-1  Типология на категория “РЕКА” в области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград
	Карта №1-1  Типология категория “РЕКА” в области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград
	 Контролен мониторинг
	Оценката на екологичното състояние/потенциал на повърхностните водни тела се извършва по класификационна система за биологични и физико-химични елементи за качество, и стандарти за качество на околната среда за химични елементи и специфични замърсит...
	Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в пет класа: отлично, добро, умерено, лошо и много лошо, които се изобразяват с показаните в таблицата цветове.
	Таблица 2-3 Състояние на повърхностните водни тела
	Участъци с лошо състояние на водните тела:
	Басейн на р.Марица:
	- Река Калница- водното тяло е в лошо екологично състояние и показателите, по които се установява превишаване на стандартите за добро състояние са: дънна макробезгръбначна фауна, електропроводимост, азот нитратен и общ азот.
	3. Състояние на питейните води
	4.1. Подход при оценката на повърхностните питейни водни тела
	4.2. Резултати от определяне на състоянието на повърхностните водни тела
	Таблица № 4-1 Състояние на повърхностните питейни водни тела на територията на области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград
	Яз.Асеновец

