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ОЦЕНКА НА ФИЗИКОХИМИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ 
И КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ НА РЕКА ЦИБРИЦА

Калин Сейменов1

Статията представя анализ и оценка на физикохимичното състояние и качеството 
на водите на р. Цибрица, съобразно нормативните стандарти в Наредба № Н-4/2012 г. 
за характеризиране на повърхностните води и посредством прилагането на Canadian 
Council of Ministers of the Environment Water Quality Index (CCME WQI). Анализът се 
базира на данните от 60 измервания на 10 физикохимични параметъра, събрани в пе-
риода 2003–2017 г. Физикохимичното състояние на речните води е отражение на из-
вършваното във водосборния басейн широкоспектърно антропогенно въздействие, 
включващо прилагането на неустойчиви земеделски практики, отделянето на живот-
новъдни фекални маси и изхвърлянето на комунално-битови отпадъци от населените 
места без изградени канализации. Посочените дейности са причина за констатирани 
превишения в концентрациите на нитратен азот, общ азот, ортофосфати и общ фос-
фор (до 40 пъти над заложените норми за „добър статус“ в Наредба № Н-4/2012 г.). 
Съгласно годишните разчети на CCME WQI, качеството на водите се категоризира в 
„лошо“, „критично“ и „добро състояние“, като се установява положителна тенденция 
след 2011 г. Устойчивото подобряване на физикохимичното състояние и поддържането 
на добро качество на водите на р. Цибрица изисква изграждане на пречиствателни стан-
ции за отпадъчни води (ПСОВ).

Ключови думи: качество на водите, замърсяване на водите, CCME WQI, река Ци-
брица

ASSESSMENT OF PHYSICOCHEMICAL STATUS AND  
WATER QUALITY OF THE TSIBRITSA RIVER

Kalin Seymenov

Abstract: The Water Framework Directive (WFD) 2000/60/EC aims to achieve both a 
good ecological and physicochemical status of all surface water bodies, and a good chemical 
and quantitative status of groundwater resources by 2021. Currently, the implementation of 
this goal appears to be a difficult task. Despite the great efforts made by the stakeholders in 
the last decades, the majority of Europe’s water bodies still do not meet the requirements. On 
a European scale, around 38 per cent of water pollution is caused by chemical and organic 
agricultural wastes. In addition, the unregulated waste disposal from livestock farms into 
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streams and lakes is also a serious problem. Nutrient enrichment causing eutrophication is the 
main effect from these unsustainable anthropogenic practices. Although during the last years the 
water bodies in Bulgaria tend to maintain relatively good hydro-ecological status, the discharge 
of agricultural chemicals and the disposal of household wastes remain the main polluting 
activities, particularly in rural areas. This study presents an assessment of the physicochemical 
properties and water quality of the Tsibritsa River (NW Bulgaria) – a small lowland stream, 
situated in an extensive agricultural region with cultivation of cereal crops. The main river body 
springs from the Fore-Balkans and flows as a right tributary into the Danube River within the 
Danube Plain. The length of the Tsibritsa River is 87.5 km and its drainage basin covers an area 
of 933.6 km2. The catchment area is covered by arable lands polluting the surface water bodies 
due to the discharge of soil runoff containing fertilizers, manures and pesticides. Furthermore, 
the release of untreated wastewater from livestock farms and domestic sources in the small 
settlements without urban sewerage systems is also problematic. The input data includes 
information about ten physicochemical water quality parameters – pH, electrical conductivity 
(EC), dissolved oxygen (DO2), ammonium nitrogen (N-NH4), nitrite nitrogen (N-NO2), nitrate 
nitrogen (N-NO3), total nitrogen (N-tot), orthophosphates (P-PO4), total phosphorus (P-tot) and 
five-day biochemical oxygen demand (BOD5), measured at one water sampling point located 
near to the river’s mouth. A total of 60 samples for each variable, recorded during the period 
2003–2017 have been used. The analysis has been conducted in compliance with the reference 
values stated in the National Regulatory Framework (Regulation 4/2012). The general water 
quality status has been determined according to the “one out – all out” principle, by the 
element with the worst status out of all physicochemical elements. The  descriptive statistics 
(mean, minimum and maximum values) and a correlation matrix between each pair of two 
variables have been computed. The Canadian Council of Ministers of the Environment Water 
Quality Index (CCME WQI) for an overall assessment has also been applied. Its calculation is 
conducted according to the values for “Good status”, recommended for surface water bodies 
of type R8 (Regulation 4/2012). Results show increased concentrations of nitrate nitrogen (N-
NO3), total nitrogen (N-tot), total phosphorus (P-tot) and orthophosphates (P-PO4) (up to 40 
times above the threshold values for “Good quality status”, stated in Regulation 4/2012). Over 
50 per cent of these variables have been assessed to be of “Moderate status”. Those results 
can be explained by the excessive use of chemical substances in agriculture and the release of 
untreated wastes from livestock farms into the river channel. At the same time, some of the 
physicochemical parameters have been assessed as ones of “Excellent status”, e.g. EC and 
DO2. The correlation matrix between various variables shows the following strong, positive 
relationships (r>0.9): “N-NO3 – N-tot” and “P-PO4 – P-tot”. These physicochemical parameters 
are indicative for organic pollution. According to the “one out – all out” principle and due to 
the significant excesses in the values of nitrates and phosphates, the overall physicochemical 
status of the Tsibritsa River is assessed as “Moderate”. The annual values of CCME WQI vary 
from 38.9 (2004) to 74.0 (2015), which means the water is “severely impaired” and “slightly 
polluted”, respectively. The calculation of CCME WQI shows an overall worsening of water 
quality in 2004, 2007 and 2008. Then, because of the failure of six physicochemical parameters 
(N-NH4, N-NO3, N-tot, P-PO4, P-tot, BOD5), the status is categorized as “Poor”, meaning water 
quality is impaired and the conditions usually depart from the natural levels. On the other 
hand, in 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017, due to the failure of two or three parameters 
(N-NO3, N-tot, P-PO4), the CCME WQI indicates “Fair status”, which means water quality is 
usually protected and the conditions sometimes depart from the desirable levels. Although a 
positive trend in water quality parameters is detected after 2011, the CCME WQI generally 
shows “Marginal” and “Poor” ratings. In order to achieve better physicochemical conditions 
and to maintain good water quality of the Tsibritsa River, the adoption of sustainable land use 
practices and the construction of urban wastewater treatment plants are recommended.
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УВОД

Едно от предизвикателствата пред Рамковата директива за водите (РДВ) 
2000/60/ЕС е постигането на добър екологичен статус на повърхностните води 
в държавите от Европейския съюз до 2021 г. С наближаване на ултимативния 
срок обаче, вероятността за неизпълнение на заложените изисквания нараства. 
Съгласно последното издание на ежегодния доклад на Европейската агенция 
по околна среда „Европейски води: оценка на състоянието и натиска“ (2018), 
сред пречките за подобряване качеството на водите в държавите от общността 
са дифузно изпусканите химични и органични вещества от селското стопан-
ство, причиняващи 38 % от случаите на замърсявания с антропогенен произход. 
Докладът предлага срокът за постигане на „добър статус“ да бъде максимално 
удължен до 2027 г., защото концентрациите на нитрати, фосфати и биохимично 
потребление на кислород продължават да превишават нормите в повечето дър-
жави, като именно тези показатели са индикативни за органично замърсяване 
на водите от селското стопанство. България отчита напредък по подобряване 
качеството на повърхностните води, но все още остава със средна успеваемост 
– дирекциите за басейново управление включват 870 повърхностни водни тела, 
от тях 431 (49,4 %) не покриват нормативните изисквания за „добро състояние“ 
(ЕЕА, 2018).  

Приоритетното развитие на селскостопанския сектор изиграва ключова со-
циално-икономическа роля за населението в земеделските райони. Тази роля се 
изразява не само в снабдяването с хранителни стоки, но и в поддържането на 
устойчиво и балансирано жизнено равнище, в разширяване на трудовите пазари 
и социалната заетост (FAO, 2017). Редом с посочените преимущества, в ланд-
шафтната среда настъпват антропогенни трансформации, породени от прилага-
нето на неустойчиви човешки практики. Разораването на естествените площи и 
превръщането им в обработваеми земи с последвало химическо и иригационно 
третиране, целящо ръст на добивите – напр. използването на органични и ми-
нерални торове, пестициди, препарати за растителна защита, прилагането на 
разнообразни поливни мероприятия и др., е предпоставка за дифузно внасяне 
на замърсяващите вещества в най-близкия водоприемник. Земеделските проду-
кти често служат като фуражна суровина и обуславят едновременно развитието 
и на животновъдството. Отглеждането на домашни животни, особено в неуза-
конени за извършване на дейността малки лични стопанства, допринася за до-
бавъчно замърсяване поради отделянето на фекални маси. Освен това домакин-
ствата в селските райони не винаги са свързани към обществена канализация 
и често изхвърлят битовите си отпадъци в септични ями или торища. Механи-
змът на замърсяване се активизира при отмиването на повърхностния почвен 
слой, на седиментите и фекално-битовите суспензии от дъждовните води, които 
ги придвижват по наклона към местния ерозионен базис (Wiens, 2013). После-
диците от  заустените селскостопански и битови отпадъци за водните обекти 
са комплексни: включват натрупването на органика и ускоряването на процеса 
еутрофикация в обширни участъци, което необратимо изменя жизнената среда 
на хидробионтите и влошава качеството на пресноводните системи. Доколко-
то последните представляват жизненоважен ресурс, влошеното им състояние 
е възможно да се отрази върху здравния статус на населението (FAO, 2017). 
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С повишена уязвимост от подобни замърсявания са малките речни течения, 
които изпълняват важни екологични и хидробиологични функции, но същевре-
менно притежават ограничен капацитет на самопречистване чрез разреждане 
на постъпващите замърсители в естествения отток. Изброените факти налагат 
прецизното изпълнение на дейностите по мониторинг, анализ и оценка на със-
тоянието и натиска върху водните обекти. Резултатите от проведените експерт-
ни действия са в основата на програмите от мерки, плановете за управление 
и предприемането на мениджърски решения за предотвратяване на риска от 
последвали замърсявания.

Целта на изследването е да анализира и оцени физикохимичното състоя-
ние и качеството на водите на р. Цибрица, съобразно изискванията в Наредба  
№ Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води и чрез прила-
гането на Canadian Council of Ministers of the Environment Water Quality Index 
(CCME WQI). В процеса на нейното изпълнение са осъществени следните за-
дачи: 1) оформяне на изходна редица с данни; 2) подлагане на масива на ком-
понентен и комплексен анализ; 3) идентифициране на замърсяващите източни-
ци; 4) отправяне на препоръки за ограничаването им.

Обект на изследването e р. Цибрица, а предмет на анализа е качествено-
то състояние на речните води по физикохимични параметри. Речният водо-
сбор включва антропогенизирани ландшафти, развити в низинния и равнин-
но-хълмистия хипсометричен пояс и заети в по-голямата си част от обработ-
ваеми земеделски земи. Характерни за поречието са селските селища с малки 
лични стопанства и липсата на инфраструктура за третиране на битовите от-
падъци. Посочените особености са предпоставка за органично замърсяване 
на водите  и аргументират избора на водосборния басейн за представително 
поречие.

Река Цибрица извира в северното подножие на вр. Костин (871 m н.в.) 
в рида Широка планина, Западен Предбалкан. След изворите ориентира те-
чението си на североизток и навлиза в Дунавската равнина, където тече в за-
равнена асиметрична долина, с полегати леви и стръмни десни брегове. В 
долното течение пресича западната част на льосовото плато Златия и при с. 
Долни Цибър се влива отдясно в р. Дунав (27 m н.в.) (фиг. 1). Главната река 
протича на дължина 87,5 km и обхваща 933,6 km2 водосборна площ (Христова, 
2012). Средногодишният обем на повърхностните водни ресурси в поречие-
то се оценява на 62,9*106m3 и е с преобладаващо потребление от земеделието 
(„Използване на водите…“, 2006). Аграрната дейност изпъква и в структурата 
на земеползване – класовете земно покритие, обединени чрез номенклатура 
в „Ниво 2. Земеделски земи“ обхващат 76,1 % от площта на речния басейн. 
От тях най-широко застъпени са неполивните площи – обработваеми земи 
с пшеница, царевица, слънчоглед и др. (фиг. 2, табл. 1). Земеползването във 
водосборния басейн повлиява върху физикохимичния статус на речните води 
(Гърциянова, 2017). Поречието на р. Цибрица се населява от 26 298 души, 
разпределени в един град и 26 села, което съответства на средна гъстота на 
населението 28 д./km2 (ГРАО, 2018).
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Таблица 1
Разпределение и дял на площите от земното покритие (% от територията)

Ниво Клас %

1. Антропогенни 
обекти

112 Населени места със свободно застрояване 5,68

121 Индустриални зони 0,29

2. Земеделски земи

211 Неполивни земеделски площи – орна земя 64,52

221 Лозя 1,85

222 Овощни насаждения 0,76

242 Комплексно култивирани насаждения 3,52

243 Земеделски площи с естествена растителност 5,44

3. Гори и естествени 
площи

311 Широколистни гори 7,08

312 Иглолистни гори 0,31

313 Смесени гори 0,58

321 Естествено затревени площи 6,35

324 Временни насаждения, гори, храсти 1,34

332 Голи скали 0,05

333 Рядка растителност 1,18

334 Запустели или опожарени земи 0,16

5. Водни обекти 512 Водни тела (язовири, водоеми) 0,89

ИНФОРМАЦИОННА БАЗА И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Използвани са данни от физикохимичния мониторинг на речните води при 
контролен пункт с код BG1WO00811MS010 на р. Цибрица – с. Долни Цибър 
(43.81367 N, 23.52439 E), разположен непосредствено преди устието в р. Дунав, 
което позволява отчитане на всички потенциални замърсявания, постъпващи в 
речното течение от територията на водосборния басейн. Изходните данни са 
получени за 2003–2008 г. от Националната система за мониторинг на околната 
среда (НСМОС), поместени в „Доклад за ОВОС от извеждане от експлоатация 
на блокове 1–4 на АЕЦ Козлодуй“ (ИАОС, 2013), и са допълнени със сведения 
за периода до 2017 г., предоставени със съдействието на Басейнова дирекция 
„Дунавски район“ – гр. Плевен  (Решение № 01-40/04.07.2019 г.). Обобщеният 
пакет включва данни за 10 физикохимични параметъра – pH-активна реакция, 
електропроводимост (EC), разтворен кислород (DО2), общ азот (N-tot), амониев 
азот (N-NH4), нитритен азот (N-NO2), нитратен азот (N-NO3), фосфор (P-tot), 
ортофосфати (P-PO4) и биохимична потребност от кислород (BOD5). Периодът 
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с наблюдения обхваща 15 години (2003–2017 г.), през който са проведени общо 
60 измервания на всеки параметър (четири измервания годишно). Пълнотата на 
редиците, броят на измерванията, както и последвалата статистическа и анали-
тична обработка на изходните данни гарантират получаването на репрезента-
тивни резултати.

Методологичната конструкция на настоящото изследване е подчинена 
на двата традиционни подхода, прилагани при анализите за качество на во-
дите – компонентния и комбинаторния. С цел поетапното разкриване със-
тоянието на речните води по физикохимични параметри, техните стойности 
са сравнени със заложените референтни норми за качество в Наредба № 
Н-4/14.09.2012 г., съобразно типологията на водното тяло, в която се класи-
фицира пунктът. Резултатите са отнесени към нормативните изисквания за 
повърхностно водно тяло тип R8 (Малки и средни дунавски реки) (табл. 2). 
Извършен е честотен анализ на броя на пробите, отнасящи се към определен 
качествен статус. При поставяне на заключителната оценка е съблюдавано 
по-лошото състояние по метода „one out – all out“ (РДВ). Изчислени са оп-
исателни статистически характеристики (средноаритметични, минимални и 
максимални стойности). Степента на асоциативност между отделните пара-
метри е разкрита чрез корелационна матрица, с приета област на допустими 
резултати за наличие на статистически значима корелация в интервала r +/- 
0,8÷1,0 (Ahamed et al., 2012).

За комплексна оценка състоянието на речните води е приложен комбина-
торен подход, който притежава определени достойнства и преимущества пред 
покомпонентния анализ, тъй като съчетава данни за няколко параметъра и по 

Таблица 2 
Описание на стандартите за качество на водите в Наредба № Н-4/14.09.2012 г.

Параметър
Референтни норми за качество при водно тяло тип R8

Отлично Добро Умерено

pH не се категоризира 6,5–8,5 не се категоризира

EC, µS/cm <700 700–750 >750

DO2, mg/l 7,00–9,00 6,00–7,00 <6,00

N-NH4, mg/l <0,10 0,10–0,30 >0,30

N-NO2, mg/l <0,03 0,03–0,06 >0,06

N-NO3, mg/l <0,70 0,70–2,00 >2,00

N-tot, mg/l <0,70 0,70–2,50 >2,50

P-PO4, mg/l <0,07 0,07–0,15 >0,15

P-tot, mg/l <0,15 0,15–0,30 >0,30

BOD5, mg/l <2,00 2,00–4,00 >4,00



93

този начин осигурява интегрална представа за качествения статус на водите. 
Освен това резултатът се изразява в числови стойности, което позволява при-
лагането на времеви и тренд анализи (Върбанов и Гърциянова, 2015). В из-
следването е приложен индексът за качество на водите, разработен от Канад-
ския съвет на министрите по околна среда (Canadian Council of Ministers of the 
Environment – CCME WQI). Преимуществата на неговото прилагане са отно-
сително лесната изчислителна методика, високочувствителният характер при 
налично замърсяване, както и хармонизирането с българското законодателство 
и политиките в областта на водите (РДВ 2000/60/ЕС, Наредба № Н-4/2012 г.). 
За първи път индексът е научнообоснован от Saffran (2001), по-късно е допъл-
нен с регионални анализи за качеството на повърхностните и подземните води 
в Канада (Lumb, 2006), Индия (Venkatramanan et al., 2016), Иран (Jafarabadi 
et al., 2016) и др. В България, където е наричан Индекс за качество на водите 
(ИКВ), също има натрупан известен опит в прилагането му (Гърциянова, Вър-
банов, 2015; Върбанов и др., 2015; Върбанов, Гърциянова, 2016; Гърциянова, 
2016; Radeva, Seymenov, 2019). По своята същност индексът представлява ма-
тематически израз, комбиниращ информация за три индикаторни компонента, 
които отразяват последиците от антропогенните въздействия върху качеството 
на водите:

– Диапазон на въздействие (F1) – показва броя на показатели, неотговаря-
щи на максимално допустимите норми, спрямо общия брой пресмятани пара-
метри;

– Честота на въздействие (F2) – представлява отношение на „лошите про-
би“ (непокриващи нормативните изисквания) към общия брой на измерванията;

– Аамплитуда на въздействие (F3) – разкрива степента на отклонение на 
„лошите проби“ към референтните стойности. 

В настоящото изследване изчисленията са проведени за 10 физикохимични 
параметъра, съгласно фиксираните нормативни изисквания за „добро качест-
вено състояние“ в Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърх-
ностните води (табл. 2). При калкулирането на отделните компоненти е следван 
предложеният алгоритъм от Davies (2006).

Получените резултати за всеки компонент се заместват във формула и се 
изчислява интегралният индекс за качество на водите, който приема вида:

 ,

където: 1.732 – нормализатор на стойностите от 0 (най-лош) до 100 (най-до-
бър статус).

След приключване на изчислителните процедури се пристъпва към оце-
няване на изведения резултат, съгласно приетата класификационна скàла 
(табл. 3). Тя се базира на концепцията за “желани екологични нива“, които са 
максимално близки до естествените условия и не предполагат антропогенно 
натоварване. 
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Таблица 3
Скàла за оценка качеството на водите 

(Saffran, 2001; Върбанов, Гърциянова, 2015)

Състояние Интервал на CCME Описание

Отлично 95–100
Водите се намират в естествено състояние и от-
говарят на желаните екологични нива. Няма ан-
тропогенно натоварване.

Много добро 80–94

Водите се намират в естествено състояние и 
екологичните условия рядко се отклоняват от 
желаните нива. Отчетени са единични случаи на 
антропогенно натоварване и замърсяване.

Добро 65–79

Водите са слабо замърсени и екологичните ус-
ловия периодично се отклоняват от желаните 
нива. Отчетени са редица случаи на антропоген-
но натоварване и замърсяване.

Критично 45–64
Водите са замърсени и екологичните условия 
често се отклоняват от желаните нива. Налице е 
значително антропогенно натоварване.

Лошо 0–44
Водите са силно замърсени, естествените усло-
вия са нарушени и не постигат желаните нива. 
Има непрекъснат антропогенен натиск.

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗИ

Водородният показател pH в пункта за мониторинг на р. Цибрица при 
с. Долни Цибър през изследвания период приема средноаритметична стойност 
8,09. Граничните концентрации варират в интервала от 7,03 (01.07.2014 г.) до 
8,47 (02.04.2003 г.), което е показателно за неутрална до алкална реакция на 
водите. Параметърът изцяло покрива стандарта за „добро състояние“ (табл. 4).

Електропроводимостта (ЕС) е със средна стойност 284,12 µS/cm, като 
минималната концентрация е 126,00 µS/cm (06.10.2015 г.), а максималната – 
513,00 µS/cm (09.04.2017 г.). Това е единственият физикохимичен параметър, 
който постига „отлично състояние“ през целия изчислителен период (табл. 4).

Средноаритметичната стойност на разтворения кислород (DO2) е 8,9 
mg/l, като минималното показание е 5,4 mg/l (08.07.2010 г.), а максималното – 
14,1 mg/l (10.01.2006 г.). В почти всички случаи концентрациите са в диапазон 
„отлично“ и „добро състояние“. Изключение са третите тримесечия на 2005 и 
2010 г., когато по-ниските стойности съответстват на „умерен статус“ (табл. 4).

Концентрациите на амониев азот (N-NH4) в пункта на р. Цибрица при с. 
Долни Цибър приемат средни показания 0,124 mg/l и варират в диапазона от 
0,013 mg/l (19.01.2013 г.) до 0,828 mg/l (15.05.2008 г.). В над 90 % от случаите 
водите се намират в „отлично“ и „добро състояние“ по този показател (табл. 4). 
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През изследвания период са регистрирани общо четири превишения – през 
третите тримесечия на 2004 и 2010 г. и през първото и второто тримесечие на 
2008 г., когато водите са в „умерено състояние“. Максималната концентрация 
превишава нормативния стандарт за „добър качествен статус“ с 2,8 пъти. 

Съдържанието на нитритен азот (N-NО2) приема средноаритметична 
стойност 0,031 mg/l. Минималната концентрация е измерена на 27.10.2017 г. 
(0,006 mg/l), а максималната – на 17.07.2007 г. (0,079 mg/l). В 95% от случаите 
водите попадат в категориите „отличен“ и „добър статус“ по този показател 
(табл. 4). В периода са регистрирани три превишения в съдържанието – през 
третите тримесечия на 2006 и 2007 г. и първото тримесечие на 2016 г., когато 
категоризацията определя речните води в „умерено състояние“. Най-високата 
концентрация превишава праговото значение за „добър статус“ с 1,3 пъти.

Стойностите на нитратен азот (N-NО3) в поречието на р. Цибрица при 
с. Долни Цибър имат средни показания 5,553 mg/l. Граничните концентрации 
се изменят в интервала от 1,27 mg/l (17.10.2006 г.) до 18,00 mg/l (17.07.2007 г.). 
Разгледаният параметър е с най-влошени честотни качествени характеристики, 
тъй като над 90 % от пробите превишават праговете за „добър статус“ (табл. 4). 
Такъв е постигнат пет пъти за периода – веднъж през 2003, 2006, 2007 г. и два 
пъти през 2015 г. Във всички останали случаи качественият статус е „умерен“. 
Максималната концентрация е с девет пъти над нормата за „добро състояние“.

Концентрациите на общ азот (N-tot) следват динамиката в съдържанието 
на предходните три параметъра, но най-вече на нитратния азот. В пункта при 
с. Долни Цибър средната стойност е 6,462 mg/l, най-ниската е установена на 
17.10.2006 г. (1,83 mg/l), а най-високата е отчетена на 17.07.2007 г. (19,50 mg/l). 
Над 85% от пробите постигат „умерено състояние“ (табл. 4). „Добър статус“ 

Таблица 4 
Честота (% от всички проби) на физикохимичните параметри в определено състоя-

ние, съобразно нормативните изисквания в Наредба № Н-4/2012 г.

Параметър Отлично Добро Умерено

pH не се категоризира 100,0 не се категоризира

EC, µS/cm 100,0 – –

DO2, mg/l 86,7 10,0 3,3

N-NH4, mg/l 58,3 35,0 6,7

N-NO2, mg/l 55,0 40,0 5,0

N-NO3, mg/l – 8,3 91,7

N-tot, mg/l – 13,3 86,7

P-PO4, mg/l 20,0 25,0 55,0

P-tot, mg/l 25,0 28,3 46,7

BOD5, mg/l 11,7 68,3 20,0
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е покрит осем пъти – веднъж през 2003, 2006, 2011, 2017 г. и по два пъти през 
2014 и 2015 г. Максималната стойност превишава референтната със 7,8 пъти.

Съдържанието на ортофосфати (P-PО4) приема средноаритметична 
стойност 0,572 mg/l. Граничните концентрации варират в интервала от 0,028 
mg/l (06.10.2015 г.) до 6,08 mg/l (07.09.2004 г.). Над половината от пробите не 
покриват изискуемото „добро състояние“ (табл. 4). Отклоненията са ежегодни, 
като само през 2011, 2013 и 2015 г. и четирите годишни проби са в диапазона 
за „отлично“ и „добро състояние“. От анализираните параметри ортофосфатите 
отбелязват най-сериозно отклонение – максималната концентрация надвишава 
референтната за „добър статус“ с 40,5 пъти, а за „отличен статус“ – с 86,8 пъти.

Стойностите на общ фосфор (P-tot) в пункта на р. Цибрица при с. Долни 
Цибър приемат средни показания 0,598 mg/l, като най-ниската концентрация е 
установена на 01.07.2014 г. (0,033 mg/l), а най-високата – на 07.09.2004 г. (6,45 
mg/l). Малко над половината проби покриват нормативния стандарт за „добър 
статус“ (табл. 4). Регистрират се обаче редица превишения, особено до 2010 г., 
след което отклоненията са веднъж годишно, а от 2013 г. такива не се отчитат. 
Максималната стойност надвишава нормата за „добро състояние“ с 21,5 пъти.

Биохимичната потребност от кислород (BOD5) е със средна стойност 
3,24 mg/l. Граничните концентрации се изменят от 1,12 mg/l (13.03.2003 г.) до 
10,00 mg/l (16.08.2005 г.). В 80 % от пробите стойностите на параметъра се за-
пазват в интервала за „отлично“ и „добро състояние“ (табл. 4). Превишения над 
нормите се доказват от един до три пъти годишно през 2003, 2004, 2005, 2006, 
2008, 2012 г. След последната година и до края на изчислителния период кон-
центрациите се стабилизират в числовия диапазон за „добро състояние“.

Корелационната матрица установява силна асоциативност в стойностите 
на нитратния с общия азот и на ортофосфатите с общия фосфор (табл. 5). При 
останалите физикохимични параметри не се откриват статистически значими 

Таблица 5
Корелационна матрица между стойностите на физикохимичните параметри

Пара-
метър pH EC DO2 N-NH4 N-NO2 N-NO3 N-tot P-PO4 P-tot BOD5

pH 1,00
EC 0,06 1,00
DO2 0,14 0,29 1,00
N-NH4 -0,08 -0,04 0,01 1,00
N-NO2 0,21 0,11 -0,15 0,28 1,00
N-NO3 0,28 0,20 0,05 0,25 0,37 1,00
N-tot 0,25 0,18 0,07 0,22 0,33 0,95 1,00
P-PO4 0,32 0,10 -0,06 0,21 0,24 0,42 0,36 1,00
P-tot 0,30 0,07 -0,10 0,19 0,21 0,40 0,34 0,93 1,00
BOD5 0,18 0,13 -0,17 0,26 0,18 0,39 0,37 0,55 0,52 1,00
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зависимости. Извън областта на допустими значения, но сравнително по-висок 
положителен корелационен коефициент описва връзките на общия фосфор и 
ортофосфатите с биохимичната потребност от кислород (табл. 5). Най-общо 
изчисленията показват наличие на паралелна динамика в концентрациите на 
физикохимичните параметри, отговорни за органично замърсяване на водите.

От проведения покомпонентен анализ следва изводът, че речните води на 
р. Цибрица са подложени предимно на нитратно и фосфатно замърсяване. Над 
50 % от пробите на нитратния азот, общия азот и ортофосфатите не отговарят 
на изискването за постигане на „добър статус“ (Наредба № Н-4/14.09.2012 г.). 
Независимо от обстоятелството, че част от анализираните параметри покри-
ват стандартите за „добро“ и „отлично състояние“, установените превишения 
в концентрациите на нитрати и фосфати над заложените норми, са причина ка-
чеството на водите на р. Цибрица – с. Долни Цибър да бъде оценено като „уме-
рено“ по физикохимични параметри за периода 2003–2017 г., съгласно класи-
фикационната система в Наредба № Н-4/2012 г. и позовавайки се на принципа 
„one out – all out” (РДВ).

По-пълна и обоснована оценка на качествения статус на водите дава комби-
наторният анализ. Средноаритметичната стойност на WQI възлиза на 59,4 и оп-
ределя водите като замърсени, подложени в значителна степен на антропогенно 
натоварване и окачествени с „критичен статус“ през периода на изследване. По-
добна оценка обаче е твърде формална и не позволява хронологично измерение 
на промените в качеството на водите. За целта е разкрита годишната динами-
ка на WQI за поречието на р. Цибрица при с. Долни Цибър, която установява 
положителна тенденция на изменение в качеството на водите за изследвания 
период и показва, че те се намират в своето най-лошо състояние през 2004 г., а 
най-добър комплексен статус постигат през 2015 г. (фиг. 3). Индексните оценки 
отнасят състоянието на водите към категориите „лошо“ (в три от годините), 
„критично“ и „добро“ (в по шест от годините) (фиг. 3, фиг. 4).

В отделни години от разгледания период (2004, 2007, 2008 г.) качеството 
на водите се дефинира като „лошо“, което означава, че те са силно замърсе-

Фиг. 3. Динамика и тренд в стойностите на WQI на р. Цибрица – с. Долни Цибър

7 Проблеми на географията, 3–4/2019 г. 



98

ни и подложени на непрекъснато антропогенно натоварване (табл. 3). Причина 
за така определеното състояние са завишените концентрации на амониев азот 
(N-NH4), нитратен азот (N-NO3), общ азот (N-tot), ортофосфати (P-PO4), общ 
фосфор (P-tot) и БПК5 (BOD5). В най-общ аспект, до 2010 г. се установяват пе-
риодични превишения в концентрациите на изброените параметри, като в го-
дините с „лошо състояние“ (по WQI) се наблюдава едновременно покачване 
в стойностите и на шестте показателя. Сумарно, отклоненията над нормите са 

Таблица 6 
Статистическа основа за изчисляване на WQI на р. Цибрица – с. Долни Цибър

Го
ди

на

Бр. параметри, 
непокриващи 
„добър статус“ 
към общия бр. 

показатели

F1

Бр. измервания, 
непокриващи 
„добър статус“ 
към общия бр. 

проби

F2

Нормализи-
рана сума на 

отклоненията 
(Normalized sum 
of the excursions)

F3

2003 5/10 50,00 14/40 35,00 0,831 45,38
2004 6/10 60,00 16/40 40,00 3,446 77,51
2005 5/10 50,00 14/40 35,00 0,992 49,80
2006 5/10 50,00 13/40 32,50 1,191 54,34
2007 6/10 60,00 16/40 40,00 1,820 64,52
2008 6/10 60,00 16/40 40,00 3,081 75,50
2009 5/10 50,00 13/40 32,50 0,690 40,83
2010 6/10 60,00 14/40 35,00 0,796 44,31
2011 2/10 20,00  8/40 20,00 0,721 41,90
2012 4/10 40,00 10/40 25,00 0,733 42,29
2013 2/10 20,00  8/40 20,00 0,702 41,23
2014 3/10 30,00  7/40 17,50 0,445 30,78
2015 2/10 20,00  6/40 15,00 0,597 37,39
2016 4/10 40,00  9/40 22,50 0,335 25,09
2017 3/10 30,00  8/40 20,00 0,519 34,16

Фиг. 4. Честота (%) на годишните оценки на WQI в определено състояние 
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най-съществени през 2004 и 2008 г. (табл. 6). Например третото тримесечие на 
2004 г. е белязано с максималните стойности на ортофосфатите и общия фос-
фор (до 40 пъти над нормата за „добро състояние“). В останалите години до 
2011 г., качеството на водите се дефинира като „критично“, което означава, че 
те са замърсени и условията в тях често се отклоняват от желаните екологични 
нива (табл. 3). Установената оценка се получава от периодични превишения 
в концентрациите на пет от общо десет анализирани параметъра (табл. 6). От 
2011 г. до края на периода (с изключение на 2012 г.), се забелязва подобряване 
в качеството на речните води, доказано с покачване стойностите на WQI и ста-
билизирането им в диапазона за „добро състояние“. Получената оценка е инди-
кативна за слабо замърсяване, с все още периодични отклонения над нормите 
и желаните екологични условия (табл. 3). След 2011 г. подобна тенденция за 
пункта при с. Долни Цибър отчитат Гърциянова и Върбанов (2015), базирайки 
се на данните за 25-годишен изчислителен период (1990–2014 г.). Изведените 
резултати в настоящото изследване потвърждават техния анализ. Внимателният 
прочит на изходната редица с данни показва, че положителната тенденция в 
качеството на водите и постигането на „добро състояние“ (по WQI) след 2011 г. 
се дължи на намалени концентрации на амониев азот (N-NH4), фосфор (P-tot) и 
БПК5, с което посочените параметри вече отговарят на стандартите за „добър“ 
и дори „отличен статус“ в Наредба № 4/14.09.2012 г. за характеризиране на по-
върхностните води. Независимо от това, продължава непрекъснатото превиша-
ване в стойностите на нитратния азот (N-NO3), общия азот (N-tot), а през 2012, 
2014, 2016, 2017 г. – и на ортофосфатите (P-PO4), които се явяват с най-големи 
отклонения и до 2011 г.

Изхождайки от получените резултати, както и от структурата на земното 
покритие в басейна на р. Цибрица (фиг. 2, табл. 1), следва предположението, че 
най-значителните потенциални източници на замърсяване на речните води с ни-
трати и ортофосфати представляват селскостопанските дейности. Те включват 
прекомерната употреба на торове и пестициди за третиране на обработваеми-
те земи в равнината Златия (един от водещите зърнопроизводителни райони в 
страната с обща култивирана площ 584 хил. дка , съгласно „План за развитие…, 
2014“), както и заустването на непречистени фекални маси от животновъдство-
то (овцеферми и кравеферми с деклариран капацитет до 1200 глави добитък 
са: „Буйното агне“ в с. Якимово, „Стопански двор“ в с. Расово, „Единство“ в с. 
Комощица, „Прогрес“ в с. Мокреш, а също и редица малки частни стопанства).

Допълнителен фактор за замърсяване на водите на р. Цибрица с нитрати, 
ортофосфати, амонячни съединения и други органични вещества представлява 
изхвърлянето на комунално-битови отпадъци от селищата без изградени кана-
лизации и пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ). В общинския 
център Вълчедръм едва 2,7 % от жилищата са свързани с канализация, 7,2 % 
използват септични ями, а 77 % – попивни кладенци, с което не се изпълняват 
предписанията в Директива 91/271/ЕС относно изграждане на канализации и 
селищни пречиствателни станции в агломерациите над 2000 е.ж. („Програма за 
опазване на околната среда“, 2015). В с. Расово (общ. Медковец) е проектирана 
и въведена в експлоатация канализация по проект „Развитие на селските райо-
ни 2007–2013“. Във всички останали 25 селища от басейна на р. Цибрица не е 
планирано изграждането на канализационни системи и ПСОВ.
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В анализираните ситуации рискът от замърсяване на водите е особено зна-
чим, защото освен чрез директно заустване в реката и в приточните дерета на 
битовите отпадъци и на селскостопанските отпадъчни води, наситени с торове, 
пестициди и животински екскременти, е възможно дифузно постъпване на за-
мърсяващи агенти в подземните води. Подобно замърсяване не е изключено да 
настъпи при инфилтриране на непречистени води от почвите в обработваемите 
земи и с просмукване от септичните ями към първия водоносен хоризонт. Опас-
ността е съществена предвид факта, че басейнът на р. Цибрица е развит върху не-
споен, водопропусклив фундамент от льосови и песъчливи седименти. Доколко-
то подземните водоизточници имат забавена самопречиствателна способност, а 
същевременно представляват ресурс за питейното и поливното водоснабдяване, 
евентуално влошеното им качество може да рефлектира върху човешкото здраве.

Индустриалният сектор не е със структуроопределяща позиция в района, 
което намалява възможността от точкови промишлени замърсявания. Съгласно 
„План за развитие (2014–2020)“ на общините Вълчедръм, Монтана, Медковец 
и Якимово единствените функциониращи предприятия в селищата от басейна 
на р. Цибрица са дърводелски и шивашки цех (Вълчедръм), фурни за изпичане 
на хляб с мелничарска база (Вълчедръм, селата Златия, Якимово и Комощица) 
и маслобойна за извличане на слънчогледово олио (с. Доктор Йосифово), като 
последните две производствени дейности са обвързани с добиваната селскосто-
панска продукция.

Утвърждаването на земеделски практики с ограничено потребление на то-
рове и пестициди, както и разширяването на мрежата от селищни канализации 
и ПСОВ, са решения за устойчиво подобряване качественото състояние на реч-
ните води.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От проведеното изследване върху качеството на повърхностните води в 
пункта на р. Цибрица при с. Долни Цибър по физикохимични параметри за пе-
риода 2003–2017 г., могат да бъдат формулирани следните изводи:

• Физикохимичният статус на водите, съгласно референтните стандарти в 
Наредба № Н-4/2012 г. се оценява като „умерен“, поради отчетените превише-
ния в концентрациите на нитратен азот (N-NO3), общ азот (N-tot), ортофосфати 
(P-PO4) и общ фосфор (P-tot), чиито максимални стойности надвишават от 8 до 
40 пъти нормите за „добро състояние“.

• WQI постига показания в интервала от 38,9 (2004 г.) до 74,0 (2015 г.), 
индикативни за “силно” до “слабо” замърсени води. Резултатите сочат поло-
жителна качествена тенденция на изменение и дават основание анализираният 
период условно да се подели на два подпериода: 1) до 2010 г.: „лошо“ и „кри-
тично състояние“ с повишени концентрации на амониев (N-NH4), нитратен (N-
NO3) и общ азот (N-tot), ортофосфати (P-PO4), фосфор (P-tot) и БПК5 (BOD5); 
2) от 2011 г.: „добро състояние“ със завишени концентрации на нитратен азот 
(N-NO3), общ азот (N-tot), ортофосфати (P-PO4) и подобрени стойности на ос-
таналите параметри.

• Потенциалните замърсители са идентифицирани с дифузен произход и 
включват заустването на непречистени селскостопански (земеделски и живот-
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новъдни) води и нерегламентираното изхвърляне на комунално-битови отпадъ-
ци от населените места без изградени канализации.

Нитратното и фосфатното замърсяване на водите на р. Цибрица може да 
бъде преодоляно с въвеждане на добри земеделски практики (биоземеделие), с 
целенасочено третиране на битово-фекалните води в ПСОВ и със свързване на 
домакинствата към обществени канализации. Спазването на препоръките ще 
гарантира устойчиво запазване на установения в последните години позитивен 
тренд на изменение в качеството на водите. Тенденцията дава предпоставки да 
се счита, че поречието има възможност да покрие европейския и националния 
регулаторен стандарт за постигане на „добро състояние“ на повърхностните 
води до 2021 г., когато предстои разработване на новите планове за басейново 
управление. Получените резултати в изследването могат да бъдат разширени с 
анализ на информацията от хидробиологичния мониторинг и да послужат за 
оптимизация на мерките, целящи интегрирано управление на водните ресурси.
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