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УВОД 

Актуалност на темата. В духа на идеята за устойчиво водоползване, 

в контекста на Рамковата директива за водите и в съответствие със Закона 

за водите и Национална стратегия за развитие на водния сектор в България 

(март, 2012), е необходимо не само непрекъснато наблюдение, но и анализ и 

контрол върху състоянието на повърхностните и подземните води на 

територията на страната. Това мотивира и идеята за настоящото изследване. 

Негов обект е един от речните басейни, подложен на голям антропогенен 

натиск и със силно влошено качество на водите, както по отношение 

изискванията на водоползвателите, така и спрямо нормите за 

функционирането на хидроекосистемите. Предмет на проучването е 

тенеднцията в измененията на отделните физикохимични показатели за 

състоянието на водите. 

Цел и задачи. Целта на докторантската теза е да се анализира и 

оцени състоянието на повърхностните води в поречието на р. Русенски Лом 

по физикохимични показатели във времеви и пространствен аспект на 

основата на старите и новите нормативни документи. За нейното 

реализиране се изследват: 

 природните и антропогенни фактори, определящи състоянието на 

повърхностните води и връзките и взаимодействията между тях 

 тенденциите в многогодишния ход на физикохимичните показатели за 

екологичното състояние на речните води 

 вътрешногодишното разпределение на стойностите на индексите за 

състоянието и неговото типизиране 

 географските особености на състоянието на речните води по 

физикохимични показатели и речни профили 

 степента на съответствие на състоянието на водите по 

физикохимични показатели по Наредба №7 (в сила от 1986 г. до март 

2013 г.) и новите нормативни документи, съгласно РДВ (Наредба № 

Н-4 – в сила от 14.09.2012 г. и Класификацията на IMPRESS групата 

за оценка на натиска към ICPDR, използвана в периода 2007 – 2012 г.) 

 групирането на пунктовете и речните участъци в поречието по 

величината на антропогенно натоварване върху речните води 

(замърсяването с различни вещества), определящо тяхното състояние 

 възможностите за оптимизиране на химичното и екологичното 

състояние на повърхностните води за хидроекологична безопасност 

на водоползването 

Реализирането на целта и изпълнението на поставените задачи ще 

дадат възможност за създаването на концепция, която да включва дейности 

за намаляването на концентрацията на замърсяващите вещества (главно с 

антропогенен произход) в заустваните отпадни води от различните 

индустриални предприятия и обществената канализация, както и 
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постъпващите в реките от поречието, при интензивно снеготопене или 

дъждове, замърсители с източници земеделските земи, животновъдните 

ферми и депата и сметосъбирищата за твърди битови, производствени и 

строителни отпадъци. Подобряването на хидроекологичното състояние на 

водите на р. Русенски Лом ще намали привнесеното от нея замърсяване 

(като обем и състав на замърсяващите вещества) в р. Дунав, което е важно, 

поради факта, че р. Русенски Лом е последния значим десен приток на р. 

Дунав преди устието ú, както и ще възстанови аквалните ландшафти в 

пределите на природен парк „Русенски Лом”, резерват „Бели Лом” и по 

горното течение на р. Бели Лом (около яз. „Бели Лом”) и р. Черни Лом (р. 

Поповски Лом след гр. Попово), ще подобри значително средата за живот 

на хидрофлората и хидрофауната и ще създаде подходящи условия за 

риборазвъждане и  туризъм в пределите на природния парк. 

Териториален обхват на изследването. Поречие Русенски Лом 

(Ломско, Ломея, Поломие) се намира в източната част на Дунавския 

водосборен басейн. Граничи на изток с поречие Добруджански реки, на 

югоизток – с поречие Камчия, на юг и запад – с поречие Янтра (фиг. 1). 

Заема площ от 2 946.9 km
2
. В административно-териториално отношение, 

обхваща голяма част от територия на Русенска област, югозападната част на 

Разградска област, северозападната част на Търговищка област и малки 

части от Великотърновска и Шуменска област. В границите на поречието се 

включват девет водни тела от категорията реки (в т.ч. седем естествени и 

две силно модифицирани). Те са отнесени към типа малки и средни 

карстови реки с обща дължина 1595.53 km (23.8% от общата дължина на 

водните тела; в т.ч. 364.650 km естествени и 236.7 km силно модифицирани) 

и са единствените от този тип в границите на Дунавския район за басейново 

управление на водите. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 1. Схема за географското разположение на поречие 

 Русенски Лом в Дунавския район за басейново  

управление  (по План за управление..., 2010) 

 

 

Обособени са и 

5 водни тела от 

категорията езера, 

всичките силно 

модифицирани. Към 

повърхностните водни 

тела категорията езера, 

се отнасят и някои 

язовири в речния 

басейн на р. Русенски 

Лом. Те са 

разположени в горната 

част на речния басейн, 

на притоците на 

главната река. 
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Състоянието по почти всички основни физико-химични показатели е 

относително трайно влошено в значителна степен във времето и по цялата 

дължина на основните реки в поречието. Този извод се налага убедително и 

при съпоставка на данните за средногодишните стойности за качеството на 

водите в устията на дунавските притоци на територията на Басейнова 

Дирекция Дунавски Район (БДДР) (условно трето място по влошаване на 

състоянието, след поречията на реките Искър и Янтра). По данни на БДДР 

за 2010 г., от общо девет броя мониторирани водни тела от категорията 

„реки” в поречието на р. Русенски Лом седем се отнасят към „умерено” 

екологично състояние, едно – към „лошо” и едно – към „много лошо”. По 

химично състояние всичките девет водни тела се причисляват към „добро”. 

От общо пет броя мониторирани водни тела от категорията „езера” в 

поречието на р. Русенски Лом, едно се отнася към „добро” екологично 

състояние, 2 – към „умерено” и 2 – към „лошо”. По химично състояние 

всичките 5 водни тела се причисляват към „добро”. 

Изученост на поречието. Досегашните изследвания, посветени на 

въпросите за миналото и актуалното състояние на повърхностните и 

подземните води в поречието на р. Русенски Лом, се ограничават предимно 

до обобщена емпирична информация, частично и накратко анализирана по 

наблюдавани показатели и пунктове от НАСЕМ (хидроекологичен 

мониторинг). В тази връзка, повечето публикации са във вид на отделни 

тематични глави за поречието в рамките на ежегодния Доклад за 

състоянието на околната среда в Република България на ИАОС към МОСВ, 

в Годишния бюлетин за състоянието на околната среда, ежегодния отчет за 

дейността на РИОСВ – гр. Русе и актуална информация за състоянието на 

водите в поречието (новини, прокети, програми, решения по ОВОС и др.), в 

рамките на плана за управление на речния басейн на р. Русенски Лом, 

разработен и утвърден от БДДР. 

Първа самостоятелна публикация за поречие Русенски Лом е на 

Съева (1961 г.) и се отнася за отточните условия. Характеристики на някои 

хидрохимични показатели (основни йони, минерализация) се съдържат в 

изследвания за цялата страна на Иванов от 60-те години и на Цачев от 70-те 

и 80-те години (кислородни и органични показатели, суспендирани 

вещества) на миналия век. Сведения за поречието дава и Табаков (2001 г.), 

който идентифицира категориите „битово-отпадъчни води” и „промишлени 

отпадъчни води” с източниците на тяхното емитиране. Първите 

задълбочени и целенасочени хидроекологични анализи на водите на р. 

Русенски Лом се съдържат в публикации на Върбанов (2004 г.). Те 

разкриват пространствено-времевата динамика на стойностите при някои 

основни показатели. Те са ценна база за всички следващи изследвания, 

особено на многогодишните колебания в поведението на физикохимичните 

показатели. 
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ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА, МЕТОДИ НА 

ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Теоретична основа. За теоретична основа на настоящото 

изследване се използват дефинициите за състоянието на повърхностните 

води, посочени в РДВ и в НАРЕДБА № Н-4 от 14.09.2012 г. за 

характеризиране на повърхностните води. 

„Замърсяване” е прякото или непряко, предизвикано от човешка 

дейност, въвеждане във въздуха, водата или земята на вещества или 

топлина, които могат да бъдат вредни за човешкото здраве или за 

качеството на водните екосистеми или на сухоземните екосистеми, 

причиняващо материални щети или влошаващо или пречещо на местата за 

отдих или на други легитимни начини за използване на околната среда. 

„Добро състояние на повърхностните води” означава състоянието, 

постигнато от повърхностния воден обект, когато и неговото екологично 

състояние, и неговото химично състояние са поне „добри”. 

РДВ въвежда нов подход при оценка на състоянието на водите, като 

поставя изисквания за оценка на „екологично състояние” и „химично 

състояние” на повърхностните води. По-ниската от двете оценки определя 

оценката на общото състояние на водното тяло. Съгласно дефинициите на 

РДВ, екологичното състояние се определя от оценката на състоянието на 

три основни компонента: 

 биологични елементи за качество: макрофити (висши водни растения), 

фитопланктон, риби, дънни безграбначни (макрозообентос), фитобентoс; 

 поддържащи физико-химични елементи за качество: основни елементи: 

цвят, прозрачност, мирис, електропроводимост, pH, температурен режим, 

обща твърдост, карбонати и хидрокарбонати, хлориди, сулфати; 

кислороден режим - К
р.о., 

К
%о; неразтворени вещества; органично 

замърсяване - БПК
5
, О

к; биогенни компоненти – N-NO
3,
, N-NO

2
, N-NH

4
, 

PO
4; допълнителни елементи: oбщ азот, общ фосфор, Fe, Mn; специфични 

замърсители в 3 групи; 

 хидроморфологични елементи за качество: хидрологичен; 

непрекъснатост на реката; морфологични условия (промени в 

дълбочините, руслови процеси, брегова ерозия). 

Химичното състояние се определя предимно на базата на 33 вида 

приоритетни вещества (полициклични ароматни хидрокарбонати и др.) и 

специфичните замърсители от трите групи, посочени по-горе, съобразно 

нормите в Директива 2008/105/ЕС за стандартите за качество на околната 

среда в сферата на политиката на водите. 

Водещи при оценката на екологичното състояние са биологичните 

елементи. Подходът при определяне на състоянието по биологични 

елементи за качество е известен като „one out-all out” – общата оценка на 

биологичното състояние се определя от най-лошия от статусите на всички 
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наблюдавани биологични елементи за качество, ако всичките имат еднаква 

представителност за съответните категория и тип водно тяло. 

За оценка на общото физико-химично състояние, се използва 5-

степенна класификационна система (табл. 1). За водните тела, 

класифицирани като силно модифицирани и изкуствени, каквито има в 

значителна степен и в поречието на р. Русенски Лом, се определя т.нар. 

екологичен потенциал (добър и по-висок, умерен, лош, много лош). 
 

Таблица 1 

Цветови обозначения на екологичното състояние на водите 
  

 

Класификация на екологичното 

състояние 

 

Цветово обозначение 

  

Много добро  синьо 
Добро  зелено 

Умерено  жълто 

Лошо  оранжево 
Много лошо  червено 

 

Приложение № 6 (към чл.12, ал.4) от Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. 

за характеризиране на повърхностните води дава класификационната 

система за екологично състояние и посочва стойностите на отделните 

физико-химични показатели за оценка на речни води от различен тип реки – 

планински, полупланински, равнинни и пресъхващи. 

Класификацията на IMPRESS групата за оценка на натиска към 

ICPDR е използвана от Басейнова Дирекция Дунавски район през периода 

2007-2012, т. е. до влизането в сила на Наредба № Н-4. В духа и 

препоръките на РДВ, тя задава норми за допустими емисии за някои 

физикохимични параметри, които участват при оценката на екологичното 

състояние на водните тела и е пригодена за преобладаващите типове реки на 

територията на БДДР, в т. ч. за реките от поречието на р. Русенски Лом. За 

съжаление, този документ има твърде ниско правно ниво и изцяло 

регионално-ведомствен характер. 

За един продължителен период от време, между 1986 г. и март 2013 г. 

(когато е отменена окончателно), са се ползвали изискванията на Наредба 

№ 7 за показатели и норми за определяне допустимата степен на 

замърсяване на различните категории повърхностни течащи води. 

Доколкото базата от данни, с която оперира настоящето изследване, е до 

2010-2011 г., най-целесъобразно е да се ползват установените в Наредба No 

7 критерии. Прави впечатление, че при нея, нормите за т. нар. 2-ра 

категория са доста „по-либерални” (в сравнение с новите стандарти) при 

повечето показатели, като изключим разтворен кислород и нитритен азот. 
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Следователно, ако търсим някаква степен на съответствие между двете 

схеми, то би трябвало да отнесем 2-ра категория от Наредба No 7 към 

някакво междинно ниво между „добро/умерено” и 

„критично/недобро/лошо” на IMPRESS. Последното важи при уточнението, 

че за всеки показател, характерът на съответствие е специфичен. Така 

например, при фосфатите PO4, 2-ра категория съответства на добро към 

умерено състояние (но по Наредба № Н-4 е по-скоро лошо), докато същата 

категория при повечето други показатели съответства на умерено към лошо 

състояние. 

1.2. Подходи и методи на изследване. При хидрохимичната оценка 

на качественото състояние на водите се прилагат два основни подхода – 

диференциран (покомпонентен) и комплексен (комбинаторен). Степента на 

замърсеност на речните води в повечето случаи (в т.ч. и за целите на 

настоящата дисертация) се извършва посредством диференцирания подход. 

Въпреки някои негови недостатъци, в настоящата разработка е предпочетен 

диференциалния подход, заради несъвършените количествени и качествени 

параметри на изходната статистическа информация; не съвсем ясната 

връзка на някои интегрални индекси с непрестанно актуализиращото се 

национално хидроекологично закондателство и изискванията по прилагане 

на Рамковата Директива за водите на ЕС 2000/60 (РДВ); хомогенните 

природогеографски и социално-икономически характеристики и 

незначителни количествени параметри на речния отток в поречието; 

възможността за детайлен анализ на многогодишната динамика и 

вътрешногодишното разпределение на индексите на замърсеност по 

отделните показатели, както и за тяхното териториално изменение по 

пунктове и речни профили. 

Използваните методи в настоящата разработка са: частно-научни 

(географски): хронологичен (времеви); хорологичен (пространствен); 

математико-статистически – използват се средна стойност, екстремални – 

максимални и минимални стойности, средни и екстремални амплитуди, 

интензивност на покачване и спадане в нивото на стойностите по даден 

физикохимичен показател, средно квадратично отклонение   , коефициент 

на вариация Cv, кумулативни/ събирателни криви за изследване 

хомогенността и случайността на хидрохимичните редици; картографски; 

ландшафтно – екологичен; общонаучни (универсални) – анализ, синтез, 

сравнение и обобщение на статистическа информация за отделните 

показатели и пунктове във времето и пространството; обосновка на 

условията, факторите и видовете въздействия за наблюдаваните 

закономерности и тенденции; методи за типизиране, систематизиране и 

класифициране на показателите за състоянието по характер, посока 

(тенденция) и амплитуда (интензивност) на изменение във времето 
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(вътрешногодишно разпределение и многогодишна динамика) и 

пространството (по пунктове на мониторинг и профили/ речни участъци).  

При конкретните изследвания се използва относителен показател, 

който се определя по формулата: 
 

(1) Ci =Si /НДЕi.n 

 

където Ci – индекс за състоянието; Si – концентрация на веществото по даден показател; НДЕi – 

норма за допустима емисия на показателя i; n – дължината на изследвания период. 

 

За установяване на индекса за състоянието на показателя разтворен 

кислород се използва реципрочна на посочената формула, като по този 

начин индексите на замърсеност стават съпоставими с останалите индекси 

(Стойчев и др., 1989 г.). В случай, че във водоприемника се заустват голям 

брой замърсяващи вещества (в т.ч. и когато всички компоненти поотделно 

отговарят на стандарта, но водят до сумарно неблагоприятно въздействие), 

категоризирането се извършва в зависимост от изпълнението на 

неравенството, което представлява отношение на сумата от реалните и 

пределно допустимите концентрации на дадено замърсяващо вещество за 

съответното състояние и това отношение трябва да бъде по-малко или равно 

на 1: 
 

(2) Кв =
N

n

B

b

A

a
 ...  

 

,където Кв – сумарен индекс на състоянието за даден пункт; a, b, c, …, n са действителните 

концентрации на компонентите А, В, С,…, N – техните НДЕ в стандарта. 
 

Предимство на относителните показатели пред категоризацията на 

реките е, че те са безразмерни величини, което дава големи възможности за 

сравнения и териториални обобщения. 

Самопречиствателната способност на речните води се определя чрез 

формулата: 
 

(3) SS = БПК5а – БПК5b/ БПК5a. 100%, 
 

където SS e самопречистващата способност в %; БПК5а и БПК5b – стойностите на показателя в 

двата крайни пункта на изследвания участък. 

 

Устойчивостта на замърсяващите вещества в речните води се 

характеризира чрез Кк (коефициент на консервативност), който се изчислява 

по формулата (Златунова, Николова, 2001 г.): 
 

(4) Кк = Cok/БПК5, където Cok е пермангантна окисляемост в mg/l 
 

Анализът на многогодишните изменения на физикохимичните 

показатели за състоянието се извършва въз основа на : 
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- данните за средни и екстремални (мин., макс.) стойности на основните 

показатели по пунктовете от хидрометричната мрежа (ХМС) в 

съпоставителен план между двата периода – 1972–1980 г. и 1981–1990 г. и 

след 2005 г. по бюлетините на ИАОС, БДДР и РИОСВ – гр. Русе. 

- обработените масиви от статитистически данни (получени на електронен 

носител от РИОСВ – гр. Русе) за набора от показатели по пунктове от 

хидрометричната мрежа (хидрохимични станции) за периода 1991–2011 г. 

вкл. (с уточнението за липсващи данни, нередовни измервания и 

нехомогенност в статистическите редици на някои показатели по анализ на 

кумулативните им криви и чрез някои статистически параметри, както и 

недостатъчния брой пунктове, особено при подземните води) 

-ориентировъчни данни и общи тенденции за динамиката на 

наблюдаваните показатели в последните години (след 2005 г.)  

Възможните причини за нарушенията на хомогенността, най-

отчетливо изразени при показателите БПК5, неразтворените вещества и 

особено при биогенните компоненти (предимно N-NO2, N-NH4 и PO4) и при 

пунктовете р. Поповска, с. Басарбово и пункта преди р. Дунав (устие), са 

свързани с: 

 = промяната в социално-икономическите условия в страната и спада на 

продукцията в редица отрасли, производства и предприятия, което води до 

намаляване и в обема на заустваните отпадни води. 

= занемаряване на някои свързани с реките хидротехнически съоръжения, 

използвани за напояване на земеделски площи в поречието- съответно 

намалява и прихода на замърсена с някои биогенни компоненти (съставни 

на торовите препарати) вода от напоителните полета. 

1.3. Изходна информация. За оценка състоянието на повърхностните 

води е използвана информацията от хидроекологичния мониторинг на р. 

Русенски Лом, любезно предоставена за целите и задачите на дисертацията 

от РИОСВ – гр. Русе. Същата има и задължението за провеждане на 

регионалната екологична политика и мониторингова дейност по отношение 

на всички природни компоненти и комплекси в нейния обхват. Близо 90% 

от територията на поречието попада под юрисдикцията на РИОСВ – гр. Русе 

(83, 85, 86 район). Целта на мониторинга на водите е да установи един 

съгласуван и изчерпателен преглед на водното състояние във всеки район за 

басейново управление, респективно – във всеки подбасейн, какъвто в случая 

се явява водосбора на р. Русенски Лом и да направи възможно 

класифицирането на подземните и повърхностните водни тела в добро или 

лошо състояние. Организират се 3 основни вида мониторинг: контролен, 

оперативен и проучвателен (установява нивата и риска от случайни и 

залпови замърсявания). 

В поречието на р. Русенски Лом са устроени 10 хидрохимични 

станции на НАСЕМ (НСМОС) за оценка качествения състав на 
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повърхностните води по програмите за контролен и оперативен мониторинг 

( в т. ч. р. Бели Лом над яз. „Бели Лом“, р. Бели Лом при гр. Разград, р. Бели 

Лом при с. Писанец, р. Малки Лом при с. Нисово, р. Поповски Лом след 

(под) гр. Попово, р. Черни Лом при с. Острица, р. Баниски Лом преди 

вливането й в р. Черни Лом при с. Широково, р. Черни Лом при с. Червен, р. 

Русенски Лом при кв. Басарбово, р. Русенски Лом преди р. Дунав (устие)). 

От тях основен интерес представляват четири, в които има в наличност 

информация и за водния отток (хидрометричните станции). Използвана е 

база данни за периода 1990 г. (1995)–2010 г. от 7 основни и частично (там, 

където има налични данни, дори да не отговарят на изискванията за пълнота 

и достоверност) от още няколко пункта. По програмата за техническа 

експлоатация на язовирите след 1989 г. са устроени и седем ведомствени 

наблюдателни пункта към ЕАД „Напоителни системи”. След 2009 г., се 

провежда контролен мониторинг при пет пункта, разположени на стените на 

основните язовири в поречието – „Бели Лом”, „Баниска”, Бойка”, „Ломци” и 

„Каваците”. Там се следят всички биологични елементи за качество без 

фитобентоса. При подземните води съшо се извършва контролен 

мониторинг. 

ГЛАВА ВТОРА. ФАКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ СЪСТОЯНИЕТО НА 

ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ В ПОРЕЧИЕТО ПО 

ФИЗИКОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

2.1. Природни фактори. Поречие Русенски Лом се отличава с 

относителна еднородност на природните условия, най-вече на климата и 

почвената покривка. Влиянието на природните фактори върху екологичния 

статус на водите е в различна степен и посока, пряко и косвено. 

2.1.1. Moрфохидрографски и геоморфоложки фактори.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 2: Схема на поречие Русенски Лом 

Река Русенски 

Лом е с дължина 

196.9 km – 8-мо 

място сред 

българските реки и 

площ на 

водосборния басейн 

F – 2 946.9 km
2
 – 10-

то място сред 

българските 

водосборни 

басейни. Начален 

приток е Бели Лом 

(L – 140.7 km, F – 

1278.6 km
2
), който 
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започва течението си от Разградските височини при с. Островче 

(Географски речник..., 1980) (фиг. 2). Ветриловидната конфигурация на 

речно-долинната мрежа, с доста разперена/разклонена част с дървовидни 

планови очертания) е предпоставка за акумулиране в долното течение на 

редица влияния и особености по отношение на количествените и 

качествените характеристики на повърхностния речен отток. Коефициентът 

на развитие на вододелната линия е 1,66, т.е. незначителна. Поречието на р. 

Русенски Лом има преобладаващо равнинен релеф при средна надморска 

височина 272 m (минимална – 18m; максимална – над 450 m, в района на 

Лилякското плато). На юг от най-северните равнинно-платовидни 

територии са разположени Поповските (вр. Калакоч, 285 m), Разградските 

(вр. Канарата – 279 m), част от Самуиловските височини и западната 

периферия на Лудогорското плато. По на юг са Горскосеновската, 

Априловската (Арапларската) и Карагьозката хълмисти издигнатини. 

Повечето начални притоци на р. Черни Лом – малки полупланински 

рекички със сравнително стръмни и невисоки склонове; тясно речно легло, 

покрито с пръст и ситен чакъл; прорязват западната периферия на 

Лилякското плато (450 м н.в.). Средните наклони на реките  варират от 1.7 

%о (р. Русенски/Общи Лом) до 13.3%о за р. Канарка (Канара Лом). От една 

страна, голямата извивливост на реката (1-3 до 7-ми тип по Аполов) и 

множеството теснини (проломи) са фактор, способстващ 

самопречиствателните процеси. От друга страна, неголямата скорост на 

речното течение при малък наклон (средно 20–30 сm/s) и относително 

малкото водно количество, особено през фазата на маловодие, лимитират 

интензивността на тези процеси. 

2.1.2. Климатични фактори. Най-съществено влияние за формиране, 

вътрешногодишно и териториално разпределение на речния отток, оказват 

количеството, режима и вида на валежите, както и стойностите на 

изпарението от водната повърхност и водосборния басейн. 

Средногодишното количество на валежите  във водосбора е около 600 mm, 

при средно за страната 672 mm (от 500–550 mm по р. Общи Лом до 650–700 

mm в Самуиловските височини, южно от Поповските височини и в 

Лилякското плато) (изчислено по метода на средноаритметичното, на 

квадратите и на многоъгълнците/метод на Тисен). Средното многогодишно 

сезонно разпределение на валежите е: пролет 198 mm (33%): лято 146 mm 

(24,4%): есен 145 mm (24,2%): зима 110 mm (18,4%) или с максимални 

валежи е пролетният климатичен сезон. Средномесечният валежен 

максимум е през м. юни (oт 65 – 70 mm при р. Бели Лом до 88 mm в 

Самуиловските височини, Боровско, Беленско и Поповско). С почти 

изравнени стойности го следват съседните месеци – май и юли. 

Средномесечният валежен минимум се регистрира през м. февруари или 

март. Вторичен валежен максимум, макар и доста слабо проявен (най-
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характерен за района на гр. Две Могили, гр Лозница и Лилякското плато) се 

наблюдава през месеците ноември – декември, което предпоставя т.нар. 

преходна хидроложка фаза за реките от водосбора на р. Русенски Лом. 

Вторичен минимум се регистрира през октомври. Вътрешногодишното 

разпределение на валежите изобщо определя и отточния режим. Той, от 

своя страна, чрез редица свои особености (количество, аерираност и др.) е 

основен фактор, определящ протичането на редица процеси в речната вода – 

фотосинтеза окисление, нитрификация, амонификация и др. 

Максималният денонощен валеж на територията на поречието се 

отличава с едни от най-високите за страната, и в частност за Дунавския 

район, стойности – 104.3 mm – 190.2 mm. Те са характерни за летния сезон и 

в съчетание с редица други фактори (особено поведение на карстовите води, 

изпускане на язовирни води) причиняват катастрофални речни прииждания, 

особено на р. Бели и р. Общи Лом. Това се отразява върху качеството на 

повърхностния отток – увеличават се неразтворените вещества, органичната 

и биогенната компонента, твърдият отток; нарушава се характерното за 

лятно-есенното маловодие равновесие в протичащите биофизични и 

биохимични процеси. Това се доказва от вътрешногодишното 

разпределение на някои показатели (БПК5, Ок, неразтворени вещества). 

Застояването на студения тежък въздух при инверсионни състояния 

на атмосферата в дълбоко врязаните и орографски обособените 

каньоновидни речни долини от поречието, води до увеличаване на 

концентрацията на атмосферните аерозоли и замърсяващите вещества с 

антропогенен произход. Част от замърсителите с по-голяма относителна 

маса (аерозоли на оловото и др. тежки метали, прахови частици) преминават 

от въздушна във водна среда и влошават състоянието на речните води до 

известна степен. 

Вътрешногодишното разпределение на температурите на въздуха е 

основен фактор и за температурата на речната вода, а тя от своя страна, е в 

обратно пропорционална връзка със съдържанието на разтворения 

кислород, необходим за окислението на органичните вещества. 

Поради неголямата продължителност на задържане на снежната 

покривка (средно – от първата декада на декември до първата декада на 

март) и малката й дебелина (средно 15 – 16 см), за разлика от горните 

течения на другите дунавски притоци, отличаващи се със значително 

нивално подхранване, за реките от настоящoто поречие, то е доста по-малко 

(съответно 40%: 32–35%). В резултат на интензивното пролетно 

снеготопене, причинено от фьонови ветрове, в речното течение се отнасят 

натрупаните през зимата соли по повърхността на почвите и значително 

количество хумусни вещества, което засилва окислителните процеси в 

началото на фазата на пълноводие и води до значително влошаване на 

състоянието на речните води по показателя Ок. Изследванията на някои 
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автори като Иванов (1967 г.) показват, че в някои речни участъци 

хиперболичният вид на кривата на вътрешногодишния ход на 

минерализацията се нарушава в горния край – т.е. с увеличение на водния 

обем нараства и минерализацията, вместо да намалява. 

2.1.3. Хидрогеоложки фактори. Значителна част от формиралите се, 

макар и неравномерно във времето и пространството, водни ресурси на 

територията на разглежданото поречие, са различни по тип и характер 

подземни води, съответстващи на водовместващите структури (хоризонти и 

комплекси) (Хидрогеоложко описание ..., 2000, Басейнова дирекция 

„Дунавски район”, Антонов и др., 1980) (фиг. 3). 
 

 

Фиг. 3: Видове подземни води в басейна на р. Русенски Лом 

 

Подхранването на подземните води е преобладващо повърхностно, а 

дренирането – локално, чрез извори и площно, резултат от 

евапотранспирацията. С по-малко участие във водния баланс са водите от 

водообмена с по-долу лежащи водоносни хоризонти. 

В заливните тераси на р. Черни Лом (обща площ 56 375 dka), има 

акумулирани 113 711 млн. m
3
 подземни (грунтови) води, от които 

експлоатационен запас – едва 9630 млн. m
3
 (Антонов и др. 1980 г.). Поради 

широкото разпространение на глините във водосбора и изградените покрай 

реките диги (най-дълга е тази между селата Ушинци и Дреновец по р. Бели 

Лом), бреговото регулиране на речния отток от алувиалните и др. води, 

както и влиянието на последните върху количествените и качествените 

параметри на речните води, не навсякъде е добре изразено. 

Подземни води в поречие 
Русенски Лом 

Порови, порово-пукнатинни и 
порово-пукнатинно-карстови 

Кватернерни 

льосови 
(еолови) 

делувиално-
провиални 

сипейни 
(колувиални) 

алувиални 

 
свлачишно-
срутищни 

(делапсивни) 
 

Палеогенски  

и неогенски 

Пукнатинно-
карстови и 
карстови 

Долнокредни  

(барем-аптски) 

Горноюрско-

долнокредни (малм-

валанжски) 

Пукнатинни 
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2.1.4. Хидроложки фактори. Средногодишният отток на р. Русенски 

Лом по данните от ХМС за периода 1936–1952 г. се изменя от 0.72 m
3
/s (23 

млн. m
3
 средногодишен отточен обем) при гр. Разград до 4.90 m

3
/s (155 млн. 

m
 3

) при с. Басарбово; за периода 1961–1998 г. – съответно от 0.861 m
3
/s 

(27.15х10
6 

m
3
) с колебание 0.313-2.322 m

3
/s до 5.871 m

3
/s (184.52.10

6 
m

 3
), в 

интервала 2.226–15.392 m
3
/s. Средното квадратично отклонение на нормата 

е 0.439-2.877, коефициентът на вариация – 0.510–0.492 (леко нараства в 

горните течения, особено при р. Бели Лом), а коефициентът на асиметрия – 

1.433–1.198. Отточните модули, даващи представа за интензивността на 

оттокообразуването средно върху водосборните площи по главната река, се 

изменят в диапазона: 2.78–2.09 l/s/km
2
 (съответно ХМС Разград и ХМС 

Басарбово/Божичен) и по р. Черни Лом: 3.71 – 2.57 l/s/km
2
 (съответно ХМС 

Кардам и ХМС Широково), т.е. сравнително слаби териториални различия, 

поради еднородността на релефа и малките различия в надморските 

височини от началото до края на водосборните басейни. Минималният 

годишен и месечен отток показва доста устойчиви стойности (напр. 

годишен – 0.160 m
3
/s за р. Баниски Лом, 0.266 m/s за ХМС Разград и 0.856 за 

ХМС Басарбово/Божичен). Река Бели Лом се отличава с по-голяма 

асиметричност на редовете във връзка с по-слабата залесеност и по-малкото 

подземно подхранване. 

Средното съотношение на генетичните съставки на речния отток за 

поречието е 55%:45% – повърхностен (в т.ч. 65% дъждовно: 35% снежно): 

подземен (Пенчев, 1970). 

Реките от поречието на р. Русенски Лом се отнасят към умерено-

континенталния тип отточен режим, 1-ви подтип (Христова, 2004), който се 

характеризира с продължително пролетно пълноводие (5 или 6 месеца – от 

средата на м. февруари –март до края на юни – средата на юли за 

различните ХМС. Отточният максимум е през м. март за по-голямата част 

от поречието (при близки, почти изравнени стойности за съседните месеци 

– февруари, април и май). Същевременно се отбелязва по-висока честота на 

случване на максимумите за отделните хидроложки години през февруари, 

при близки стойности с март. 

Маловодието е лятно-есенно (три или четири месеца), с минимум на 

оттока през м. август или септември. Наблюдава се и преходна фаза през 

зимния хидроложки сезон (от началото на м. октомври). 

Към долното течение на реката (ХМС Басарбово/Божичен), наред с 

промяната в размера на водните количества, настъпва и усложняване във 

вътрешногодишния ход на оттока (заради събиране на особености и 

влияния от отделни притоци) и смаляване на разликата (амплитудата) 

между средномесечните отточни екстремуми. След 1952 г. се наблюдават 

нарушения в еднородността на хидроложките редици на споменатите ХМС, 

които се дължат на антропогенни причини (изграждане на много 
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хидротехнически съоръжения във водосбора, заустване на отпадни води до 

новоизградени предприятия) и се изразяват в слабо увеличение на 

отточните обеми и намаляване на амплитудите им през годината, особено 

по време на маловодието. Амплитудите между средносезонните 

многогодишни екстремуми (най-голям и наи-малък сезонен отток) 

намаляват от 3.2 на 2.2 пъти, а междусредномесечните – от 4 на 2.5 пъти. 

След 1985 г. отново по антропогенни, но най-вероятно и по климатични 

причини (засушаване), настъпва леко снижаване на отточните обеми и 

допълнително намаляване на амплитудите им през годината. 

Принадлежността към споменатия тип отточен режим се доказва и от 

съотношенията зимен < пролетен и пролетен >> летен отток за ХМС 

Басарбово: – зимен (XI–I); ранно-пролетен (II–IV); къснопролетен (V–VII); 

лятно-есенен (VIII–X) = 15.98 m
3
/s: 30.93 m

3
/s: 24.41 m3/s: 13.60 m3/s. 

Закономерни, почти ежегодни, повторяемости на високите вълни в 

началото (краткотрайно интензивно снеготопене) и края (интензивни 

дъждове, свързани с Исландските циклони) на пълноводната фаза, както и 

през маловодната фаза (краткотрайни поройни дъждове, съчетани с особено 

поведение на карстовите води и изпускане на води от язовири). При р. Бели 

Лом се регистрира завишена честота на високите вълни през месеците май-

юни и дори юли, при относително преобладаване на вълните с 

продължителност до 24 часа (67 % спрямо общия брой високи вълни). 

Същевременно, по горното течение на р. Черни Лом, високите вълни са по-

характерни през периода февруари-април. При р. Русенски (Общи) Лом 

повторяемостта на вискоите вълни е с приблизително изравнена вероятност 

през всички месеци на пълноводната фаза от февруари до юли. Там те са и с 

най-голяма продължителност (над 49 часа). Тези нюанси в годишния режим 

на речния отток дават отражение до голяма степен и върху 

вътрешногодишното разпределение на индексите за състоянието по онези 

показатели, които са с по-слабо антропогенно влияние и с трайно високи 

стойности – напр. неразтворените вещества при с. Басарбово и пункта преди 

р. Дунав, където е характерно доста плавно нарастване и намаляване на 

стойностите. 

Тeмпературата на речните води  определя концентрацията на 

кислорода във водата, сорбцията на органични токсиканти (които 

индиректно оказват влияние на живите организми). Тя е важен фактор и за 

жизнедеятелността на организмите и минерализацията на мъртвата 

органика. С най-висока средногодишна температура и най-голяма 

средногодишна температурна амплитуда се отличава долното течение на 

реката при незначителни разлики в цялото поречие, поради еднородността 

на релефа и физикогеографските условия. 

Съществува тясна корелационна зависимост между характеристиките 

на фазите на пълноводие и маловодие и стойностите на индексите за 
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състоянието по показателите от т.нар. кислородна група – по-голямото 

водно количество през периода на високи води, по-добрата му аерираност (и 

заради по-голямата скорост на речното течение, и по-голямата интензивност 

на турбулентните вихри във водата), по-ниската температура (резултат от 

по-ниските температури на въздуха и речните брегове и корито, но най-вече 

– от характера на подхранване със снежни води) водят до повишено 

съдържание на разтворения кислород и голяма наситеност с кислород. По-

малкото водно количество през маловодието, с влошена аерираност и по-

висока температура, обуславя минимални стойности на разтворения 

кислород и максимални на показателите БПК5 и Ок, както и т.нар. биогенни 

компоненти (нитратен азот N-NO3, нитритен азот N-NO2, амониeв азот N-

NH4, фосфати PO4) заради увеличената интензивност на някои биохимични 

процеси (окисление, нитрификация, амонификация), както и количеството 

на мъртвата органика. 

За разлика от другите основни дунавски притоци, при р. Русенски 

Лом не е характерно рязко намаляване на наносното количество (от 0.1–1.5 

kg/s на р. Бели Лом при гр. Разград до 2.6–24.2 kg/s при с. Басарбово) и 

мътността (около 3 kg/m
3
 – при р. Бели Лом) след 1980 г. 

2.1.5. Почвеногеографски фактори. Сред зоналните почвени типове 

преобладават карбонатни, типични, излужени (високо хумусно съдържание 

– 3–4%), оподзолените черноземи (с най-тежкия, предимно глинест 

механичен състав). Значителни количества неутрални или физиологически 

кисели азотни торове (амониев сулфат, амониева селитра и др.), фосфорни 

торове (гранулиран суперфосфат и др.) и калиеви торове, които да 

неутрализират слабо алкалната реакция на първите два типа и да похранят 

земеделските култури, се внасят в големи количества, предимно есен (по М. 

Пенков, 1967 г.). Те са потенциален източник за влошаване състоянието на 

водите в реките през фазата на маловодието или в началото на преходната 

хидроложка фаза. Нуждата от редовна средно дълбока до дълбока оран за 

подобряване на водофизични свойства (водозапасяемостта) пък води до 

разпрашаване на почвената структура и увеличава риска от постъпване на 

голямо количество почвени частици в речните води след интензивни 

дъждове и оттам – влошаване на състоянието по показателя неразтворени 

вещества. 

В Дунавско-равнинната и хълмисто-Предбалканската подзона се 

включват Средната (източно от гр. Попово; еродирани и плитки сиви горски 

почви с тежък глинест механичен състав, добре диференциран по 

елувиално-илувиален път почвен профил, близко залягащ до повърхността 

глинест хоризонт, предимно кисела химична реакция, склонност към 

преовлажняване през дъждовния сезон и едва 2–3% хумусно съдържание) и 

Източната провинция (по долното течение на р. Бели и Малки Лом, 

Разградските и отчасти Самуиловските височини; тъмносиви горски почви 
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със слаба текстурна диференциация върху глинест льос и льосоподобни 

глини, които се отличават с малко по-високо хумусно съдържание – до 5–

7% и по-благоприятна химична реакция). Доколкото тези почвени типове са 

по-разпространени в южните и югоизточните части на водосбора, те са 

потенциален източник за влошаване на състоянието на подземните и 

повърхностните води в горните течения на реките по покзателите нитрати и 

фосфати– р. Бели Лом още преди едноименния язовир (Малкоаденска река), 

началните притоци на р. Черни Лом около гр. Попово. При тъмносивите и 

сивите горски почви, както и при деградираните черноземи, особено 

необходимо е ранно-пролетното торене, преди началото на сезона на 

активна вегетация при земеделските култури. Това обикновено съвпада с 

интензивното снеготопене в началото на фазата на пълноводие, при което 

неминуемо се отнасят значителни количества нитрати, фосфати и други 

биогенни компоненти в реките, а оттам нарастват и индексите за 

състоянието по тези показатели. 

Дотолкова доколкото можем да посочим земеделието като основен 

потенциален източник за влошаване състоянието на речните води по 

показателите нитрати и нитрити, то най-значителна част от тях постъпват в 

реките именно от обработваемите земи върху алувиално-ливадните почви – 

азонален почвен тип, развит в непосредствена близост с реката с по-лек 

предимно песъклив или глинесто-песъклив механичен състав, леко кисела 

химична реакция и силно вариращо съдържание на хумус – между 1 и 5%; 

голямо съдържание на минерални компоненти и ясно изразена слоистост на 

почвения профил. 

2.1.6. Биогеографски фактори. Средната лесистост  във 

водосборния басейн на р. Русенски Лом е средно 26% (770 km
2
) – от 20% 

във водосбора на р. Бели Лом до над 29% в този на р. Черни Лом 

(Хидрологичен справочник, 1957 г.). Съществува голяма неравномерност в 

териториалното разположение на горите в басейна на р. Бели Лом, докато 

тези в басейна на р. Черни Лом са разпределени почти равномерно (най-

обширни са тези в Лилякското плато, Поповските височини и в изворните 

области на р. Баниски Лом). В басейна на р. Русенски (Общи) Лом най-

големите горски масиви със сумарна биомаса 206 745 m
3
.са в обхвата на 

Природен парк „Русенски Лом”. 

Растителността  като цяло има полезащитни и противоерозионни 

функции, а конкретно – крайречната растителност – играе важна роля за 

укрепването на бреговете и предотвратяването на бреговата ерозия. 

Например, по-малката залесеност на водосбора на р. Бели Лом, при по-

малък дял на карстовото й подхранване, води до постъпване в реката на по-

големи количества неразтворени вещества при интензивни дъждове, както и 

до по-големи количества хумус и соли от повърхността на почвите при 

интензивно снеготопене. Растителността оказва пряко и косвено влияние 
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върху състоянието на подземните и речните води. От една страна, тя се 

явява източник на орагнично вещество (вкл. и мъртва органика), което след 

съответните процеси на окисление и минерализация, води до влошаване на 

състоянието по показателите от кислородната група – БПК5 и Ок. 

Коренищата на растенията около реката служат и като филтър, който 

поглъща голяма част от биогенните елементи, разтворени в подпочвените 

води, преди да достигнат до реката (напр. черната елша улавя и използва 

над 80 % от биогенните компоненти). Засенчването на водното течение или 

„склоп”, който образува крайречната растителност, изключително силно 

влияе върху термичния режим на речните води в определени участъци и 

индиректно върху процесите на разтваряне на кислород, органични 

вещества и др. и сорбцията на химични токсиканти. Горите притежават 

микро-климаторегулрищи и водоохранни функции, което оказва косвено 

въздействие и върху състоянието на речните води. Растителността оказва 

влияние и върху нивата и баланса на органичен въглерод, акумулиран в 

различните природни компоненти и комплекси, а по този начин влияе 

косвено и върху съдържанието му и във водните тела в поречието. 

Антропогенното въздействие върху водните екосистеми най-често се 

проявява във форма на първично замърсяване с различни съединения, 

постъпващи от външни източници. В последствие, те се подлагат на 

микробиологична деструкция и трансформация , акумулират се в 

живите организми, видоизменят се и се освобождават при отмирането на 

тези организми. Отново образуваните съединения предизвикват вторично 

замърсяване, което променя органолептичните свойства на водата. 

Екологичното състояние на водните екосистеми и на всички звена от 

хранителната верига е в тясна зависимост от баланса между 

самопречистването и вторичното замърсяване. 

2.2. Антропогенни фактори. Влиянието на антропогенните фактори 

върху степента (интензивността), характера, времевото (вътрешногодишно 

и многогодишно) изменение и колебание и пространственото 

разпределение на индексите за състоянието на подземните и 

повърхностните води в разглежданото поречие, може да се анализира в 

пряк и косвен, в положителен и отрицателен аспект. Използваната вода в 

поречието на р. Русенски Лом – за периода 2000–2010 г. възлиза на 

приблизително 53 млн. m
3
/год. (4–5% от това за страната; около 400 л/ж. на 

денонощие при общ брой на населението в поречието 180 968 ж. за 2011 г., 

около 2.3% от това на България) (Статистически годишник…, 2002–2011 

г.), които се разпределят така: 38 млн. m
3
 – за индустрията, 12 млн. m

3
– за 

комунално-битовия сектор (в т.ч. 10 500 млн. m
3 

– от домакинствата), 3 

млн. m
3 

– за селското, ловното и горското стопанство (в т.ч. 1.5 млн. m
3
– за 

напояване). Заустените отпадни води в поречието за същия период възлизат 

средно на около 28 млн. m
3
/год. (от които 18 млн. m

3
 – от обществената 
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канализация) и показват тенденция към намаление в сравнение с началото 

на 90-те години. – с изключение на отделни години с извънредно високо 

количество на заустените води – напр. 1999 г. с 96 млн. m
3
. (Статистически 

годишник..., 1990–2005 г.) (фиг. 4). 

 

 
Фиг. 4: Заустени отпадни води (хил. m3) в р. Русенски Лом по години в 

съпоставка с другите поречия в България (по Статистически годишник…, 1990–

2005 г.) 

 

По този показател разглежданото поречие се нарежда най-често на 4 

и по-рядко на 6 място сред останалите поречия в България. При р. Русенски 

Лом, въпреки единствената в поречието ГСПОВ при гр. Разград (която има 

капацитет от 25 380 m
3
/h и е съоръжена с механично и биологично стъпало), 

делът на третираните води е около 40% (12–13 млн. m
3
 от общо 28 млн. m

3
, 

от които 8 млн. m
3
 са третирани с биологични и др. методи; 6 млн. m

3
 от 

тези 12–13 млн. m
3
 са от обществената канализация, т.е. едва половината). 

Това от своя страна, е предпоставка за подобряване на състоянието по р. 

Бели Лом, а оттам и в р. Русенски Лом и за по-убедителна изява на 

самопречистващите процеси по дължина на реката. Последното се доказва 

от намаляване, както във времето, така и в пространството (по дължина на 

реката) на индексите за състоянието по показатели като N-NH4 и PO4. 

Антропогенните източници на замърсяване на повърхностните води в 

поречието се поделят на: 

1) дифузни: индустриални зони в по-големите населени места 

(основно гр. Русе, Разград и Попово); земеделски и горски площи; обекти на 

водното стопанство (особено при настъпили повреди и амортизация на 

водопроводи, канали, деривации и др.); депата и сметосъбирищата за 

различни видове твърди отпадъци, особено тези с рисково местоположение; 

частично изградената или неизградената канализационна мрежа в 

населените места; 
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2) точкови: изградени ГПСОВ с техническа изправност и нормална 

експлоатация (само една – ГПСОВ гр. Разград); напълно изградена 

канализационна мрежа в населените места – зауства битово-фекални, 

индустриални, условно чисти отпадни води, дъждовни води в повърхностни 

водоприемници; стопански обекти без комплексни разрешителни (фиг. 8). 

До неотдавна в р. Русенски Лом се включваха БОВ (битови отпадни 

води) и ПОВ (промишлени отпадни води) от 12 основни дейности, 

развиващи се в района, в който тя протича (Табаков, 2001). 

В гр. Разград (35 000 ж. към 2011 г. по данни на НСИ) е изградена 

смесена канализационна система. Отпадните води, в размер на около 62 226 

хил. m
3
/годишно (по данни на РИОСВ – гр. Русе за периода 2005–2010 г.), 

след пречистването им, заустват в река Бели Лом. Техническа помощ по 

Оперативна програма „Околна среда” се предвижда за проект 

„Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Разград”. 

Град Русе е с население 147 000 жители (по данни на НСИ за 2011 г.) 

и има изградена смесена канализационна система, в която се отвеждат 

битово – фекални, производствени отпадни води и дъждовни води. Градът е 

без изградена ГПСОВ. В останалите населени места в общината 

отпадъчните води се отвеждат чрез попивни ями в земните недра. Водите от 

15 колектора заустват в реките Дунав ( 8 бр. зауствания) и Русенски Лом (7 

бр. колектора от тези 15). Годишно чрез тези колектори в р. Русенски Лом и 

в р. Дунав се заустват около 27 млн м
3
 отпадни води (по данни на РИОСВ- 

гр. Русе за периода 2005–2010 г.). Със средства от програма ИСПА през 

2009 г. започва строителството на ГПСОВ – Русе и доизграждане на 

селищната канализационна мрежа. Град Попово с население 18 000 жители 

(по данни на НСИ за 2011 г.), както и съставните 26 населени места на 

едноименната община, не разполагат с напълно изградена и функционираща 

пречиствателна станция, което превръща градът и регионът му в основни 

потенциални източници за влошаване на състоянието на водите на р. 

Поповска и р. Черни Лом на значително разстояние по нейното течение. 

Земеделските дейности (в т. ч. механизацията, иригацията, 

химизацията, биологизацията при растениевъдството и функционирането на 

животновъдните ферми) са сред главните потенциални източници на 

вещества, влияещи отрицателно върху състоянието на почвите и реките. 

Чрез своя естествен механичен състав, степента си на механизация, 

ерозираност (разпрашаване и „износване” при прекомерна експлоатация), 

съдържанието на хумус и други хранителни вещества за растенията и 

натрупаните в тях замърсители (следи от употребата на различни по състав 

и количество торове и препарати за растителна защита, нефт и 

нефтопродукти; тежки метали; радионуклеиди), антропогенно повлияните 

почви от земеделските терени, в ролята си на дифузен източник на 

замърсяване, оказват въздействие върху хидрохимичното състояние на 
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подземните и повърхностните води и донякъде- върху вътрешногодишния 

ход на разпределение на индексите за състоянието по т.нар. биогенни 

показатели. В тази насока, значение имат количеството, състава и периода 

на внасяне на торове в обработваемите земи, степента им на усвояване от 

културните растения и крайречните гори (там, където са запазени) и водната 

миграция на химичните елементи и техните съединения в съответствие с 

хидроклиматичните условия. 

Намаляването на дейността на напоителните системи и иригацията 

води до промени както в количествено, така и в качествено отношение, за 

водите от поречието. Намалява привнесеният дял вещества от билогичен и 

органичен произход (особено при напояване със замърсени води) и се 

подобрява качеството на речните води, което трудно се регистрира, поради 

недостатъчен обем достоверни данни. Въпреки това, е почти сигурно, че в 

по-горните течения, където основен източник за влошаване на състоянието 

се явяват именно водите от напояваните земеделски площи, в отсъствието 

на значителни промишлени замърсители и големи селища, е настъпило 

известно подобрение. 

Точково замърсяване със земеделски произход може да се генерира 

от животновъдни ферми, изливащи силно замърсени с органични вещества 

води директно в реките и деретата, а дифузно – от формираните 

неконтролирани торища край фермите; съществуващи или изоставени 

необезопасени складове за пестициди, торове и др. 

Увеличаването или намаляването на водното количество в резултат 

на изградените язовири или други хидросъоръжения се съпътства с промени 

в скоростта на речното течение. Хидродинамичното състояние на водния 

поток оказва пряко и косвено влияние върху водните биоценози. Пряко – 

върху вида на растителните животинските организми, доколкото 

хидробионтите в зависимост от своя вид са устойчиви към определена 

скорост. Косвено – чрез промените в обмена и движението на разтворените 

и неразтворените органични и неорганични вещества, който от своя страна 

влияе върху физико-химичните показатели на водата и респ на 

хидробиологичните условия. Измененията в скоростта се отразяват и върху 

преноса на плаващите наноси, които са носител на част от хранителните 

вещества. Обикновено след язовирите количеството на постъпващите 

твърди частици значително намалява, което намира отражение в преноса на 

хранителни вещества. От друга страна, язовирите подпомагат 

самопречиствателните процеси на речните води и сътоветно подобряват 

състоянието им, поради ролята им на утаители за някои замърсяващи 

вещества. Това се вижда ясно при яз. „Бели Лом”, където състоянието на 

речните води по показателите N-NO2, N-NO3 и особено по БПК5, се 

подобрява, до известна степен, след язовира по поречието на р. Бели Лом. 
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Особено неблагоприятен ефект върху речното течение под язовира 

има изпускането на води през пролетта с цел предотвратяване на 

наводнения, тъй като обикновено тези води са с повишено съдържание на 

неразтворени и разтворени вещества и силно органично замърсени. За това 

допринася фактът, че при засилена динамика на водите през този сезон, в 

язовирите постъпва значително количество изветрели продукти, хумус, соли 

и др. вещества от повърхността на водосбора им, а също се надигат и стари 

дънни утайки, съдържащи някои токсични елементи. Рисково, от гледна 

точка състоянието на речните води под язовира и особено по отношение на 

речната флора и фауна, е изпускането на придънни води, които са с много 

ниска температура и съдържание на кислород, бедни на хранителни 

вещества, но наситени с химични и органични токсиканти. 

Пряко и косвено въздействие върху качеството на речните води в 

поречието на р. Русенски Лом, оказват и някои други антропогенни 

дейности и мероприятия. Коригирането (изправяне и /или  

канализиране,  прочистване и др. ) на речното легло (корито)  

увеличава вертикалната ерозия и вкопаването на реката в дънния субстрат, 

което от своя страна води до повишаване на мътността ú. По-усиленото 

дрениране на подземни грунтови води, които са най-уязвими на 

замърсяване, най-вече с нитрати, от различни източници, носи риска от 

потенциално влошаване на състоянието на речните води по този показател. 

От друга страна, дигите и разкъсаният и заглинен характер на седиментните 

отложения в басейна на р. Русенски Лом възпрепятстват нормалното 

протичане на естествения процес на брегово регулиране на речния отток. 

Странична отрицателна последица от коригирането и дигирането на 

речното течение е намаляването на  самопречиствателната способност на 

речните води, тъй като водата има много по-малко време за контакт с 

дънния субстрат, където основно се извършват процесите на 

самопречистване. Често ямите, образувани след изземването на инертни 

материали, в резултат от намаляване на скоростта на водното течение, се 

превръщат в капани за органична материя заради ускорената седиментация. 

Особено тежко става положението, когато високи води преминат през едно 

такова място и вдигнат цялата разлагаща се материя. Тя отнема кислорода 

километри надолу по течението и предизвиква т.нар. замори по рибите и др. 

организми (по Михов и др., 2010 г). Изсичането на крайречната 

растителност  с цел прочистване на речното корито за предпазване от 

наводнения или за освобождаване на земи за земеделски дейности, води до 

промяна в температурно-светлинния режим на речните води, увеличава 

риска от брегова и др. ерозия и улеснява постъпването в реките на биогенни 

компоненти със склоновия отток. Намаляването на  ретензионната  

(задържащата) способност на речните водосбори  се 

предизвиква при промяна в характера на подстилащата повърхност (Михов 
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и др., 2010): обезлесяване (особено изсичане на стари горски съобщества) с 

цел предпазване от наводнения или освобождаване на земеделски земи; 

създаване на обширни орни земи; урбанизация (в т. ч. строителството); 

откъсване на заливни територии, следствие от строежа на диги или 

целенасоченото им пресушаване (над 80 % от съществувалите в миналото 

блата са пресушени). Това води до интензифициране на сушата, ерозията и 

постъпването в реките на големи количества неразтворени вещества. 

Характерна особеност за района на поречието е, че 

промишлеността  е концентрирана главно в гр. Русе и гр. Разград, 

където функционират множество предприятия и производствени фирми. 

Сериозно повлияват състоянието на на р. Бели Лом предимно отпадните 

води от химическата (органични и неорганични вещества, влошаващи 

състоянието), строителната (твърди вещества) и хранително-вкусовата (, 

мазнини, въглехидрати, ензими и др.) промишленост на гр. Разград и 

няколко по-големи селища като Сеново и Ветово. Най-много отпадни води 

заустват предприятия като „Амилум”. „Пилко”, „Балканфарма – 

Антибиотик” АД в гр. Разград; „Каолин” АД в гр. Сеново (с обогатителна 

фабрика и в гр. Ветово); доскоро съществувалите гъбозавод и кожарска 

фабрика в с. Красен; предприятията в Западната промишлена зона на гр. 

Русе – „Жити” АД, „Оргахим” АД, бившата кожарска фабрика „Приста” 

АД, Русенската корабостроителница (с битово-фекални води), „Русенски 

бял камък” АД, хранително-вкусовата промишленост. При чести внезапни 

проверки, РИОСВ – гр. Русе установява състоянието на реките в резултат на 

постъпилите в тях отпадъчни води от нововъзникнали малки и средни 

частни предприятия, предимно в леката и хранително-вкусовата 

промишленост (в т. ч. обекти за преработка на мляко, производство на 

продукция от плодове и зеленчуци, месна промишленост, производство на 

алкохол и алкохолни напитки. и др.); липса на протоколи за извършен 

физико-химичен анализ на проби от заустваните води и неиздадени 

комплексни разрешителни на обектите от правоимащите органи. 

Състоянието на поречие Русенски Лом се влияе минимално от емитери в 

района на РИОСВ – гр. Шумен. То се дължи основно на  увеличен контрол 

на източниците за влошаване състоянието на водите. 

Сериозни са и проблемите, свързани с депонирането и третирането 

на твърдите промишлени и  битови  отпадъци .  Хранилищата за 

отпадъци са един от най-често срещаните локални дифузни източници на 

замърсяване. Следствие на химичните и биохимичните процеси, които 

протичат между отпадъците и дъждовните води, се получават отпадни 

разтвори с голяма минерализация, обогатени с органични и неорганични 

вещества (някои от които токсични). При подходящи условия те биха могли 

да се превърнат в екологичен риск за въздуха и подземните води, а оттам и 

за повърхностния речен отток. 
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Само в депо „Русе” количеството на депонираните битови отпадъци е 

около 70 000 t, което е над 60% от общото количество на същите на 

територията на РИОСВ – гр. Русе. Средно на жител се падат по 438 кг/год. – 

близко до средното за страната равнище (данни за 2010 г.). Общият тонаж 

на производствените отпадъци (за 2010 г.) е около 30 000 t, oт които към 

категорията „опасни отпадъци” се отнасят около 10–11 000 t (в т. ч. 

„ЖИТИ” АД – 3577 t; „Оргахим” – 2017 t, основно ферофосфатна луга – 

остатъчен продукт при производството на бои, лакове и смоли). 

Количеството на строителните отпадъци е 5.6 kt, но те предизвикват 

сериозни проблеми, ако са с рисково местоположение. особено лете – при 

увеличена сухота на въздуха, засилена термична конвекция и като източник 

на потенциално дифузно замърсяване на реките с твърди вещества. 

Съществен проблем за поречието са големият брой малки 

нерегламентирани депа и сметосъбирища, предимно край селата и малките 

градове (напр. край гр. Сеново и гр. Ветово), някои от които с доста рисково 

местоположение – в непосредствена близост до реки, опасност за 

подземните води. Други проблеми са свързани с разминаването между 

експертно оценените, докладваните и действително депонираните 

количества отпадъци; ниската степен на изолация спрямо въдуха и 

подпочвените води; необходимостта от разкриване на нови модерни 

регионални депа (като това край Русе по програма ISPA); начинът на 

третиране на различните видове отпадъци, особено опасните – в момента 

преобладава депонирането и изгарянето, а би трябвало да се наблегне на 

рециклирането, обезвреждането, вторичната употреба ( в т. ч. и от 

пречистени водни маси) и изнасянето извън рисковите зони (вододайни, за 

рекреация, защитени и др.). 

Екологичното състояние на атмосферата е в определени връзки и 

отношения с останалите природни компоненти и комплекси, вкл. и с 

речните екосистеми и влияе върху състоянието им по физикохимичните 

показатели пряко – чрез влошеното състояние на атмосферния въздух и 

прехода на определени вещества от въздушна във водна среда, и косвено – 

посредством негативното въздействие върху водните биоценози. 

 

ГЛАВА ТРЕТА. СЪСТОЯНИЕ НА РЕЧНИТЕ ВОДИ ПО 

ФИЗИКОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. Многогодишни изменения на състоянието по физикохимични 

показатели. Изследваните показатели за екологичното състояние на 

повърхностните води в поречие Русенски Лом показват различни трендове 

във времеви аспект. Те се отличават и с различна вариабилност. Основните 

закономерности са изследвани и анализирани въз основа на кумулативните 

криви за набора от хидрохимични показатели по пунктовете от мрежата за 

мониторинг в поречието, на базата на графиките за многогодишните 
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изменения по същите показатели за периода 1989 г. – 2011 г., както и 

изследванията на Върбанов за двата подпериода преди 1990 г. (1972 – 1980 

г. и 1981 – 1990 г.). 

Влошаването на състоянието, по отношение на минералните 

вещества с естествен и антропогенен произход, в басейна на р. Русенски 

Лом, се характеризира чрез показателите разтворени и неразтворени 

вещества. То e най-голямо от всички български притоци на р. Дунав. Освен 

значимата антропогенна дейност в района, като основна причина в това 

отношение, може да се изтъкнат по-различният хидроложки режим, типичен 

за силно равнинните реки; особености в процеса, вида и формата на 

подхранване; характерният литоложки състав на терените, през които 

протичат реките. Най-високото наблюдавано съдържание на минерални 

вещества (сумата от йони) достига 1450–1890 mg/l (Върбанов, 2004 г.). 

Основният принос за високия йонен състав принадлежи главно на 

хидрокарбонатните йони (HCO3). Те в тегловно и еквивалентно отношение 

превишават многократно (5–10 пъти) всички останали. Средното им 

съдържание е 350 mg/l (варира между 159 mg/l – измерено на 15.V.1952 г. и 

488 mg/l – измерено на 31.Х.1953 г.) (Хидрологичен справочник, 1957 г.). В 

многогодишен аспект при тях не се наблюдават съществени промени, което 

се дължи на вероятния им естествен произход. Това становище се допълва и 

от съществуващите възможни източници на замърсяване. Koличеството на 

останалите аниони и катиони, което не се отличава съществено от 

останалите български притоци на р. Дунав, се изменя в сравнително тесни 

граници. Повърхностните води в поречието са хидрокарбонатно-калциево-

сулфатни. Повечето алувиални води могат да се отнесат към 

хидрокарбонатно-калциевите или хидрокарбонатно-калциево-магнезиевите 

или хидрокарбонатно-магнезиево-калциевите. Водата е много твърда – от 

8.5 до 21.5 Н
о
. За йонния състав, минерализацията, pH и общата твърдост на 

речните води е характерен максимум през периода на лятно-есенното 

маловодие или преходната фаза. 

Показателят разтворени вещества не се променя значимо (в 

границите на 12%) в подпериода 80-те години спрямо подпериода 70-те 

години. При р. Черни Лом, независимо от голямата разлика в някои 

стойности, разтворените вещества показват лека тенденция към понижение. 

Налице е тенденция към намаляване концентрацията на основните аниони и 

катиони в резултат на изгражданите пречиствателни съоръжения. По всички 

главни йони (SO4, Cl, Ca, Mg, Na, K) водите на реките от поречието са 

между много добро и добро състояние (или първа категория по Наредба 

№:7). Измерените по-високи концентрации са епизодични с много голям 

интервал на повторяемост.  

Kaкто може да се предполага, количеството на неразтворените 

вещества при равнинна река като разглежданата, е доста високо и достига 
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до 2470 mg/l при заустването на реката в р. Дунав. При с. Червен на р. 

Русенски Лом е отчетена абсолютна стойност от 4662 mg/l (VI. 1991 г.). 

Влошаването на състоянието по този показател не е особено голямо, с 

изключение на р. Бели Лом при гр. Разград – 61.1% за периода 1981–1990 г. 

спрямо предходния 1972–1980 г. Към края на 90-те години и началото на 

XXI век (2000–2003 г.) се регистрира известно подобрение по този 

показател при р. Черни Лом, най-вече пункта след гр. Попово. Като цяло, 

стойностите показват устойчивост във времето и трудно може да се различи 

естествения от антропогенния произход на неразтворените вещества. 

Кислородът, необходим за окисление на органическите вещества, се 

движи в границите между 2.4 mg/l и 7.4 mg/l за с. Басарбово през 70-те и 80-

те години. По данни на РИОСВ – гр. Русе за периода 2000–2010 г. във 

водите на р. Русенски (Общи) Лом кислородното съдържание се изменя в 

твърде широки граници от 3.2 до 13–14 mg/l (от 3.5–12.5 mg/l при р. Черни 

Лом и до над 15 mg/l измерени стойности при р. Бели Лом, които не са 

реални). Може да се говори за тенденция на леко подобрение на 

количеството на разтворения кислород (без пункта при р. Поповска). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг 5: Многогодишно изменение в  

стойноститена БПК5 за периода  

1989-2011 г. 
 

13 mg/l) през периода 1981–1990 г., след което е налице известно понижение 

до 5-8 mg/l към 2000–2005 г. (фиг. 5). 

Показателят перманганатна окисляемост О к  показва аналогично на 

БПК5 изменение в годините след 2000 г., но по-скоро там може да се говори 

за незначителни колебания (особено при с. Червен и пунктовете по р. 

Русенски /Общи Лом). 
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Съдържанието на нитратни йони (NO3) в повърхностните води от 

поречието е високо. Основни източници се явяват интензивното наторяване 

и заустващите се битово-фекални и животновъдни отпадъчни води, а в по-

малка степен- някои промишлени производства и повишеното нитратно 

съдържание на подземните води, чиито дял в речното подхранване (особено 

при р. Черни Лом), е съществен. Характерно е, че както максималните, така 

и средните стойности, са приблизително еднакви по дължината на реките. 

Нарастването във времето е най-силно изразено при р. Черни Лом, с. 

Кардам – 35.3% за 1981–1990 г. спрямо предходния период, а най-слабо при 

с. Басарбово – 6.2% след вливането на двата основни притока в поречието. 

В последните години стойностите на NO3 се стабилизират и показват 

незначителни вариации. След 2000 г. се наблюдава завишаване на 

стойностите им в пунктовете по горното течение на р. Черни Лом (от гр. 

Попово до с. Острица) – там, където в по-предните периоди, са отчитани 

относително по-ниски стойности. През 2006 г. при р. Поповска се 

наблюдава известно намаляване на съдържанието на азот нитратен (N-NO3) 

в сравнение с миналата 2005 г. (съотв. 3.34 mg/l спрямо 3.8 mg/l), но 

стойностите остават по-високи в сравнение с 90-те години. По този 

показател водите са предимно в лошо към много лошо състояние (трета 

категория по Наредба №7), особено в долното течение на р. Русенски 

(Общи) Лом. 

Нитритите (N-NO2) (които при отделни пунктове за първата 

половина на 90-те години, дори не удовлетворяват изискванията за трета 

категория, т. е. надхвърлят много лошото състояние), бележат известен спад 

само към долното течение на р. Черни Лом (с. Червен) и то едва от края на 

90-те години. При всички останали пунктове от поречието са характерни 

флуктуации (редуване на години на пикове и спадове) на стойностите с 

неблагоприятна тенденция към леко повишение след 2000 г. В басейна на р. 

Бели Лом се регистрира известно намаление на съдържанието на амонячни 

йони (NH4) във времето, което е с по-осезаеми темпове (36.8% под гр. 

Разград) в периода след пускане в нормална експлоатация на Разградската 

пречиствателна станция към края на 80-те години. Същевременно в басейна 

на р. Черни Лом се наблюдава тенденция на нарастване на NH4 в годините 

след 2005 г. Що се отнася до PO4 – йоните (фосфати) (фиг.6), те намаляват 

най-отчетливо – от 4.3 mg/l при р. Бели Лом (гр. Разград) и 1.3 mg/l при р. 

Черни Лом (ст. Кардам) до съответно 1–1.5 mg/l и 0.75 mg/l. От друга 

страна, след 2000 г., състоянието по този показател се влошава при 

пунктовете по р. Русенски (Общи) Лом, особено към устието на реката. 

Това се дължи на възобновяване на някои позамрели производства, 

застъпени в Западната индустриална зона на гр. Русе. 
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Фиг. 6: Многогодишно изменение в стойностите на  

показателя PO4 за периода 1992-2011 г. 
 

биогенните компоненти (най-вече по отношение на N-NH4 и PO4) в периода 

от края на 90-те години и началото на XXI в. е с по-голяма интензивност по 

р. Бели Лом, отколкото при р. Черни Лом и най-слабо при р. Русенски 

(Общи) Лом (където PO4 даже нарастват). Въпреки това, се запазва втора 

категория при Kр.о. (умерено към лошо състояние) и дори трета (лошо към 

много лошо състояние) при БПК5 при някои пунктове. Този факт се 

обяснява, както с действащата ГПСОВ – гр. Разград, така и със социално-

икономическите и политическите промени в страната, довели до 

ликвидиране или намаляване на редица, влошаващи състоянието, 

промишлени производства в гр. Разград и другите по-малки селища по 

поречието на реките.По отношение на останалите наблюдавани показатели 

настъпват незначителни промени, с различна посока при различните 

пунктове. 

По дължина на р. Черни Лом, от горното към долното ú течение (р. 

Поповска – с. Острица – с. Червен), се проследява намаляване на    при 

почти всички показатели с изключение на разтворените вещества (запазва 

се) и най-вече неразтворените вещества (увеличава се). Аналогични са 

измененията на средните стойности на посочените показатели в същата 

посока. По дължина на р. Бели Лом от горното към долното ú течение (с. 

Писанец – с. Басарбово) се проследява също известно намаляване на σ при 

всички показатели, макар и с различен интензитет, без неразтворените 

вещества и нитратите.. По дължина на р. Русенски (Общи) Лом, от с. 

Басарбово към пункта преди р. Дунав (устие), се увеличава 

средноквадратичното отклонение при почти всички наблюдавани 

показатели, с изключение на неразтворените вещества и амониевите йони 
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N-NH4. При по повечето показатели, с намаляване на стойностите на 

индексите за състоянието, е налице нарастване на стойностите на Cv на 

същите, т. е. увеличава се вариабилността. Това се наблюдава най-

изразително при пунктовете с влошено състояние на водите, главно под 

влияние на антропогенни фактори – р. Поповска след гр. Попово и преди р. 

Дунав (устие). 

3.2. Вътрешногодишно разпределение на индексите за 

състоянието. Като цяло, индексите за състоянието по показателите от 

кислородната група (разтворен кислород и наситеност с кислород, БПК5, 

перманганатна окисляемост) се характеризират с добре изразено 

вътрешногодишно разпределение. То е обусловено преди всичко от 

вътрешногодишния ход на температурата, степента на аерация на водата и 

водното количество, които от своя страна се влияят от комплекс от 

предимно физикогеографски фактори в районите на изследваните пунктове. 

В редица случаи обаче вътрешногодишното разпределение е обусловено и 

от количеството и качеството на отпадните води, зауствани директно в 

реката. 

Вътрешногодишното разпределение на индексите за състоянието на 

показателите разтворен кислород (К р.о.) в mg/l и наситеност с кислород (в 

%) може да бъде отнесено към три типа. Първият тип се характеризира с 

почти равномерно разпределени стойности на индекса за състоянието по 

този показател през цялата година (0.5–0.6), с леко нарастване през топлото 

полугодие (след май, към края на фазата на пълноводие, когато и водното 

количество започва да намалява), най-вече през месеците на маловодие – 

август–септември. Вторият тип се характеризира с по-интензивно 

нарастване и спадане на стойностите на индекса. Достигат се максимални 

стойности през юли и октомври (над 1,0), докато през август се наблюдава 

относителен минимум. Стойности под 0.6 се отчитат в периода декември–

април. Третият тип се характеризира с много рязко покачване (максимум 

през септември–октомври, когато се достигат стойности от 2.05 до 3.93) и 

рязко спадане (минимум през февруари–март – 0.76 до 0.68) на стойностите 

на индекса за състоянието по Кр.о. При него влиянието на природните 

фактори е притъпено, а доминиращо е въздействието на антропогенния 

фактор. Този тип е характерен за някои по-слабо проучени пунктове, 

разположени след вливането на големи количества отпадни води в силно 

влошено състояние (в района на гр. Попово, гр. Разград и Западната 

промишлена зона на гр. Русе). 

Първият тип вътрешногодишно разпределение при показтеля БПК5, 

който е и доминиращ за по-голяма част от наблюдаваните пунктове с 

достатъчен масив от достоверни данни, се характеризира с по-ясно изразен 

максимум в стойностите на показателя в началните (февруари–март) и 

крайните месеци (май–юни, а дори и юли) на пълноводната фаза, както и 
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през есента – септември-ноември, когато дори стойностите са по-малки от 

другите максимуми. Към него могат да се отнесат пунктовете по Русенски 

(Общи) Лом – с. Басарбово; пунктът, непосредствено преди устието в р. 

Дунав; с. Червен, с. Острица. Пунктът след гр. Попово в поречието на 

Черни Лом би могъл да се обособи дори в самостоятелен тип, заради по-

високите и трайни нива на влошено състояние по този показател, както и 

заради по-интензивното покачване и спадане на стойностите му. Третият 

тип вътрешногодишно разпределение е характерен предимно за басейна на 

р. Бели Лом (с. Писанец, пункта над яз. „Бели Лом“ и др.). Разликите спрямо 

първия тип се изразяват в отчитане на максимални стойности на БПК5 и 

през зимата (декември) при относителното им понижение към края на 

есента (октомври–ноември). Това се дължи на по-изразителното 

антропогенно влияние от страна на промишлеността в гр. Разград и 

постъпването, заедно с валежни води, на повече замърсяващи вещества и 

хумус от напояваните земеделски площи. Вторият процес е по-характерен 

за месеците май-юни, когато е по-изразителното пълноводие на р. Бели Лом 

и притоците й с речни прииждания и наводнения. Както при първия тип, 

така и при този, през маловодната фаза (след август), е налице пик в 

стойностите на показателя, който е по-краткотраен. 

Във вътрешногодишния ход на индексите за състоянието по 

показателя перманганатна окисляемост (Ок) се очертават три типа 

разпределение. Те, аналогично на останалите показатели от кислородната 

група, са свързани с комбинираното въздействие на природните и 

антропогенните фактори или със засиленото влияние на последните. 

Първият тип се характеризира с плавно нарастване на индексите за 

състоянието от началото на фазата на пълноводие до достигане на 

максимални стойности през май–юни. Вероятно през този период, донякъде 

по подобие на БПК5, окислителните процеси се засилват, поради 

постъпването в реката на големи количества хумусни вещества и соли от 

водосборния басейн, както и вследствие на издигане от дъното на 

органични вещества при голямата скорост на течението и турбулентните 

вихри. През маловодния период, с нарастване на температурата на речната 

вода, при намалено водно количество и скорости на течението, 

окислителните процеси се интензифицират. През зимните месеци (януари–

февруари) доминират най-ниските стойности за годината. Изключение 

прави пунктът при с. Острица (който е междинен между първи и втори тип) 

със значителни стойности на Ок през зимата и основен минимум през 

средата на лятото – юли–август. Вторият тип (с. Писнаец, над яз. „Бели 

Лом”), се характеризира с максимални стойности на индекса за състоянието 

на Ок през месеците май–юни и дори юли и през септември–октомври (по 

подобие на първия тип), но също и през зимата (декември–януари). Този 

тип до голяма степен копира аналогичният тип при показателя БПК5 и се 
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обуславя от същите причини – по-активна роля на антропогенните фактори. 

Характерен е и за същите пунктове от поречието на р. Бели Лом, както при 

БПК5 – с. Писанец и в известна степен за пункта над яз. „Бели Лом”, при 

който се регистрира максимум през март (обяснението е в малкото речно 

легло и обезлесеността на водосбора, което засилва постъпването на хумус, 

соли и др. при интензивно пролетно снеготопене), както и през август 

(обяснението е в голямото количество мъртва органика, постъпващо при 

поройни извалявания; по-бързото настъпване на пик в окислителните 

процеси при по-малко водно количество в този начален приток). 

Вътрешногодишното разпределение на състоянието по БПК5 и Ок е 

демонстрирано на фиг. 7. Като цяло – с нарастване на температурите и 

намаляване на водните количества в реката – стойностите на въпросните 

показатели се увеличват, както вече беше обяснено по-горе, но има и редица 

изключения (р. Поповска). В трети тип могат да се обединят условно 

пунктовете с най-силно и продължително въздействие на антропогенните 

фактори (зауствания на отпадни води от различни източници) – р. Поповска, 

преди р. Дунав. При тях се наблюдават максимални стойности и в началото 

на пълноводната фаза през февруари или март. 
 

 
Фиг. 7: Вътрешногодишно разпределение на  

индекса за състоянието по показателите БПК5  

и Oк при пункт с. Писанец 
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Поповска; по р. Черни Лом – с. Острица, с. Червен; по р. Русенски/Общи 

Лом – пункта преди устието в р. Дунав – с приблизително изравнени 

стойности от февруари до юли). Изключение от горния тип правят няколко 

пункта, регистриращи по-осезаемо антропогенно влияние като напр. с. 

Писанец, пунктът над яз. „Бели Лом“ и с. Басарбово в долното течение на р. 

Русенски Лом. При тях, на основата на типичното вътрешногодишно 

разпределение, наподобяващо предния тип, се наслагват многобройни 

колебания в стойностите на показателя. В резултат се оформя доста сложен 

и неопределен тип разпределение. 
Индексите за състоянието по показателя неразтворени вещества при 

почти всички анализирани станции от поречието нарастват бързо от 

началото на фазата на пълноводие, като бележат максимум към юни с 

известен относителен минимум през април. По подобие на други показатели 

като БПК5 и разтворени вещества са налице два пика през тази фаза, 

дължащи се предимно на интензивно снеготопене (в началото на фазата) и 

интензивни дъждове (към края на фазата). Минималните стойности се 

отчитат през месеците на маловодието – август–септември–октомври като 

това е по-закономерно при станциите в по-горното течение на р. Черни Лом, 

където залесеността и карстовото подхранване са по-големи в сравнение с 

водосбора на р. Бели Лом. При последната (пункта при яз. „Бели Лом“), 

както и по долното течение на р. Черни Лом (с. Червен), се наблюдават 

отделни високи стойности по показателя и през август-септември, което е 

устойчива тенденция в многогодишен аспект и най-вероятно се дължи на 

внезапните поройни летни валежи, нарушаващи биофизичното равновесие 

на маловодието. Не малка е ролята и на антропогенните влияния, напр. при 

изземването на инертни материали от дънния субстрат на реките в 

определени участъци, което води до нарастване на речната ерозия и 

увеличаване на мътността на водата. Тези влияния нямат определен 

вътрешногодишен ход и трудно се регистрират при анализа на редиците от 

данни, но все пак може да се предположи, че доминират през топлото 

полугодие, когато условията за подобна дейност са по-благоприятни. През 

преходната хидроложка фаза (ноември) е налице покачване на стойностите 

на индекса, което затвърждава извода, че между количеството на 

неразтворените вещества от една страна и водното количество и скоростта 

на речното течение от друга, съществува правопропорционална връзка. 

Изключение от това правило донякъде се явяват пунктовете с по-силно 

антропогенно влияние – най-вече при с. Писанец и при с. Басарбово, където 

максималните стойности могат да се случат през почти всички месеци, но 

основно в рамките на топлото полугодие и предимно през пълноводието. 

Вътрешногодишното разпределение на за състоянието по показателя 

N-NO3 (нитратен азот) могат да се съотнесат към един основен тип и един 

второстепенен тип. При първия, характерен за повечето наблюдавани 
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пунктове, по подобие на по-голяма част от останалите показатели, се 

наблюдава продължителен период със завишени стойности по време на 

пълноводието (особено в началото и към края му) и донякъде – през 

преходната хидроложка фаза. Второстепенен се явява вътрешногодишният 

тип разпределение по този показател за долното течение на р. Русенски Лом 

(с. Басарбово), където има редуване на много високи и много ниски 

стойности и неопределен ход. Този факт, както и рязката промяна в 

средногодишните стойности от година в година доказват силно 

антропогенно влияние и наслагване на влияния и особености от целия 

водосбор в долното течение. 

Във вътрешногодишния ход на показателя N-NO2 (нитритен азот), 

по подобие на N-NO3, e налице изразително нарастване на стойностите през 

пълоноводната фаза. Изключение са пунктовете при с. Писанец и преди р. 

Дунав, където има неустановен ход, с резки колебания, при високи нива на 

средногодишните и средномесечните стойности. Влошаването на 

състоянието по този показател трудно може да се анализира и оцени въз 

основа на наличните данни, някои от които са доста завишени. 

Същевременно е характерно рязко понижаване на стойностите на индекса за 

състоянието по този показател през последните 10 години.  

При показателя N-NH4 (амониев азот), за разлика от N-NO3 и N-NO2, 

е характерно известно понижение на стойностите през фазата на 

пълноводие, но същевременно в нейното начало (февруари) не липсват и 

много високи стойности (с. Писанец и преди р. Дунав). Вероятно това се 

дължи на разреждане на традиционно високите концентрации при по-

голямо водно количество. При останалите пунктове (с. Червен, с. Басарбово 

и др.) е налице почти противоположна тенденция – максималните стойности 

се отчитат през периода февруари–юни, а минималните –през периода юли–

януари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 8: Вътрешногодишно разпределение на индекса 
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инцидентното заустване на големи количества отпадни води в силно 

влошено състояние. Ето защо при него е трудно да се установи ясна 

закономерност във вътрешногодишния ход. 

За повечето пунктове от поречието (с. Писанец, с. Червен, с. 

Басарбово), по подобие на N-NH4, e характерно относително намаление на 

стойностите през фазата на пълноводието и запазване на доста високи нива 

на лошо и много лошо състояние през останалите месеци от годината (фиг. 

8). Обратно – за други пунктове (с. Острица) е възможно високите, както и 

ниските, стойности да се проявят през всеки месец от годината, но с по-

голяма честота на максимумите през периода от февруари до август, при 

всеобщо лошо състояние по този показател (фиг. 9). За трета група пунктове 

(пункта преди р. Дунав) пък са характерни резки покачвания и спадания в 

стойностите на индекса при относително запазване на устойчиво ниски 

стойности през пълноводната фаза (без началото и края ѝ). 

 
 

  а)     б) 
 

Фиг. 9: Вътрешногодишно разпределениена индекса засъстоянието по 

показателя РО4: а) втори тип; б) трети тип 
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В териториален аспект, най-голям брой пунктове показват 

значително влошаване на състоянието, вкл. и с надхвърляне на проектната 

2-ра категория (т.е. умерено към лошо състояние), по най-голям брой 

показатели в началото и края на пълноводната фаза (съотв. февруари – март 

и май – юни) и по време на лятно – есенното маловодие (август-септември). 

 



- 35 - 
 

3.3. Териториални закономерности на индексите за състоянието. 
Тенденцията на изменение на състоянието и неговото влошаване в 

различните речни участъци, е различна по обем, динамика и структура в 

зависимост от разнообразното въздействие на природните и антропогенните 

фактори. 

По р. Черни Лом след 2000 г. се наблюдава намаляване темповете на 

влошаване състоянието по показателите фосфати PO4 (от предимно трета 

категория, т. е. много лошо състояние, в предимно втора категория, т. е. 

лошо към умерено), общия (сумарен) показател разтворени вещества 

(органични и неорганични, с естествен и антропогенен произход), БПК5 

(умерено състояние или предимно 2-ра категория) и донякъде Ок. 

Същевременно, нараства амониевият азот N-NH4, стойностите на който 

показват умерено към лошо състояние (удовлетворява 2-ра категория), но в 

отделни речни участъци – преди вливането на р. Баниски Лом и след с. 

Червен към местн. Смесите – съответстват на умерено към добро състояние 

(1-ва категория). N-NO3 (нитратите) и – до известна степен – N-NO2 

(нитритите) намаляват при с. Червен, но нарастват при другите пунктове. 

Останалите показатели се запазват с приблизително непроменени 

стойности. След гр. Попово, поради значителният обем на силно замърсени 

промишлени и най-вече битово-фекални води, постъпващи в р. Поповска 

(която е с малък средногодишен отток), отсъствието на пречиствателна 

станция, както и поради отвеждането на по-пресни води към НС „Бели Лом” 

и гр.Разград, влошаването на състоянието по показателите от кислородната 

група (Кр.о., БПК5, Ок), както и биогенните компоненти (N-NH4, PO4, N-NO2), 

се увеличава драстично. При с. Острица, преди вливането на най-значимия 

приток на р. Черни Лом – р. Баниски Лом, се регистрира известно 

пдобрение – например, от предимно трета категория (лошо и много лошо 

състояние) след гр. Попово, БПК5 е вече 2-ра категория (умерено състояние) 

през всички месеци от годината. Предполагаемо, това подобрение се дължи 

на липсата на съществени източници за влошаване на състоянието по 

поречието на реката след гр. Попово, вливането на относително по-чисти 

приточни води, както и самопречистващите процеси (особено в района на 

Крепченския пролом). След вливането на р. Баниски Лом, вероятно 

настъпва леко влошаване на състоянието по този показател (БПК5), но по-

значимо е нарастването на индекса за състоянието при нитратите N-NO3. 

При с. Червен подобрението по БПК5 е факт и се дължи на повишената 

самопречиствателна способност на водите при нараснал обем на оттока 

(след приемане на основния приток) и увеличена скорост на течението и 

турбулентност на водните вихри в района на меандрите при с. Пепелина, с. 

Табачка и с. Червен. Доказателство са по-ниските средногодишни 

стойности – 0.51 за БПК5 при с. Острица срещу 0.36 за БПК5 при с. Червен. 

При N-NO3 тенденцията е противоположна – от 0.30 средногодишно след 
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гр. Попово до 0.58 при с. Острица и 0.60 при с. Червен. След с. Червен до 

местн. Смесите, реката по N-NO3 e в лошо към много лошо състояние (3-та 

категория). Влошеното състояние на водите на р. Черни Лом по нитратен и 

нитритен азот в района на Червенския скален каньон се дължи на 

постъпването на отпадни води от земеделието и животновъдните ферми в 

района и донякъде на водите на р. Баниски Лом, които вероятно също са 

влошени в известна степен по тези показатели. Своята роля за повишеното 

съдържание на нитрати в р. Черни Лом имат и водите от алувиалните 

наслаги, при които е регистрирана завишена концентрация – до 90–100 mg/l 

при 30–40% от взетите проби. Фосфатите PO4 намаляват значително след гр. 

Попово, където средногодишните стойности на индекса по този показател 

достигат 2.59. При с. Острица, средногодишните стойности са два пъти по-

малки – 1.07 (лошо по Наредба № Н-4) и намаляват още 2 пъти до с. Червен 

– 0.65 (умерено по същата наредба), т.е. общо 4 пъти намаление от горното 

до долното течение по дължина на тази река. Подобно е разпределението на 

стойностите на показателя N-NH4, чиито генезис е свързан предимно с 

някои индустриални производства и битово-фекалните води на гр. Попово – 

там той показва високи стойности, които бързо спадат до с. Червен и след 

него (фиг. 10). 

 
Фиг. 10: Състояние на речните води по отделните физикохимични 

показатели по профила р. Поповска – р. Черни Лом – р. Русенски (Общи Лом) 

 

По показателя неразтворени вещества влошаването на състоянието е 

значително и водите на р. Черни Лом между с. Червен и местн. Смесите са 

трайно в лошо състояние (трета категория). Налице е лек спад при този 

показател през последните години при гр. Попово. Съдържанието на 

разтворените вещества не се променя съществено по дължина на реката 
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(леко увеличение от р. Поповска – 0.490 към с. Острица – 0.561; последващ 

лек спад до с. Червен – 0.540 и вероятно леко нарастване след с. Червен по 

посока местн. Смесите). Същото се отнася и за Ок – запазване на 

стойностите по дължина на реката малко преди вливането на р. Баниски 

Лом до местн. Смесите – 0.28 при с. Острица и 0.25 при с. Червен. 

Съществен екологичен проблем за това поречие е състоянието на яз. 

Каваците (до гр. Попово), който не отговаря на редица изисквания, поради 

„цъфтежите на кремъчни (диатомови) синьо-зелени водорасли и 

цианобактерии”. Събраните данни за фитопланктон са еднократни и имат 

предварителен и индикативен характер за оценка. 

По р. Бели Лом, след 2000 г., се наблюдава намаляване на индексите 

за състоянието по показателите PO4 – фосфати, амониев азот N-NH4 и тези 

от кислородната група – разтворен кислород, БПК5 и Ок, и в най-слаба 

степен при разтворените вещества. Другите показатели са с непроменена 

или трудно установима (поради липсващи данни и голямо разсейване на 

стойностите) динамика. Впечатляващ е фактът, че стойностите на БПК5 и на 

нитратите и нитритите са завишени още при р. Малкоаденска над яз. „Бели 

Лом“ – основен начален приток на р. Бели Лом. По тези показатели речните 

води още там са в умерено състояние (втора категория). Обезпокоително е и 

състоянието на р. Буйновска – малък десен приток на р. Бели Лом. Ако при 

БПК5 настъпва известно подобрение след яз. „Бели Лом“ до гр. Разград 

(който действа и като утаител на част от замърсителите, но от друга страна 

изпитва проблема на еутрофикацията по подобие на яз. „Каваците” до гр. 

Попово), особено след вливането на относително чистите малки рекички с 

полупланински характер, идващи откъм Самуиловските височини, то N-NO3 

и N-NO2 запазват високи стойности. Последното се дължи на значителния 

дял обработваеми земи в района на НС „Бели Лом“ и НС „Каменна чешма“ 

и постъпващите в малките реки от горното течение на значително 

количество биогенни компоненти. След гр. Разград, чиято индустрия е 

сериозен източник за влошаване на състоянието от различен характер и 

степен за водите на р. Бели Лом, стойностите на БПК5 и другите показатели 

от кислородната група отново се завишават и почти до местн. Смесите 

остават в умерено състояние (втора категория). Водите на р. Бели Лом в 

средното и долното ú течение по тези показатели са в по-влошено 

състояние, което се потвърждава от по-голямата средногодишна стойност 

на показателя БПК5 при с. Писанец – 0.62, срещу по-ниските цитирани по-

горе стойности при пунктовете по р. Черни Лом. След гр. Разград, 

влошаването на състоянието на водите нараства при почти всички 

наблюдавани и изследвани показатели. По дължина на реката нараства 

индекса за състоянието по показателите N-NO3 и N-NO2 и след с. Писанец 

(ср. год. стойност на N-NO3 0.79, т.е. по-високи, отколкото тези на р.Черни 

Лом при с. Червен) водите съответстват на лошо състояние (предимно 3-та 
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категория), най-вече при нитратите. Причините могат да се търсят в 

постъпването на води с влошено състояние от земеделските земи чрез 

склоновия отток и притоците р. Торлашки Лом и р. Mалки Лом. 

Амониевите йони се увеличават значително и от умерено към лошо 

състояние (втора категория) преди гр. Разград, преминават в категорията 

много лошо състояние (3-та категория) между него и с. Сеново. Между с. 

Сеново и с. Писанец състоянието по този показател е втора или трета 

категория и едва след с. Писанец пада трайно до втора категория, с 

тенденция на подобрение след 2000 г. Последното говори и за известна 

степен на самоочистване, благодарение на меандрите в горната част 

(Кривненска) на Белоломския скален каньон. Влошаването на състоянието 

на р. Бели Лом, по отношение на фосфатите PO4, след гр. Разград е 

значително (средногодишна стойност при с. Писанец 1.26, но в района на 

гр. Разград вероятно е повече), макар и не толкова, колкото това на р. Черни 

Лом след гр. Попово. Вероятно и по този показател настъпва известно 

подобрение към местн. Смесите. По показателя разтворени вещества между 

с. Сеново и с. Писанец, водите на реката са трайно в умерено към лошо 

състояние (2-ра категория), а при неразтворените вещества в участъка 

между с. Писанец и местн. Смесите – в лошо към много лошо състояние (3-

та категория). При първия показател основен принос имат антропогенните 

фактори, докато при втория – комбинираната роля на природните и 

антропогенните фактори (фиг. 11). 

 
Фиг. 11: Състояние на речните води по отделните физикохимични 

показатели по профила р. Бели Лом – р. Русенски (Общи Лом 
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анализа на статистическите масиви от данни за 1989–2003 г. вкл. обаче, е 

видно намаляването на N-NH4 (донякъде и на показателите от кислородната 

група за с. Басарбово) и увеличаването на PO4. 

Кислородното съдържание при с. Басарбово се изменя в твърде 

широки граници от 3.2 до 13–14 mg/l. Определено стойности над 11 mg/l за 

този участък на реката са твърде спорни. За 1997 г. има само едно измерване 

и това само засилва мнението, че в съдържанието на разтворения кислород 

не същестува определена тенденция на изменение във времето (донякъде 

може да се приеме намаляване влошаването на състоянието по този индекс 

само за с. Басарбово, но не и за пункта преди р. Дунав), докато по дължина 

на реката определено може да се говори за влошаване на състоянието по 

този показател в района на Западната промишлена зона на гр. Русе. 

Подобни изводи могат да се направят и за другите показатели от 

кислородната група. По БПК5 водите на реката очаквано са втора и трета 

категория като средногодишната стойност по този показател нараства от 

0.61 (умерено към лошо състояние) при с. Басарбово до 1.11 (лошо към 

много лошо състояние) при устието на реката в р. Дунав. При Ок, водите са 

в умерено състояние (2-ра категория) само в района на гр. Русе и при този 

показател нарастването на средногодишната стойност по дължина на реката 

е с подобен интензитет като при БПК5: от 0.33 при с. Басарбово до 0.55 при 

устието. При стойностите на N-NO3 се наблюдава приблизително запазване 

или леко увеличение в сравнение с пунктовете по долните течения на р. 

Черни Лом (с. Червен) и р. Бели Лом (с. Писанец). Самопречистващата 

способност на речните води по отношение на този показател са най-малки и 

въпреки многото всечени меандри и голямата извивливост на р. Русенски 

Лом – фактори, подпомагащи тази способност – постоянният значителен 

приток на води в силно влошено състояние от този предимно земеделски 

район по долното течение, успява да компенсира и неутрализира 

евентуалните процеси в тази насока По показателя N-NO3 водите в този 

речен участък са 3-та категория и към устието вече е видно по-категорично 

влошаване на състоянието (към много лошо). За разлика от нитратите, при 

фосфатите PO4 e налице тенденция към запазване или леко намаление на 

стойностите по дължина на реката – средногодишната стойност при с. 

Писанец е 1.26 (лошо състояние по Наредба № Н-4), при с. Червен – 0.65 

(умерено състояние по същата наредба), при с. Басарбово – 0.72 (умерено 

към лошо състояние по същата наредба). В последните километри на реката 

в района на Русе обаче, постъпването на отпадни промишлени води, отново 

води до покачване и на този показател – при устието в р. Дунав PO4 = 0.97 

(лошо състояние по същата наредба). На тези отпадни води основно се 

дължи и влошеното състояние, макар и епизодично, с най-различни 

органични (нефт, нефтопродукти, фенол, бензол, детергенти) и неорганични 

(активен свободен хлор, тежки метали, желязо) вещества от промишлен 
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произход непосредствено преди устието на реката в р. Дунав. Определящ 

или лимитиращ замърсител за тази река са нефтопродуктите, чиято 

концентрация превишава 99,54 пъти съответната изисквана НДЕ за 3-та 

категория водоприемник (0,5 mg/dm
3
) (Табаков, 2001 г). Следователно, по 

отношение на този показател е налице състояние, далеч надхвърлящо 

категорията много лошо. Най-видни са резултатите от самоочистващите 

процеси в речните води по отношение на амониевите йони N-NH4, където 

има има категорично намаление на индекса за състоянието (добро към 

умерено състояние), особено в съпоставка с р. Бели Лом около гр. Разград. 

За това допринася и незначителният брой потенциални източници на този 

компонент по поречието на р. Русенски Лом при нараснало водно 

количество, както и по-доброто състояние по физикохимични показатели на 

основния приток р. Черни Лом. Почти непроменен като стойности по 

дължина на реката и в рамките на умерено състояние – 2-ра категория (при 

устието) и дори добро състояние -1-ва категория (при с. Басарбово) е 

показателят разтворени вещества, докато неразтворените вещества леко 

нарастват по дължина на реката и по този показател се запазва трета 

категория (лошо състояние). Kaкто в пространството, така и във времето, 

единствено при амониевите йони има ясна тенденция към намаляване. При 

останалите биогенни показатели тенденциите са негативни, особено при 

пункта преди р. Дунав (фиг.11). 

Следователно, по повечето показатели настъпва влошаване на 

състоянието по течението на двата основни притока в поречието (Бели Лом 

и Черни Лом) и по р. Русенски (Общи) Лом към устието ú в р. Дунав. Това 

се доказва от повишаването на коефициента на консервативност  от горното 

към долното течение на двете реки (табл. 2), по-забележимо при р. Черни 

Лом. 
 

Таблица 2 

Коефициент на консервативност (Кк ) по пунктове  

в поречието на р. Русенски Лом 
 

 Пункт 

р. Поповска 
с. 

Острица 

с. 

Червен 

с. 

Писанец 

с. 

Басарбово 

преди р. 

Дунав 

       

Кк 0.48 0.55 0.69 0.48 0.54 0.50 
       

 

Най-явно е влошаването на състоянието по дължина на реките в 

поречието при неразтворените вещества и нитратите N-NO3, а в по-малка 

степен при показателите от кислородната група (разтворен кислород, БПК5, 

Ок). При втора група показатели – разтворените вещества – почти няма 

промяна в състоянието. При трета група показатели – фосфатите и по-
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отчетливо амониевите йони N-NH4 – настъпва известно подобрение в 

състоянието. Казвайки последното, задължително трябва да се имат предвид 

последните няколко километра от р. Русенски Лом, в района на Западната 

промишлена зона на гр. Русе, които са със силно влошено състояние по 

всички показатели. Дори там обаче, състоянието по N-NH4, PO4 и 

разтворените вещества е по-малко влошено, отколкото при р. Бели Лом в 

района на гр. Разград. От друга страна, състоянието по редица показатели 

(без БПК5, Ок, неразтворените вещества и донякъде N-NO3) е по-малко 

влошено или съпоставимо с това при пункта след (под) гр. Попово. 

Като участъци с лошо и дори много лошо състояние в поречието 

(табл. 3) се очертават района на Западната промишлена зона в гр. Русе на р. 

Русенски Лом, района на гр. Разград- гр. Сеново – с. Писанец на р. Бели 

Лом, р. Буйновска преди вливане в р. Бели Лом и р. Поповска след (под) гр. 

Попово. 

Таблица 3 

Сумарен индекс за състоянието 
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 р
. 

Д
у

н
а

в
) 

Сумарен индекс за 

състоянието 

0,57 (с 

N-NO3) 
0,60 0,60 0,65 0,71 0,72 

 

Този извод се потвърждава и при извършената от други 

изследователи оценка на екологичното състояние на повърхностните води в 

българо-румънския трансграничен регион на река Дунав и нейните притоци 

на базата на данни за четири биологични елемента за качество 

(биоиндикатори)– макрофити, риби, дънни безгръбначни и фитобентос 

(Ленов, 2013 г.). Така например, там се говори за „лошо екологично 

състояние на р. Русенски Лом при устието в р. Дунав по макрозообентос и 

риби, следствие от замърсяване с битови и индустриални води на гр. Русе.” 

След 2010 г. се наблюдава тенденция към подобряване по показателя 

биотичен индекс (БИ). При по-голяма част от изследваните в настоящата 

дисертация показатели, състоянието непосредствено след гр. Попово, е по-

влошено дори от това при устието на р. Русенски Лом. Влошените 

качествата на водите в тази група пунктове се дължат главно на постъпване 

на битови, индустриални и води със земеделски произход (ферми, 

обработваеми земи) в р. Бели Лом; при р. Поповска и в поречието на р. 

Черни Лом източници за влошаване на състоянието са битово-фекалните 
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води и земеделието; при р. Русенски Лом в района на гр. Русе – 

заустванията на битово-фекални и индустриални води. 

На срещуположния полюс по степен на влошаване на състоянието, 

т.е. в добро или добро към умерено състояние (1-2 категория), но и най-

неизследвани в физикохимично отношение, са водите на р. Баниски Лом и 

р. Малки Лом. Като най-незамърсени, респ. в най-благоприятно екологично 

състояние (първа категория според данни на РИОСВ – гр. Шумен), се 

отбелязват водите на р.Малки/Омуровски Лом от извора до първото 

населено място (района на яз. Ломци), както и началните притоци на р. 

Черни Лом (фиг. 12). 
 

 
 

Фиг. 12: Териториално разпределение на състоянието по 

физикохимичните показатели за речните води 
 

Самопречиствателните способности на речните води, – 68 % за 

участъка р. Поповска – с. Острица и дори 77% за участъка р. Поповска – 

с.Червен, са по-големи и с по-изразителен ефект при р. Черни Лом, най-вече 
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в обсега на Черноломския (Червенски) скален каньон. Там те успяват да 

неутрализират до голяма степен влошаването на състоянието по някои 

физикохимични показатели (биогенните компоненти – фосфати PO4 и 

амониев азот N-NH4 и до известна степен – БПК5). Този извод отново се 

потвърждава в изследването на Ленов, 2013 г., в което се говори за 

състояние „на границата между добър и много добър статус” в района на с. 

Пепелина в поречието на р. Черни Лом. Поради значителния обем 

замърсяващи вещества, въпреки действащата ГПСОВ при гр. Разград (която 

е доста амортизирана) и самопречистващите способности в района на 

Белоломския скален каньон, по дължина на р. Бели Лом, повечето 

показатели запазват високи стойности. След вливането на водите на р. 

Малки Лом при с. Нисово, които са в добро състояние по физикохимичните 

показатели, до местн. Смесите вероятно настъпва подобрение. При р. 

Русенски (Общи) Лом то се доказва от данните при с. Басарбово, въпреки че 

вече са приети водите и на р. Черни Лом – настъпва леко подобрение (в 

сравнение със с. Писанец, но не и в сравнение със с. Червен) при някои 

показатели, но към устието състоянието се влошава съществено, а при 

отделни показатели (N-NO3, неразтворени вещества, промишлени 

органични и неорганични вещества) – драстично. 

3.4. Състояние на подземните води в поречието с оглед влиянието 

им върху повърхностните води. 
Пукнатинно-карстовите и карстовите води в барем-аптските и 

донякъде в малм-валанжинските седименти често са носители на 

замърсяване от минерален произход. Последното е резултат от геохимична 

транформация на органични продукти - нефт, въглища, органични 

вещества- в редукционна среда. Като се има предвид, че дренирането на 

тези води основно е от съществуващата речно-овражна система, става ясно, 

че и тяхното влияние върху състоянието на речните води е немалко. 

Поровите (порните) ненапорни (грунтови) води в алувиалните наноси на 

тесните крайречни тераси (лъки) и льосово-льосовидните отложения са 

силно уязвими към техногенно замърсяване. То се изразява в наднормени 

концентрации на биологична и органична компонента, особено при 

алувиалните води – нитрати, нитрити, амоняк, пестициди, а в отделни 

случаи – на тежки метали – желязо, манган и др. 

Най-съществено при кватернерните води е увеличеното съдържание 

на нитрати, което варира от 25–32 mg/l до над 530–590 mg/l (около вододела 

на североизток, към Добруджанските реки), а в 30–40% от опробваните 

подземни води е средно 90–100mg/l (по данни от Доклад за дейността на 

РИОСВ – Русе, 2005–2010 г.). През периода 2004 – 2008 г. най-голям е бил 

броят пунктове със стойности > 40 mg/l NO3 при карстови и фреатични води 

с дълбочини от 5 до 15 m и повече от 30 m. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ В ПОРЕЧИЕТО 

Едно от изискванията на Европейската комисия е в докладите по 

изпълнението на Програмата от мерки (ПоМ) да се индентифицират т. н. 

„ключови мерки“. Ключови мерки  са тези, които са най-важни за 

постигането на добро състояние на повърхностните и подземните води, и 

могат да бъдат определени от основните, другите основни и от 

допълнителните мерки, включени в ПоМ: 

- ключова мярка, свързана с намаляване на замърсяването от точкови 

източници; 

- ключова мярка, свързана с възстановяване на стари замърсявания; 

- ключова мярка, свързана с консултански услуги за селското 

стопанство; 

- ключова мярка, свързана със защита на питейните води; 

- ключова мярка, свързана със защита на количественото състояние 

на подземните води 

По скромното мнение на автора на настоящата дисертация, в бъдеще, 

би трябвало да се заложат по-малък брой, ясно дефинирани, краткосрочни 

мерки с гарантирана финансова обезпеченост, ясно разписване на времевия 

план-график по тяхната реализация и преди всичко – с локален и 

регионален характер, съобразен със спецификата на отделните подбасейни 

(поречия). По този начин, ефектът от тях ще бъде усетен по-бързо и в по-

голяма степен, особено в т. нар. горещи екологични точки по отношените на 

водните ресурси. 

С оглед на степента, характера и тенденциите на изменение 

състоянието на водите в поречието на р. Русенски Лом, както и във връзка с 

възможностите за оптимално водоползване и водопотребление от 

различните потребители и съхраняване на екологичното равновесие в 

аквалните ландшафти (като част от географските), се налага прилагането на 

комплекс от разнообразни дейности: 

1) подобряване на териториалната и отрасловата структура и 

организация на производствата, заустващи големи количества, силно 

замърсени с различни вещества, отпадни води; употреба на материали и 

суровини с по-малко съдържание на вредни вещества, внедряване на 

иновативни преработвателни технологии с генериране на по-малки като 

количество и по-безопасни като състав отпадъци (напр. малкоотпадни и 

дори безотпадни технологии на преработка; оборотност в използваните 

водни количества); инсталирането на очистващи технически средства и 

съоръжения по отношение на емитираните замърсени водни количества (в 

т.ч. и с финансовото съдействие на различни проекти и програми към 

фондовете на ЕС) – собствени колектори за отпадни производствени води и 

пречиствателни станции (особено за химически опасни вещества); 
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отговорност при третирането на отпадните вещества (напр. по възможност 

тяхното обезвреждане, преработване/рециклиране, вторична употреба или 

изнасяне извън рисковите в екологично отношение територии). В тази 

насока, особено важна роля имат т. нар. Комплексни разрешителни (КР), 

съдържащи условия за контрол на отпадъчните води и тяхното заустване по 

най-добрите налични техники. Изготвят се и доклади относно политиката за 

безопасност и предотвратяване на големи аварии при предприятията с 

нисък или висок рисков потенциал. По мнение на автора, е необходимо 

постигането на по-голяма степен на координация в дейността на отделните 

институции спрямо предприятията, тъй като в момента, отношение към 

управлението на отпадните води при тях, имат ИАОС, РИОСВ, ВиК, 

общинските администрации и др. 

2) при строителството – за поречие като разглежданото, където 

състоянието по показателя неразтворени вещества, е трайно и значително 

влошено при почти всички пунктове за мониторинг, оптималното третиране 

на строителните отпадъци в нерегламенитраните сметосъбирища има 

особено голяма роля. 

3) при земеделието – намаляване употребата на различните 

агрохимикати (препарати за растителна защита и торове) и рационализиране 

на иригацията в растениевъдството; намаляване на обема на заустваните 

отпадни води от животновъдните ферми и тяхното пречистване. В тази 

насока действат Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки 

от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, 

Наредба №2 от 2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници, както и мерките за привеждане на животновъдните 

ферми към изискванията на Директива 91/676/ЕС (относно подобряване 

практиката на торене и съхранение на тора и прилагане на програмата за 

намаляване на замърсяването). По мнение на автора, нужни са 

допълнителни гаранции, че тези утайки няма да имат вредно въздействие 

върху човешкото здраве и околната среда. 

4) изграждане на нови и модернизация, реконструкция и разширяване 

на действащи ГСПОВ в поречието, особено по горното течение, в районите 

на защитените територии (резервата „Бели Лом” и природния парк 

„Русенски Лом”), в районите с рисково хидроекологично и общоекологично 

състояние (напр. след гр. Попово, след гр. Разград, в Западната промишлена 

зона на гр. Русе и устието на р. Русенски Лом в р. Дунав). Главните 

проблеми, касаещи пречиствателните станции на обществената канализация 

и отделните индустриални предприятия, са свързани с: несъгласуваност на 

изградената канализационна мрежа и довеждащите колектори с ГПСОВ; 

недовършеност на съоръженията за третиране на утайките; липса на 

синхронизация между производителността на линията по пътя на водата и 
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тази за третиране на утайките; продължителна работа по т. нар. временни 

схеми. 

5) ограничаване на постъпващите вредни вещества в заустваните 

битово-фекални води от обществената канализация и повишаване на 

екологичната култура на населението в тази насока. В изпълнение на 

изискванията на Директива 91/271/ЕС за общинските пречиствателни 

станции за отпадъчни води, в ПУРБ са изработени съответните мерки за 

изграждане и доизграждане на канализационни системи на населените 

места с над 2000 ж., със съответния срок на изпълнение и изисквания за 

степента на пречистване според броя на еквивалент жителите. По мнение на 

автора, сериозен очевиден недостатък по отношение изпълнението на тези 

мерки, е неспазването на постановените срокове. 

6) премахване на нерегламентираните сметища, прилагане на нови 

методи за изолиране на отпадната маса от почвата, подземните води и 

атмосферния въздух (напр. чрез полагане на геотекстил), намаляване делът 

на депонираните и изгаряните отпадъци за сметка на обезврежданите и 

преработваните/рециклираните. В тази насока, авторът смята за уместно 

изграждането на повече регионални депа за отпадъци с различен произход. 

7) оптимизиране на мрежата от хидрохимични пунктове, 

инструментариума, схемите и методиката за пробонабиране и пробоанализ, 

в т.ч. и с повече данни за по-голям набор от показатели и пунктове (което 

сериозно би улеснило научните изследвания и обобщения) 

8) административно-законодателни мерки за налагането на санкции 

спрямо юридически и физически лица, които нарушават режима за опазване 

на водоемите от замърсяване;  

9) финансиране на програми, проекти, и отделни мерки, насочени 

към подобряване на хидроекологичните параметри, с различни средства 

(национални- от държавния бюджет, от Националния фонд за опазване на 

околната среда, от Националния доверителен екологичен фонд, от местни 

органи на властта; наднационални – от програми и фондове на ЕС и др.). 

10) противоерозионни и полезащитни, агролесомелиоративни и 

хидротехнически дейности на базата на нов принцип: „повече място за 

реките – повече сигурност за хората” 

Целта на всички тези мерки е подобряване на условията за живот на 

речните обитатели (растения и животни) в съответствие със степента на 

режима за природна защита в рамките на Природен парк „Русенски Лом” ,от 

една страна, и намаляване на заустваните от р. Русенски Лом в река Дунав 

замърсители, от друга страна (въпреки многократното разреждане на водите 

на притока във водите на приемника). 
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ИЗВОДИ 

1. Повишената концентрация на главните йони и неразтворените 

вещества в поречие Русенски Лом са природно обусловени от: значителния 

териториален обхват на лесно разтворими и силно изветрели седиментни 

скали и на почви със средно тежък механичен състав; интензивните 

ерозионни процеси; малката залесеност, широкото участие на карстови 

подземни води в подхранването на реките; голямата честота на 

краткотрайни високи вълни. От друга страна хидроложките фактори в някои 

участъци от средното и долното течение на реките интензифицират 

самопречиствателните процеси и подобряват физико-химичното състояние 

на водите до известна степен, най-отчетливо при р. Черни Лом. 

2. Най-голямо влияние върху хидрохимичното и екологичното 

състояние на повърхностните води в поречие Русенски Лом оказват 

заустваните отпадни индустриални води от точковите и дифузните 

източници на замърсяване, отходните битово-фекални води, водите от 

земеделските площи, животновъдните ферми и депата и сметищата. 

3. Речните води в поречие Русенски Лом: 

3.1. Показват тенденцията на съществено влошаване на 

състоянието на повърхностния отток през периода 1981–1990 г. спрямо 

1972–1980 г., последвано от период на постепенно подобрение през първата 

половина на 90-те години на ХХ в. и по-леки колебания (с тенденция на 

леко подобрение) към началото на XXI в., най-изразено при показателите от 

т.нар. кислородна група и биогенните компоненти. При останалите 

показатели към края на 90-те години – началото на XXI в. век се наблюдават 

флуктуации на стойностите с неясни тенденции, които са териториално 

диференцирани (напр. N-NO3 намаляват при с. Червен, увеличават се малко 

при р. Поповска или се запазват при повечето други пунктове). При почти 

всички показатели и пунктове обаче, се запазва умерено (или умерено към 

лошо) състояние (съответстващо на втора категория) към 2010–2011 г. 

спрямо началото на 90-те години. Посочените положителни тенденции се 

дължат в най-значителна степен на въвеждането в експлоатация на ГПСОВ 

– гр. Разград и някои собствени ПС в отделни производствени предприятия 

през 90-те години, както и на социално-икономическите промени, довели до 

ликвидиране/редуциране на много производства, упадък в 

растениевъдството и занемаряване на хидротехнически съоръжения. 

3.2. Променят състоянието си през годината или от предимно 

природно-географските фактори (първи тип при неразтворените и 

разтворените вещества; някои типове при разтворения кислород Кр.о., БПК5 

и Ок) или от комбинираното въздействие на природните и антропогенните 

фактори с доминация на вторите (при повечето типове и показатели) или от 

преимущественото влияние на антропогенните фактори (трети тип при Кр.о.; 

трети тип при Ок; втори тип при разтворените вещества; вторите типове при 
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биогенните компоненти, особено N-NH4 и PO4; нефтопродуктите; 

пунктовете на р. Поповска, устието, с. Писанец и донякъде с. Басарбово). В 

последния случай се наблюдават резки пикове и спадове с почти равна 

вероятност през цялата година, обусловени от производствените процеси в 

промишлеността или земеделието. 

3.3. Имат различно състояние в териториален аспект. По повечето 

физикохимични показатели настъпва влошаване на състоянието по 

течението на двата основни притока в поречието (Бели Лом и Черни Лом) и 

по р. Русенски Лом към устието. Най-явно е влошаването на състоянието на 

повърхностните води по дължина на реките в поречието при неразтворените 

вещества и нитратите N-NO3, а в по-малка степен при показателите от 

кислородната група (разтворен кислород, БПК5, Ок). При показателите 

разтворени вещества почти няма промяна в състоянието. При третата група 

показатели – фосфатите, и по-отчетливо амониевите йони N-NH4, настъпва 

подобрение в състоянието на речните води. Казвайки последното, 

задължително трябва да се имат в предвид последните няколко километра 

от р. Русенски Лом, в района на Западната промишлена зона на гр. Русе, 

които са силно замърсени по всички показатели (но дори те отстъпват на 

пункта на р. Поповска). 

3.4. Имат най-лошо физикохимично състояние в района на 

Западната промишлена зона в гр. Русе на р. Русенски Лом, района на гр. 

Разград – гр. Сеново – с. Писанец и някои начални притоци (р. Буйновска, р. 

Малкоаденска) на р. Бели Лом и р. Поповска след гр. Попово. При по-

голяма част от изследваните показатели състоянието непосредствено след 

гр. Попово е по-влошено дори от това при устието на р. Русенски Лом. На 

срещуположния полюс по състояние, т.е. относително най-чисти – добро и 

много добро състояние (първа–втора категория), са водите на р. Баниски 

Лом, горното течение на р. Малки Лом и началните притоци на р. Черни 

Лом. 

4. При Наредба Nо 7 (1986–2013 г.), нормите за т. нар. 2-ра категория 

са доста „по-либерални” при повечето показатели, като изключим разтворен 

кислород и нитритен азот. Втора категория от Наредба No 7 съответства на 

междинно ниво между „добро/умерено” и „критично/недобро/лошо” при 

IMPRESS. Последното важи при уточнението, че за всеки показател, 

характерът на съответствие е специфичен. Така например, при фосфатите 

PO4, 2-ра категория съответства на добро към умерено състояние (но по 

Наредба № Н-4 е по-скоро лошо), докато същата категория при повечето 

други показатели съответства на умерено към лошо състояние. 

5. Трайното и значително влошаване състоянието на речните води в 

поречие Русенски Лом изисква доизграждането на ГПСОВ – гр. Попово, 

модернизация и реконструкция на ГПСОВ – гр. Разград и съоръжаване на 

предприятията, заустващи във водоприемници на територията на водосбора, 
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с необходимите собствени колектори и ПС в съответната техническа 

изправност и нормален режим на експлоатация. Необходимо е още 

изграждането на модерни регионални депа за отпадъци в съответствие с 

екологичните норми и обезопасяване на съществуващите такива с рисково 

местоположение. 

 

АВТОРСКА СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

Въпреки редицата затруднения, свързани с разминаването в много 

определения и термини, касаещи хидрохимичното и екологичното 

състояние на речните води, между науката, българското законодателство и 

Рамковата Директива за Водите на ЕС 2000/60; твърде големия брой 

показатели и различните подходи – всеки със своите преимущества и 

недостатъци – за анализ и оценка на качеството на водите и степента им на 

антропогенно замърсяване; количествените и качествените недостатъци на 

изходната статистическа информация, можем да направим убедителното 

заключение, че поставените задачи в съответствие с фомулираната цел на 

докторантската теза, са реализирани. Използват се достиженията на многото 

автори и конкретните изследвания за поречието на органи и институции 

като РИОСВ и БДДР, но могат да се изведат и следните приноси на 

настоящата разработка: 

 Установени са разнообразните и многокомпонентни връзки и 

отношения между природните елементи и комплекси от една страна и 

антропогенните фактори от друга, имащи различно съдържание и сила 

на въздействие върху хидрохимичното и екологичното състояние на 

речните и подземните води; 

 Разкрити са трендовете на многогодишната динамика в стойностите на 

хидрохимичните показатели по пунктове за мониторинг за почти целия 

период на статистическа отчетност на качеството на речните води от 

началото на70-те години на 20 век до 2011 г. като е направен опит за 

групиране на показателите въз основа на посоката им на изменение; 

 Идентифицирани са типовете вътрешногодишно разпределение на 

индексите за състоянието по отделните показатели и пунктове като за 

всеки тип се анализират броя и времето на настъпване на максималните 

и минимални стойности и интензивността на покачването или 

спадането им в съответствие с влиянието на природните и/или 

антропогенните фактори; 

 Проследяват се териториалните изменения в състоянието (средни 

стойности, средно квадратично отклонение на средната стойност, 

коефициент на вариация) на речните води по физикохимичните 

показатели по определени профили (р. Бели Лом – р. Русенски Лом и р. 

Поповска – р. Черни Лом – р. Русенски Лом). 
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Изтъкнатите приноси на докторантската теза биха могли да послужат 

в следните насоки: 

 В научно-теоретичен план: 

o Разкриват се закономерности и връзки между отделните 

физикохимични показатели, което би помогнало за усъвършенстване на 

комплексните индекси, създадени на тяхна основа. Така би се 

гарантирала по-голяма достоверност, точност и прецизност на 

анализите и изводите при бъдещи изследвания от подобен характер като 

настоящето и при удължаване на редиците от данни 

o Създава се възможност за подпомагане на подобни разработки за други 

поречия в България, съпоставка между тях и поречието на р. Русенски 

Лом и изработването на модел на вътрешногодишното разпределение 

на показателите, който да послужи при планиране на дейностите по 

възстановяване на хидроекологичното равновесие. 

o Допринася се за актуализиране на географската база данни относно 

хидрохимичното и екологично състояние на поречието като част от 

БДДР, което би имало роля с оглед съответна последваща актуализация 

на ПУРБ 

 В научно-приложен план: 

o Извършена е съпоставка между категоризацията на повърхностно 

течащите води, съгласно Наредба №7 (1986 – март 2013 г.) и видовете 

състояние на речните води, съгласно Наредба № Н-4 (официално от 

септември 2012 г.) и Класификацията на IMPRESS групата за оценка на 

натиска към ICPDR (2007-2012 г.). Това е възможна и полезна основа за 

анализ на физикохимичното състояние на речните води за целия период 

на наблюдение във всеки пункт от изследваното поречие по отделните 

показатели в съответствие с новите нормативни документи. Последното 

позволява по-точна и по-пълна синхронизация на националната с 

европейската база данни за състоянието на речните води. 

o Предложен е комплекс от дейности за подобряване състоянието на 

водите в поречието, съобразени с пространствено – времевата 

специфика на влошаване на състоянието им и в духа на РДВ и 

националните планове и стратегии за водния сектор. 

 В практико-приложен план: 

o Предложен е комплекс от дейности за подобряване състоянието на 

водите в поречието, съобразени с пространствено-времевата специфика 

на влошаване на състоянието им и в духа на РДВ и националните 

планове и стратегии за водния сектор. 

o разкриването на взаимоотношенията между познати групи фактори за 

състоянието  на локално ниво би могло да послужи като база за 

разработка на планове за действия на ниво община и населено място (в 
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духа на РДВ – да се залага на местните институции, водоползватели и 

широката общественост, а не централизиран подход); 

o подпомага се дейността на РИОСВ – гр. Русе, РИОСВ – гр. Шумен и 

РИОСВ – гр. Велико Търново, в чийто териториален обхват влизат 

части от поречието на р. Русенски Лом; 

o подпомага се дейността на Дирекция „Природен парк „Русенски Лом”, 

чиято основна мисия е запазване и възстановяване на екологичното 

равновесие и биоразнообразието в съответствие с установения режим на 

природна защита в пределите на парка (в синхрон с повишеното 

внимание, което отделя РДВ на т.нар. защитени територии в речните 

басейни); 

o създава се подробна база от данни и изведени теденции и 

закономерности, които да подпомогнат разработването и 

актуализирането на плана за управление на речния басейн от страна на 

БДДР и Регионалното водно бюро – гр. Русе (отново според 

изискванията на РДВ – да се постави акцент на т.нар. подбасейни в 

създадените вече басейнови дирекции, което е особено нужно за 

Дунавския район, който е най-големия по обхват и най-сложния по 

проблематика у нас); 

o подпомага се и активността на международните и националните 

екологични неправителствени организации – най-вече тези, имащи 

отношение към т.нар. Дунавска програма. 
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ABSTRACT 

 

In the spirit of the idea of sustainable water use, in the context of the 

Water Framework Directive 2000/60/EU (WFD) and in accordance with the Law 

of Water (1999) and the National strategy for the development of the water sector 

in Bulgaria (March 2012), is motivated the present study. His subject is one of the 

river basins, subject to great anthropogenic pressure and with highly degraded 

water quality, as regards both the requirements of water cosnumers and to the 

rules for the operation of the hydroekosystems. The territorial scope and 

categories of water bodies (rivers and lakes, including heavily modified) included 

in it are defined. The subject of the study is the trend in the changes of the 

different physico-chemical indicators of water status, which generally is assumed 

to be permanently impaired for a long period of time in almost the whole river 

basin. The purpose of the doktorand thesis is to analyze and assess the status of 

surface waters in the basin of Rusenski Lom River in physico-chemical indicators 

in temporal and spatial aspect on the basis of the old (de facto, until 2007, but de 

jure – until 2013) and the new normative documents (after 2012). Seven main 

tasks of the doktorand thesis are defined in accordance with the objective. A short 

report about the extent of the studying of the river basin and the publication 

devoted to its hydroecological state is represented. Among them stand out the 

names of authors like Varbanov, Tabakov, Lenov, Manev and Dragolov. 

Valuable metodological help represent analogous developments for other river 

basins in Bulgaria like those of Zlatunova and Nikolova, Naidenova, Varbanov, 

Irikov and Atanassova. Findings and conclusions shall be used for the physico-

chemical status of the river basin from the various reports, newsletters and 

activity reports and most importantly – from the river basin management plans 

(RBMP) developed by the Basin Department of the Danubian region (BDDR). A 

special place is given to the clarification of key terms, consepts and categories, 

related to the subject, in accordance with the previous and the present to 2013 

Bulgarian legal regulations, which are aligned with the requirements of the WFD. 

The main approaches and research methods – general and specific (chorological, 

chronological, statistical, cartographic, landscape – ecological) – are revealed. 

The used indexes are defined – for the water status, total and coefficients – of the 

self-purificatioan abilities of the river stream, of conservativity. Quantitative and 

qualitative deficiencies of the basis of output statistical data for the period 1989-

2011 are analyzed as well as the reasons for the inhomogeneity (variability) of 

cumulative curves in individual indicators and posts in the river basin. Submitted 

was the established, in accordance with the WFD, grouping of indicators and 

elements for the physico-chemical status of river water, supportive in terms of 

ecological condition. Mentioned are points of control, operational and 

investigative monitoring of the various categories of water bodies and the 

established sampling schemes. 



- 53 - 
 

In Chapter 2 are analysed the polycomponent and various connections and 

relations between natural and anthropogenic conditions and factors for the status 

of surface waters. Consistently are examined and assessed the 

morphohydrographical, geomorphological, climatical, hydrogeological, 

hydrological, soil and biogeographical factors. The relationship between the 

quantitative and qualitative aspects of the water resources in the river basin, as 

part of Northeastern Bulgaria, is clarified. Traced is the dynamics in the volume 

and structure of used and mostly of wastewater outflow with different 

background. Extensive attentions is given to the point and diffuse sources of 

pollution of surface and groundwater in the river basin – sewerage network of 

settlements; amortizated water treatment facilities; business objects with and 

without permits; landfills for solid waste, industrial and construction waste; 

industrial zones; agricultural lands. The primarily indirect role of agroforestry 

meliorative and hydrotechnical activities for the phisico-chemical status of river 

water is clarified. 

In the main Chapter 3 is an extensive and in-depth analysis of multiannual 

(for three periods – the 70’s, 80’s, 1989-2011) and annual fluctuations in the 

values of the indexes for the status of the various physico-chemical indicators and 

the results are presented graphically and summarized in tables. Committed is a 

grouping of indicators of the status on the basis of trends in their mulitannual 

amendments. It’s established some improvement in the indicators of the oxygen 

group and certain biogenic components (N-NH4, PO4) and retention or slight 

deterioration in the dissolved and suspended substances, N-NO3 and N-NO2. In 

the annual distribution of the values is noticed deterioration in most indicators of 

the oxygen group, suspended and dissolved substances during the high water 

phase(especially in its beginning and end), and during the summer-autumn low 

water phase (august-september). As for N-NO3 and N-NO2, maximum values are 

reported usually in the high flow, while for N-NH4 and PO4 – mostly in the period 

august-february. In a number of posts with a more expressive anthropogenical 

influence, an unidentified annual course of change is found, with alternating 

peaks and dips at universally poor or very poor condition in certain indicators for 

a great number of months in the year. Tracked is the change in the values of the 

indicators alongside the main river – Ruse (General) Lom River and its tributaries 

– Black and White Lom Rivers, and also their multiannual dynamics for the 

respective river profile. On the basis of the indices and coefficients, is made a 

grouping of indicators in character of their territorial changes, as well as 

clustering of points and river areas in the river basin on the magnitude of 

anthropogenical load upon the river waters (contamination by different 

substances), specifying their physicochemical status. It was found that alongside 

the river, from source to mouth, essential deterioration of status indicators N-NO3 

and N-NO2, suspended solids happens; in other indicators – oxygen group and 

dissolved solids – significant changes do not occur in the universally high or low 
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level of their values; in the third group indicators – N-NH4 and PO4 improvement 

occurs with some exceptions (increased phosphates in the region of the Western 

industrial area – Rousse). 

As sections with poor and even very poor status in the river basin, outlines 

the area of the Western industrial area in the town of Ruse alongside Rusenski 

Lom River, the area of Razgrad –. Senovo – Pisanets alongside Beli Lom River, 

Buinovska River before infusing into Beli Lom River and especially Popovska 

river after/under the town of Popovo. The current trends in quantative status of 

groundwater in the river basin are outlined with a view to their suitability for 

drinking purposes. 

In Chapter 4 are offered a set of activities (in accordance with the 

Programme of measures of the RBMP) to improve the physico – chemical status 

of surface waters in the river basin, among which a special role has the control 

over point and diffuse sources of pollution from industry and agrarian economy; 

completion and reconstruction of WWTP and sewerage system of settlements and 

industrial zones; modernization of the existing, closure of unregulated and 

building of new landfills for municipal solid and industrial wastes; some 

antierosive, agricultural and hydrotechnical activities. Financially – economic and 

administrative – legislative instruments also play a certain role. 

Finally are summarized and formulated the main conclusions of the 

research, and contributions are outlined in the scientific-theoretical, scientific and 

applied, practice-attached plan. The characterized links and relations between the 

studied indicators of the physico-chemical status, the analysis of natural and 

antrpogennical factors, the identified types of annual allocation and multiannual 

dynamics, territorial changes in the physico-chemical status of river water in the 

basin, the established link between old and new regulations could serve to 

facilitate the activities of a number of institutions, such as BDDR, RIEW, Natural 

Park "Rusenski Lom" etc. 
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качественото състояние на речните водни ресурси при други поречия на 

България, както и съдействието й за набавяне на необходимата база данни 

за поречието на р. Русенски Лом, позволиха едно по-детайлно и обхватно 

изследване на физико-химичното състояние на водите в поречието. 

Специално бих искал да благодаря на доц. д-р Иван Пенков–

ръководител на катедра „Климатология, хидрология и геоморфология”–за 

благоприятната рецензия при първоначалното обсъждане на 

проектодисертацията. Неговата конструктивна и систематизирана критика 
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