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В статията се прави анализ и оценка на съвременните изменения в качеството на
водите в басейните на реките Тополница и Луда Яна, които изпитват значително антропогенно въздействие с разнообразен произход и характер. За оценяване на въздействието и състоянието на водите е използван индекс на качеството на водите, прилаган в
много страни в света. Референтните стойности на показателите в индекса са сравними
със същите в съответните български нормативни документи, което дава възможност да
се получат представителни резултати. Констатирано е критичното състояние на речните участъци на реките Тополница, Мътивир и Луда Яна в близост до големи населени
места. Локални замърсявания са причинени от чести залпови изпускания на отпадъчни
води от животновъдни ферми. В долните течения на главните реки се наблюдава постепенното подобряване на качеството на водите по отношение на използваните физикохимични показатели.
Ключови думи: кислороден баланс, качество на водите, замърсяване, индексна
оценка

ASSESSMENT OF OXYGEN BALANCE OF WATER
IN THE TOPOLNITSA AND LUDA YANA RIVER BASINS
Marian Varbanov, Atanas Kitev, Stefan Genchev, Kristina Gartsiyanova
Abstract: This article analyzes and evaluates the current changes in the quality of river
waters in the basins of Topolnitsa and Luda Yana. The rivers are experiencing significant
anthropogenic impact of various origins and nature. To assess the impact and condition of
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water quality index used in many countries around the world has been used. Respective
Bulgarian normative documents give the opportunity to obtain representative results and to
be compared with the reference values of the indicators in the index. The critical condition
of the river sections of the rivers Topolnitsa, Mativir and Luda Yana near large settlements
has been determinate. Local pollution is usually caused by frequent discharges of wastewater
from livestock farms. In the lower reaches of the main rivers there is a gradual change to
improvement of water quality in terms of physical and chemical parameters used.
Keywords: oxygen balance, water quality, pollution, index assessment

ВЪВЕДЕНИЕ
В последните десетилетия в хидроложките изследвания все повече се използват индекси за комплексна оценка на качеството/замърсяването на водите и
посредством получена числова стойност и съответни оценъчни скàли може да се
охарактеризира състоянието им. При конструирането на индексите се използват
различни изходни данни, набор от физикохимични и/или биологични показатели и математически алгоритми. Различни са и целите на тяхното прилагане – за
взимане на управленски решения, за информация на населението в достъпна
форма, за изследователски цели и др. В зависимост от предназначението им те
могат да включват от няколко до десетки показатели за качество под формата
на абсолютни стойности на единични проби, осреднени месечни или годишни
значения, на предварително нормирани и стандартизирани величини и т.н. Особено внимание се отделя на референтните стойности на включените показатели. Най-често се използват пределно допустимите концентрации за единични
проби или за осреднен период, определени в националното законодателство. В
редица случаи обаче тези стойности биват определяни чрез експертна оценка
според токсичността на даден физикохимичен показател, а понякога и според
заложените изследователски цели. Към настоящия момент в практиката се прилагат няколко десетки такива индекси (Varbanov, Gartsiyanova, 2017; Гагарина,
2012; Върбанов, 2008; Емельянова, 2006; Шитиков и кол., 2005; Кимстач, 1993;
Environmental Impact Assessment, 1992).
Ефективното прилагане на индексите зависи от редица условия, сред които
от първостепенно значение освен целите на изследването са дължината на вариационните редове на избраните показатели, пълнотата и представителността
на информацията. В много случаи непълнотата ѝ ограничава прилагането на
достатъчно ефективни и доказали се индекси за оценка.
Основна цел на настоящото изследване е оценяване на актуалното състояние на качеството на речните води в басейните на Тополница и Луда Яна чрез
прилагане на индекса на кислородния баланс (КБВ). По-важни сред планираните задачи са:
• Установяване на степента на въздействие на отпадъчните води от комуналния сектор и селскостопанските дейности върху кислородните показатели
на речните води;
• Изясняване на пространствените особености на качественото състояние
на водите и „затихването“ на антропогенния натиск от заустените отпадъчни
води по течението на реките;
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• Проверка на чувствителността и пригодността на избрания индекс за
оценка на качеството на водите съобразно изискванията на нормативната уредба у нас.
РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Река Тополница е приток на р. Марица и извира от източното подножие
на вр. Буная (1572 m) в Същинска Средна гора, образува се от сливането на р.
Шириней и Крива река и тече през южната част на България. Площта на водосборния басейн на реката е 1789 km2, което представлява 3,4% от водосборната
област на р. Марица (фиг. 1). Реката е с дъждовно-снежно подхранване с максимум през март-юни и минимум – август-октомври. В Златишко-Пирдопската
котловина и Горнотракийската низина водите на реката се използват за напояване, като за целта са изградени язовирите „Душанци“, „Жеков вир“ и „Тополница“. Дължината на р. Тополница е 155 km. Влива се отляво в р. Марица на 1 km
западно от Пазарджик. Физикохимичното състояние на водите в басейна на р.
Тополница се влошава вследствие на замърсяване от промишлеността, селското
стопанство и заустването на отпадъчни води от населените места. По поречието
на р. Тополница са разположени някои големи предприятия, които представля-

Фиг. 1. Карта на изследваните речни басейни с избраните пунктове за наблюдение
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ват потенциален риск за водите и околната среда, това са: „Елаците мед“ АД,
хвостохранилище „Бенковски-2“, хвостохранилище „Чавдар“, „Дънди Прешъс
Металс“, „Аурубис“ АД. Поради интензивното антропогенно въздействие
водосборната област на р. Тополница се определя като „трайно неотговаряща
на изискванията за добро химично състояние“.
Река Луда Яна е ляв приток на р. Марица. Дължината ѝ е 74 km, а площта
на водосборния ѝ басейн е 685 km2. Реката извира от Същинска Средна гора под
името Елишка, до Панагюрище тече в югозападна посока в сравнително дълбока долина, след това прави завой на юг и се нарича Панагюрска Луда Яна. От с.
Бъта на югоизток реката тече в дълбока проломна долина под името Луда Яна.
Влива се в р. Марица северно от с. Синитово. Главен ляв приток е р. Стрелчанска Луда Яна. Реката е с дъждовно-снежно подхранване, като максимумът е в
периода март–юни, а минимумът – юли-октомври. Водите на реката се използват основно за напояване и промишлено водоснабдяване. Сред по-големите
потенциални замърсители на р. Луда Яна са: хвостохранилище „Люляковица“,
рудник „Асарел“, обогатителната фабрика „Асарел“ и промишлената площадка, включително и откритото насипище на Рудник „Асарел“, рудник „Влайков
връх“ и „Елшица“, инсталацията за производство на получаване на катодна мед
и цинков сулфат на фирма „Йонтех“ и дренажните води от рудник „Цар Асен“.
МЕТОДОЛОГИЯ И ИНФОРМАЦИОННА БАЗА
Индексът на кислородният баланс на водите (КБВ) представлява експресна
интегрална оценка на качественото състояние на повърхностните води. Включва физикохимични показатели, които характеризират органичното натоварване
на речните води и дават представа за самоочистващата способност на водните обекти (Environmental Impact Assessment, 1992). Разработен е в страните от
Бенелюкс (Белгия, Нидерландия и Люксембург). Използва концентрацията на
разтворен кислород в % (у нас известно като „наситеност на кислород“), биохимичното потребление на кислород (БПК5) и съдържанието на амониев азот (NNO4). Оценката на КБВ в даден мониторингов пункт на водния обект се извършва по всеки от посочените показатели съобразно скàла от балове в зависимост
от концентрацията му. Крайната оценка е сумарна и може да бъде отнесена към
един от петте класа от „много лошо“ до „много добро“ (табл. 1). Разработената
скàла е конструирана така, че позволява състоянието да се оценява както чрез
сумарния бал на оценъчните стойности на включените показатели за всяко отделно пробовземане, така и чрез осреднена годишна балова стойност. Оценката
се приема за представителна при не по-малко от 20 наблюдения в продължение
на няколко години. При положение че в нашата страна обикновено посочените
показатели имат измервания поне 4 пъти годишно (според приетите програми за мониторинг), получените в настоящото изследване резултати могат да се
приемат за меродавни. Особеност на този индекс е той е от „затворен“ тип, т.е.
не позволява да се настройва според изискванията на националното законодателство, а извършва оценяването по предварително зададени от авторите му
референтни стойности (табл. 1).
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Таблица 1
Референтни стойности и оценъчна скàла на индекса на кислородния баланс (ИКБ)
на речните води
Бал Наситеност
БПК5
Азот,
Сума от
Среден
с кислород (mg/dm3) амониев моментни годишен бал**
(%)
(mg/dm3) балове* (МБ)
(СГБО)
1
2

3

91-110
71-90
111-120
51-70
121-130

Клас
качество

≤3

<0,4

3-4

3-4,5

много добро

3,1-6,0

0,41-1,0

5-7

4,6-7,5

добро

6,1-9,0

1,1-2,0

8-10

7,6-10,5

средно

4

31-50

9,1-15,0

2,1-5,0

11-13

10,6-13,5

лошо

5

≤30; > 130

>15

>5,0

14-15

>13,6

много лошо

* сума от баловете на показателите за всяка една проба
** получава се като средна от сумата на моментните балове

Референтните стойности на индекса са сравнени с изискванията на националното законодателство за съпоставимост на резултатите. По показателите
БПК5 и амониев азот долната граница на клас качество на ИКБ „много добро“
съответстват на граничните стойности между състояние „добро“ и „умерено“
за полупланински тип реки (каквито са повечето от изследваните водни тела в
статията). По такъв начин всички индексни оценки под баловете на клас „много
добро“ категоризират водните тела като неотговарящи на изискванията за
„добро химично състояние“ по Наредба Н-4 от 2012 г. (Наредба Н-4, 2012).
Тъй като в цитираната наредба, както и в други действащи подобни подзаконови нормативни документи у нас, не са въведени референтни стойности за
„наситеност на кислород“ е възприета нормата от 75 % наситеност на кислород, действала до 2012 г. в отменената Наредба № 7/1986 г. за категоризация на
повърхностните води у нас (Цачев, Гърданов, 1983). Тя представлява граница
между съществувалите тогава І-ви и ІІ-клас (за питейни нужди и за напояване и
промишлени нужди съответно) категории речни води.
В изследването са използвани данни от Националната система за мониторинг на повърхностните води в България за периода от 2010 до 2018 година. В
зависимост от разположението и качеството и пълнотата на данните са избрани
11 пункта за наблюдение (табл. 2). Основно те са разположени под големите
населени места и в приустиевите участъци на реките.
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Таблица 2
Мониторингови пунктове използвани в изследването (по данни на МОСВ)
Код

Наименование

Индекс

BG3MA00897MS1352 р. Тополница след гр. Копривщица

TP2

BG3MA00853MS1170 р. Тополница преди яз. Тополница, с. Поибрене

TP5

BG3MA00811MS1080 р. Тополница – с. Драгор, след вливане на р. Елшишка

TP7

BG3MA00811MS1070 р.Тополница – гр. Пазарджик, преди устие

TPU

BG3MA00884MS1230 р. Златишка – след вливане на р. Пирдопска

TPP1

BG3MA00823MS1150 р. Мътивир след гр. Ихтиман

TPMV1

BG3MA08123MS1091 р. Елшишка – при с. Априлци

TPELA1

BG3MA07425MS0950 р. Стрелчанска Луда Яна след гр. Стрелча

SLY2

BG3MA00745MS1010 р. Луда Яна – след гр. Панагюрище

PLY1

BG3MA00741MS0930 р. Луда Яна – с. Росен

SLY3

BG3MA00741MS0920 р. Луда Яна – преди устие

LYU

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Проанализирани са данните за общо 11 пункта за наблюдение – 7 на р.
Тополница и 4 на р. Луда Яна. Използвани са трите показателя, по които се конструира индексът за кислородния баланс, като основно значение за избора на
пунктовете имат дължината на редиците и пълнотата на данните. За съжаление,
за някои ключови пунктове в двете поречия няма достатъчно информация, поради което те не са включени в изследването.
Предишни изследвания в двата речни басейна очертават критичното състояние на водите им. Сравнителният анализ на качеството на водите с помощта на няколко индекса характеризират типовете антропогенно въздействие
в отделните участъци на реките (Varbanov et al., 2020). Една от задачите на
настоящото изследване е допълване на получените резултатите, както и съпоставянето на чувствителността на индекса на КБВ с други подобни методи
на изследване.
В поречието на р. Тополница резултатите представят една интересна и специфична картина на антропогенното въздействие върху водите. Високи балови
стойности на кислородния баланс се регистрират в пунктовете, разположени
непосредствено след или в близост до основните населени места. Така например, в пункта след Копривщица стойностите на индекса в първата половина от
наблюдавания период свидетелстват за значително замърсяване и лошо качество на речните води (фиг. 2). Впоследствие тенденцията сочи постепенно подо46

Фиг. 2. Динамика на моментните (a) и годишните балови оценки ( б) и разпределение
на моментните балове (в) в пункт р. Тополница след Копривщица
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Фиг. 3. Динамика на моментните (a) и годишните балови оценки (б) и разпределение
на моментните балове (в) в пункт р. Мътивир след Ихтиман
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бряване на стойностите на индекса, но като цяло, около 70 % от моментните му
оценки се определят като състояние от „добро“ до „много лошо“. Влошеното
състояние основно се дължи на „лошите“ стойности на показателите БПК5 и
наситеност с кислород, което свидетелства за органично замърсяване. Причините могат да се търсят в продължаващата липса на ГПСОВ независимо от започналото изграждане на такава под населеното място. В същото време, наред с
местното население, множество туристи посещават този туристически център,
особено през летния сезон. В землището на града е развито предимно овцевъдството, което също допринася за замърсяването на водите.
Много по-критична е ситуацията в пункта на р. Мътивир след Ихтиман.
Почти през целия изследван период състоянието на речните води се определя
от „добро“ до „много лошо“ (фиг. 3). И тук най-високи стойности на индекса
се регистрират през първата половина на периода, но макар и с лек спад, кривата показва влошеното състояние на водите на реката и в последните години.
Основен източник на замърсяване са точкови източници – заустване на канализационни системи на малки населени места без ПСОВ в басейна, лошото
състояние на ПСОВ Ихтиман, както и нерегламентирани сметища в басейна
на реката (фиг. 4). Въпреки подписания договор за изграждане на ВиК мрежа
и градска пречиствателна станция за отпадъчни води между МОСВ и община
Ихтиман и до момента са реализирани частично само някои от договореностите.
В пункта на Елшишка река при Априлци (фиг. 5) около 85 % от моментните индекси попадат в категорията от „добро“ до „лошо“ състояние. Честите
залпови изпускания на силно замърсени отпадъчни води от близко разположената свинеферма са основна причина за критичното състояние на реката в този
участък.

Фиг. 4. Актуално състояние на речното корито на р. Мътивир след Ихтиман
4 Проблеми на географията, 4/2020 г.
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Фиг. 5. Разпределение на моментните балове в пункт
р. Елшишка при Априлци

Фиг. 6. Разпределение на моментните балове в пункт
р. Тополница при с. Драгор

Река Елшишка има пряко отношение и към качественото състояние на водите на р. Тополница в пункта при с. Драгор, вливайки се непосредствено над
него. Над 70 % от пробите попадат в класове „добро и „средно“. Очевидно малкото разстояние от заустването и недостатъчно големият обем на приемащите
води не дават възможност за разреждане на водите и подобряване на качеството
на водите на р. Тополница (фиг. 6).
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В сравнение с р. Елшишка стойностите на индекса на кислородния баланс
в пункта на р. Златишка (TPP1), след вливане на р. Пирдопска в р. Тополница са
сравнително по-ниски (фиг. 7). В него не се регистрират „лоши“ класове, преобладават оценки „добро“ и „средно“. Реката е приемник на отпадъчните води от
канализационните мрежи на Златица и Пирдоп, които са обхванати от ГПСОВ
на Пирдоп. Това оказва своето положително въздействие върху качеството на
речните води във водното тяло.
Прави впечатление, че надолу по течението на р. Тополница съществено
намаляват индексните оценки под „много добро“ състояние (фиг. 8). Очевидно

Фиг. 7. Разпределение на моментните балове в пункт
р. Златишка слез вливане на р. Пирдопска

Фиг. 8. Разпределение на моментните балове в пункт
р. Тополница при устие
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процесите на разреждане и аериране на водите предизвикват подобряване на
качеството на речните води по отношение на наблюдаваните физикохимични
параметри. Това дава основание да се определи характерът на органичното замърсяване като относително локално по отношение на поречието на р. Тополница.
В басейна на р. Луда Яна са анализирани данните от четири пункта, два от
които са непосредствено след Панагюрище и Стрелча и два – приблизително в
средата и в приустиевата част на речното течение.
Състоянието на Стрелчанска Луда Яна след Стрелча може да се определи
като критично (фиг. 9). В категорииите от „добро“ до „много лошо“ попадат
95 % от моментните индексни оценки на кислородния баланс. Тези оценки са
изчислени не само за първата половина на изследвания период, но са характер-

Фиг. 9. Динамика (а) и разпределение (б) на моментните
балове в пункт р. Стрелчанска Луда Яна след Стрелча
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Фиг. 10. Пунктът на р. Стрелчанска Луда Яна след Стрелча

ни и за последните години. Очевидно, че речните води след града са подложени
на значителен антропогенен натиск вследствие на заустване на битово-фекални
води. Екстремните стойности са отчетени през летните месеци, когато като курортен център Стрелча съществено увеличава потреблението и съответно изпускането на комунални непречистени води. Дори при натурни наблюдения се
усеща и специфичен мирис на канални води (фиг. 10).
Другият потенциален замърсител – розоварната, работи основно в началото на лятото по време на кампанията по розобера, но това не се отразява
съществено на качеството на речните води.
Картината на състоянието на качеството на водите на Панагюрска Луда
Яна след Панагюрище в значителна степен наподобява тази на предходния
пункт (фиг. 11). Над 85 % от моментните балови оценки са от „добро“ до
„много лошо“. Водещи са летните месеци, когато се отчитат най-високите
индексни балове. Изследваният период не дава възможност да се определи
ролята на ГПСОВ – Панагюрище, влязла в експлоатация в началото на 2018 г.,
но за същата година се отчита ръст на стойностите на индекса на кислородния
баланс.
Надолу по реката индексът на кислородния баланс постепенно понижава
стойностите си. Всъщност в средното и долното течение не се регистрират зна-
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Фиг. 11. Динамика (а) и разпределение (б) на моментните
балове в пункт р. Панагюрска Луда Яна след Панагюрище

чителни отклонения от доброто качествено състояние на речните води (фиг. 12).
Замърсяването има локален характер и разпространение. Благодарение на самопречистващата си способност речните води в голяма степен успяват да се
възстановят.
Покомпонентният анализ на качеството на речните води в двете поречия
показва преобладаващо отклонение на два от показателите – БПК5 и амониев
азот. Те значително по-често попадат извън възприетите от създателите на индекса референтни стойности. Кислородното насищане (наситеност с кислород
в %) по-слабо реагира на внасянето в реката на замърсени води. Това показва,
че основният натиск идва от непречистени канализационни води.
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Фиг. 12. Разпределение на моментните балове на средното
и долното течение на р. Луда Яна: (а) – р. Луда Яна при
Росен, (б) – р. Луда Яна, устие

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въз основа на направеното изследване могат да се направят някои по-важни изводи и заключения:
• Индексът Кислороден Баланс на Водите (КБВ) представлява един сравнително лесен като математически алгоритъм и изпълнение метод да оценка на
качественото състояние на водите. Регистрира и отразява органичното натоварване на речните води чрез малък брой физикохимични показатели за състояние.
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Може успешно да се използва за експресен (препоръчително предварителен)
анализ на повърхностни водни обекти, подложени на антропогенно натоварване;
• Заложените от авторите на индекса референтни стойности на измерваните показатели се съчетават достатъчно тясно с изискванията на националното ни законодателство в областта на опазването на водите, което дава възможност индексът да се използва при оценката на състоянието на българските
реки. Предвид ограничения набор от показатели обаче е препоръчително да се
използва заедно с други, по-широкообхватни индекси за получаване на по-задълбочена и представителна оценка на качеството на водите;
• Резултатите от изследването показват, че индексът е достатъчно чувствителен към антропогенен натиск върху речните води от комуналния сектор и
отчасти от селското стопанство. Това го прави подходящ за речни басейни или
участъци с подобен тип замърсяване;
• Извършеният анализ на получените резултати дава основание да се оцени
състоянието на по-голямата част от речните участъци в двете поречия като критично. Особено силно е проявено замърсяването в пунктовете, разположени в
близост до големите населени места – р. Тополница след Копривщица, р. Мътивир след Ихтиман, р. Панагюрска Луда Яна след Панагюрище и р. Стрелчанска
Луда Яна след Стрелча. Локалното замърсяване на р. Елшишка се разпространява до водоприемника, след което постепенно намалява своето въздействие.
• За някои от участъците антропогенното натоварване има място предимно
през първата половина на изследвания период, след което затихва главно поради въвеждането в експлоатация на ГПСОВ. Запазването на критичното състояние на водите на реките Мътивир след Ихтиман и Тополница след Копривщица
налагат изграждането и въвеждането в експлоатация на ГПСОВ в обозримо бъдеще, за да се редуцира натискът върху качеството на водите.
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