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1. УВОД 

Замърсяването на водните екосистеми се предизвиква от вещeства с различна 

химична природа. Органичните замърсители са въглеродни съединения, които за 

разлика от живата материя са изградени от по-дълги въглеводородни вериги, продукт 

на антропогенен синтез. Приетата през 2000 г. от Европейската комисия Рамкова 

директива за водите (РДВ) регламентира оценката на екологичното състояние да се 

оценява въз основа на три групи екологични показатели: биологични, 

хидроморфологични и физикохимични. Химичното състояние на водните екосистеми 

се оценява в два класа (добро и лошо) в съответствие с приети европейски стандарти за 

качество на околната среда (СКОС) за избрани химични вещества, наречени 

„приоритетни”. С приемането на Директива 2008/105/ЕO за СКОС на приоритетни 

вещества и други замърсители, се въвеждат стандарти за 33 броя приоритетни вещества 

в матрица „вода”. През 2013 г. с приемане на Директива 2013/39/ЕO списъкът на 

приоритетните вещества е актуализиран (45), като някои от стандартите за качество са 

променени и са въведени нови - в матрица „биота”. Значителна част от приоритетните 

вещества са органични замърсители, което определя и важното значение на тяхното 

изследване във водни екосистеми.  

Горецитираните директиви задължават страните-членки да разработят и 

прилагат програми за мониторинг. В България тези програми включват ограничен брой 

мониторингови станции и замърсители. През 2017 г. стартира мониторинг на 

седименти на национално ниво, но все още не е започнал мониторинг на биота. 

Същевременно във водните екосистеми органичните замърсители се свързват с 

повишена токсичност, акумулация в седименти и водни организми (биота), както и 

биомагнификация, което ги превръща в сериозен екологичен проблем. Остатъчни 

количества от органични замърсители и техни метаболити се откриват в питейна вода и 

храни, което увеличава потенциалните заплахи за човешкото здраве.  

Въз основа на гореизложеното, за страната е належащо разширяването на 

обхвата на мониторинговите програми с включване на нови органични замърсители и 

матрици, в които те да се изследват. Разработването на лабораторни методи за анализ 

на органични замърсители в матриците седименти и биота ще има принос за успешното 

развитие на мониторинга на водните екосистеми както на национално, така и на 

европейско ниво.  
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2. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

Всяка страна-членка трябва да приеме подход, по който се идентифицират и 

приоритизират специфичните замърсители, които представляват съществен риск за 

човека и водната околна среда (Европейски парламент, 2000). Източници на органични 

замърсители са различни отрасли на селското стопанство и индустрията, транспортът, 

както и депата за отпадъци при неправилно третиране и съхранение. Органохлорните 

пестициди (OCP) са били широко използвани в миналото, но поради тяхната 

екологична устойчивост и натрупване в хранителната верига, те все още може да бъдат 

актуален проблем за здравето на човека. Полиароматните въглеводороди (PAH) са 

голяма група органични съединения с две или повече бензолни ядра като се образуват в 

най-голяма степен при горивните процеси, главно при непълно горене на въглища и 

дизелово гориво. Полихлорираните бифенили (РСВ) са токсични химикали, смеси от 

синтетични и органични вещества.  

През 2017 г. на национално ниво стартира мониторинг на седименти. По своя 

състав седиментите са по-малко променливи с времето, но много по-хетерогенни от 

водите. Съгласно Директива 2013/39/ЕС (Европейски парламент, 2013) химичният 

мониторинг в биота трябва да започне от края на 2018 г. за веществата, за които са 

определени СКОС за биота в посочената директива, което ще осигури възможност за 

оценка на химичното състояние на повърхностните водни тела и по тази матрица (освен 

матрица вода). На национално ниво не е изграден потенциал за извършване на 

мониторинг на биота.  

 

3. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Основната цел на настоящата дисертация е да установи съдържанието на 

органични замърсители в три представителни матрици: вода, седименти и биота от 

избрани моделни речни екосистеми. За постигането на определената цел бяха 

поставени следните задачи: 

1. Избор на станции за мониторинг в басейна на р. Марица с потенциално 

референтни и повлияния условия, в които има възможност за формиране на 

представителни проби от вода, седимент и биота. 

2. Пробонабиране от трите матрици (вода, седимент и биота) в определените 

мониторингови станции в периода 2013-2014 г. 

3. Разработване на методики за анализ на органични вещества в проби от води, 



5 
 

седименти и биота. 

4. Предварителна обработка и анализ на проби от трите матрици и валидиране 

на разработените методики.  

5. Анализ на получените резултати и оценка на замърсяването с приоритетни и 

специфични вещества в изследвания район. 

 

4. РАЙОН НА ПРОУЧВАНЕ, МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

4.1 Обща характеристика на района на проучване, станции за мониторинг 

на води, седименти и биота 

Настоящото изследване бе извършено през два сезона (лято и есен) на 2013 и 

2014 г. в 5 мониторингови станции в басейна на река Марица и два от нейните големи 

притоци: река Чепеларска и река Стряма (Фиг. 1). 

 
Фиг. 1. Мониторингови станции.  

 

4.2. Материали и методи 

Пробонабиране и пробоподготовка 

Пробонабрането бе извършено съгласно изискванията на съответните стандарти 

по матрици. В рамките на настоящата дисертация сме използвали терминът „матрица“ в 

смисълът му на компонент на околната среда, към който се прилагат СКОС, и в който 
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концентрациите на органичните замърсители се наблюдават, т.е. водата, седимента и 

живата част на екосистемата (Европейски парламент, 2013). Пробоподготовката и 

химичните анализи за съдържание на органични замърсители във всички пробите от 

различните матрици са извършени в акредитираната Регионална лаборатория към 

ИАОС в гр. Пловдив. 

Води: пробонабирането е по БДС EN ISO 5667-6 (2014). На място бяха отчетени 

показателите pH (БДС EN ISO 10523, 2012), температура (БДС 17.1.4.01, 1977), 

електропроводимост (БДС ЕN 27888, 2000), разтворен кислород (БДС EN ISO 5814, 

2012) и наситеност на кислород (БДС EN ISO 5814, 2012). Пробоподготовката на 

водните проби беше извършена чрез твърдофазна екстакция 

(ThermoScientificDionexAutoTrace 280 Solid-Phase Extraction Instrument, САЩ).  

Седименти: пробите бяха взети съгласно стандарт БДС ISO 5667-12 (2002). 

Пробоподготовка беше извършена на микровълнова система (MARS 6, САЩ, 

Спектротех). Полученият екстракт бе концентриран, пречистен със силикагел и отново 

концентриран.  

Биота - пробонабирана съгласно стандартитеБДС EN ISO 10870 (2012), БДС EN 

16150 (2012) и БДС EN 14011 (2004), и препоръките на Ръководство № 25 (2010). 

Пробоподготовка бе извършена на микровълнова система (MARS 6, Спектротех, 

САЩ). 

Макрофити. Номенклатурата на листнатите мъхове следва Hill et al. (2006), тази 

на висшите растения Делипавлов и др. (2003).  

Макрозообентос. За идентифициране на таксономичния състав на 

макрозообентоса е използвана информация от проведените изследвания за оценка на 

екологичното състояние в наблюдаваните мониторингови станции с лабораторна 

верификация, използвайки „Кратък определител на дънната безгръбначна фауна 

(макрозообентос) от българските реки и езера“ (2010).  

Риби. В хода на проучването, съгласно препоръките в Ръководство № 25 (2010) 

бяха използвани два вида риби Маришка мряна (Barbus cyclolepis) и Егейски речен 

кефал (Squalius orpheus). Избраните два вида риби са обект на спортен риболов и се 

отнасят към различни трофични нива. Дисекцията на уловените риби бе извършена в 

лаборатория като бяха изолирани органите хриле, кожа и мускул.  

 

Инструментален анализ 
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Екстрахираните проби от матриците вода, седимент и биота бяха анализирани, 

чрез газова хроматография с маспектрометър GC/MS (Agilent 7890B/5977A/MSD).  

Бяха използвани сертифицирани референтни материали: Сертифициран 

Референтен Материал PAHs, PCBs, and PesticidesinFreshWaterSediment CNS391, Fluka и 

Стандартен Референтен Материал NIST- SRM 1944, standard referent material 1947 Lake 

Michigan fish tissue - NIST, BCR 682-70G musseltissue, standard referentен material 2974a-

Organics inFreeze-Dried Mussel Tissue -NIST, Pesticide mix 13 - Dr. Ehrenstorfer, PAH - 

Dr. Ehrenstorfer. 

Статистически методи. За оценка по взаимовръзките (зависимостите) между 

отделните характеристики е приложен параметричен корелационен анализ. За оценка 

на разликите между различни статистически редове (независими извадки), е използван 

параметричния критерий на Student. Получените t-стойности са сравнени с критичните 

значения на критерия на Student при съответния брой степени на свобода (FG) и степен 

на вероятност (p0.05). Линейната корелация, както t-критерия на Student са 

реализирани с компютърна програма Statistica (StatSoft Inc., 2004). Със същата 

програма е извършен и анализ на главните компоненти (Principal component analysis - 

PCA).  

 

5. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНE 

1.1. Разработване на методики за анализ 

Бяха разработени и валидирани хроматографски методи за анализ, както следва.  

За групата на РАН съединенията хроматографските условия са оптимизирани 

със стандартни разтвори на изследваните компоненти в толуен до постигане на пълно 

разделяне на критичните двойки вещества (Табл. 4)1.  

 

Табл. 4. Хроматографски параметри при определяне на РАН съединения.  

 
 Параметри 
Колона: DB-5MS, 30 m, 0.25 mm i.d., 0.25 µm дебелина  

на филма; 
Инжектор: Split/splitless-250 oC; liner-дезактивиран 

1µl инжектиране без делене на потока; 
0,75 min, отваряне на вентила; 
Скорост на продухване (purge flow)-30 ml/min; 
Gas saver flow-15 ml/min-след 5 мин; 

                                                
1 Номерацията на таблиците и фигурите, включени в автореферата съответства на 
последователността им в дисертационния труд. 
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 Параметри 
Носещ газ: He, 1.0 ml/min, постоянен поток 
Температура на пещта: 1min-80 oC изотермично; 

15 oC/min до 210 oC; 0 min изотермично; 
3 oC/min до 260 oC; 0 min изотермично; 
15 oC/min до 300 oC, 5 min изотермично 

Температура на трансферната линия: 300 oC 
Масспектрометър: квадропулен Agilent 5977А 
Електронна йонизация: 70 eV; 
Настройка на масспектрометъра: максимална чувствителност-SIM 

 

 

За групата на ОСР и РСВ хроматографските условия са оптимизирани със 

стандартни разтвори на изследваните компоненти в толуен до постигане на пълно 

разделяне на критичните двойки вещества. В (Табл. 6) са описани оптималните газ-

хроматографски параметри, постигнати с газов хроматограф с масспектрометричен 

детектор Agilent 7890B/5977A/MSD: 

 

Табл. 6. Хроматографски параметри при определяне на ОСР и РАН съединения.  

 
 Параметри  
Колона: DB-5MS, 30 m, 0.25 mm i.d., 0.25 µm дебелина  

на филма; 
Инжектор: Split/splitless-250 oC; liner-дезактивиран 

1 µl инжектиране без делене на потока; 
0.75 min, отваряне на вентила; 
Скорост на продухване (purge flow)-30 ml/min; 
Gas saver flow-15 ml/min-след 5 мин; 

Носещ газ: He, 1.0 ml/min, постоянен поток 
Температура на пещта: 1min-120 oC изотермично; 

20 oC/min до 190 oC; 0 min изотермично; 
3 oC/min до 260 oC; 0 min изотермично; 
25 oC/min до 300 oC, 4 min изотермично 

Температура на трансферната линия: 300 oC 
Масспектрометър: квадропулен Agilent 5977А 
Електронна йонизация: 70 eV; 
Настройка на масспектрометъра: максимална чувствителност-SIM 

 

За постигане на по-ниски граници на откриване регистрирането на 

хроматограмите е извършвено в режим на мониториране на единични йони (SIM).  

 

5.2. Приоритетни и специфични органични вещества във води 

Основните физико-химични показатели на водите не показават значими 

колебания по време на изследваният период като стойностите им съответстват на добро 

състояние. Единствено стойностите на електопроводимостта, имат известни колебания 

в р. Чепеларска-устие (от минимум 263 µS cm-1 до максимум 663 µS cm-1).  
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 Всички органични замърсители през целия период на изследване бяха под 

границата на количественото определяне (LOQ). 

5.3. Приоритетни и специфични органични вещества в седименти 

Резултатите от анализа за съдържанието на Органохлорни пестициди в 

седиментите от изследваните станции през сезоните лято есен 2013-2014 г. са 

представени на (Фиг. 19).  

 

 

Фиг. 19. Стойности на Органохлорни пестициди в седименти  

по мониторингови станции, 2013-2014 г. 

 

Ако условно приемем предложените СКОС за седименти, който ще се използват 

само за оценка на дългосрочните тенденции, можем да направим следните изводи. В 

мониторинговата станция р. Чепеларска-устие, спирка Кемера са измерени 

концентации на α- НСН от 4 до 36 µg kg-1, при национален СКОС 10.3 µg kg-1, както и 

α-Endosufane от 20 до 54 µg kg-1, при национален СКОС 0.09 µg kg-1, Dieldrin до 16 µg 

kg-1, при национален СКОС 1.06 µg kg-1, р.р'-DDЕ от 15до 21 µg kg-1, о,р'- DDЕ от 20 до 

29 µg kg-1 и р,р' – DDD до 6.5 µg kg-1- при национален СКОС сума от всички DDT 1.7 

µg kg-1. Откритите концентрациии от DDT са показателни колко са устойчиви във 

времето. В станцията не са открити концентации на изомерите β, γ, δ, ε – НСН. HCB е 

открит в концентации близки до границата на количественото му определяне. 

Статистическият анализ на резултатите за OCP в седиментите установи достоверно 

(p<0,05) по-високи стойности на съдържанието им р. Чепеларска-устие, сп. Кемера и р. 

Марица в сравнение със останалите станции. 
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В мониторинговата станция р. Марица, бент с. Маноле са измерени 

концентрации на α- НСН от 5 до 25 µg kg-1, при национален СКОС 10.3 µg kg-1 както и 

α-Endosulfane от 36 до 56 µg kg-1, при национален СКОС 0.09 µg kg-1, Dieldrin от 15 до 

24 µg kg-1, при национален СКОС 1.06 µg kg-1, р.р'-DDЕ от 10 до 35 µg kg-1, о,р'- DDЕ от 

13 до 47 µg kg-1, при национален СКОС сума от всички DDТ 1.7 µg kg-1 и р,р' – DDD не 

е открито. DDT могат да останат в земеделската земя за дълго време и да се 

мобилизират отново чрез изпаряване и оттичане (Mai et al., 2002), което би могло да 

обясни временно стабилните нива.  

В станцията също не са открити изомерите γ, δ, ε – НСН и НСВ. 

Статистическият анализ на резултатите за OCP в седиментите установи достоверно 

(p<0,05) по-високи стойности на съдържанието им р. Марица, бент с. Маноле в 

сравнение със останалите три станции р. Стряма, с. Маноле, р. Марица, гр. Пловдив и 

р. Стряма, с. Слатина. 

Тъй като пътят на разграждане на ДДТ в седиментите зависи от 

редокспотенциала, то зависимостта от DDT : DDЕ баланса може да показва 

преобладаващите условия в района. Също така DDЕ е основният метаболит на DDТ при 

аноксични условия, докато основният метаболит е DDD при наличие на кислород. 

(Tolosa et al., 1995).  

Резултатите от изследваните 16 PAH в седиментите, от всички мониторингови 

станции са представени на (Фиг. 20). Резултати над границата на количественото 

определяне са открити за NAP – еднократна концентация 30.1 µg kg-1 в 

мониторинговата станцията на р. Стряма, с. Слатина, при предложен национален СКОС 

138 µg kg-1. В мониторинговата станция р. Чепеларска, сп. Кемера са констатирани 

следните органични замърсители PHE – 29 mg kg-1 - не се нормира, FLA- от 7 до 23 µg 

kg-1, при СКОС 2000 µg kg-1, PYR- от 5 до 37 µg kg-1 - не се нормира, BaA- от 3до 30 µg 

kg-1 - не се нормира, CRH от 2до 20 µg kg-1 - не се нормира, BbF от 5го 110 µg kg-1, при 

СКОС 70,7 µg kg-1, което надвишава с 1,5 предложената национална норма, BkF от 1.4 

до 70 µg kg-1, при СКОС 67.5 малко над определеният национален СКОС, BaP от 4 до 

50 µg kg-1, при СКОС 91.5 µg kg-1 и BjhiP до 40 µg kg-1, при СКОС 42, концентация 

близка до определеният СКОС. 

В мониторинговата станция р. Марица, бент с. Маноле са измерени 

концентрации за PHE – 37 µg kg-1 - не се нормира, FLA- до 85 µg kg-1- при СКОС 2000 

µg kg-1, BbF от 4 до 7.5 µg kg-1- при СКОС 70.7 µg kg-1 и BaP от 4 до 12 µg kg-1, при 

СКОС 91.5 µg kg-1. 
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Резултатите за р. Марица, гр. Пловдив са: PHE – 37 mg kg-1 - не се нормира, ANT 

– 8 µg kg-1 - не се нормира, FLA- до 50 µg kg-1, при СКОС 2000 µg kg-1, PYR- до 36 µg 

kg-1 - не се нормира, BaA- до 22 µg kg-1 - не се нормира, CRH до 15 µg kg-1 - не се 

нормира, BbF от 2 до 90 µg kg-1, при СКОС 70.7 µg kg-1, което надвишава предложената 

норма за СКОС, BkF до 80 µg kg-1, при СКОС 67.5 µg kg-1, стойност над определеният 

национален СКОС и BaP от 5 до 40 µg kg-1, при СКОС 91.5 µg kg-1. 

 

 

Фиг. 20. Стойности на РАН в седименти по мониторингови станции, 2013-2014 г. 

 

Изследваните шест РСВ в пробите от седименти са под границата на 

количественото определяне (LOQ), което може да се обясни със съществуващата 

забрана за производство им от десетилетия. 

Държави като Холандия и Канада имат дългогодишни традиции в 

законодателството, свързано с качеството на седиментите (Milenković et al., 2005). 

Сравнението с нормативните уредби в Холандия (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

1998) показва, че концентрациите в наблюдаваните станции не превишават съответните 

максимални стойности.  

5.4. Приоритетни и специфични органични вещества в биота 

Макрофити 

От изследваните ОСР в макрофити установихме концентрации от 3 до 75 µg kg-1 

(Фиг. 21), които са значително по-високи от получените за проби от води, седименти и 

риби (хриле, кожа и мускул) и достоверно (p<0.05) сходни с матрица макрозообентос. 

Получените концентации можем да сравним с тези на Mouvet et al. (1985), 2.37 µg g-1 за 
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α-HCH, 1.29 µg g-1 за β-НСН и 0.50 µg g-1 за у-НСН; средните акумулационни фактори 

са 616 за α-HCH, 493 за β-HCH, 294 за γ-HCH. Преобладаването на α- и β-HCH спрямо 

другите изследвани замърсители се наблюдава и във водни проби, което показва, че 

водните мъхове могат да се използват като индикатори на органохлорните замърсители 

в сладки води. От изследваните РАН в макрофити установихме NAP, PHE, FLU, PYR, 

B(а)A, CHR, B(б)F, B(к)F и B(а)P в концентрации от 1.42 до 41.4 µg kg-1 w.w, което 

съществено надвишава изследваните други матрици (вода, седимент и риба), но не и 

матрица макрозообентос (Фиг. 22). Друг автор Roy et al. (1996) потвърждава нашите 

резултати като значително по-високи нива на общо РАН във вода (средно t SD, 41.6 ± 

4.7 ng L-1) и тъкани от мъх (48.2 ± 2.2 ng g-1 d.w.) се наблюдават в местата близо до 

пристанището в сравнение със съответните стойности вода, общо PAHs = 6.7 t 1.6 ng L-

1, мъх, общо PAHs = 5.4 ± 0.9 ng g-1 d.w.), получени от референтните места.  

При проведените изследвания установихме РСВ 28, РСВ 52 РСВ 101 и РСВ 138 

в концентрации от 1.65 до 9.22 µg kg-1 w.w., което съществено надвишава изследваните 

други матрици (вода, седимент и риба), но отново не и матрица макрозообентос.  

Предходни проучвания на някои видове водни мъхове в условия на активен 

мониторинг илюстрират добрата им биоакамулативна способност по отношение на 

PCB и α-, β, and γ-HCH (Mouvet et al. 1985), както и PAH (Roy et al. 1996; Augusto et al. 

2011).  

 

 

Фиг. 21. Средно съдържание на ОСР по години в макрофити от всички 

мониторингови станции, µg kg-1 w.w. 
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Фиг. 22. Средно съдържание на РАН по години в макрофити от всички 

мониторингови станции, µg kg-1 w.w. 

 

Макрозообентос 

Таксономичният състав на макрозообентоса по мониторингови станции показва 

сходство единствено по присъствието на Hydropsyche sp. Общи таксони са характерни 

за станциите на р. Стряма и р. Марица при с. Маноле, както и при двата пункта на р. 

Марица.  

От изследваните ОСР в макрозообентос установихме концентрации от 3 до 56 µg 

kg-1 w.w. (Фиг. 24), което значително превишава концентациите, установени в органите 

на рибите (хриле, кожа и мускул). От изследваните РАН в макрозообентос установихме 

NAP, ACE, ACY, FLU, PHE, FLU, PYR, CHR, B(б)F, B(к)F в концентрации от 3 до 198 

µg kg-1 w.w. (Фиг. 25), което съществено надвишава изследваните други матрици (вода, 

седимент и риба).  

При проведените изследвания установихме РСВ 28, РСВ 52 РСВ 101 и РСВ 138 

в концентрации от 1.56 до 37.9 µg kg-1 w.w. (Фиг. 26), което съществено надвишава 

изследваните други матрици (вода, седимент и риба).  

Гореизложеното е доказателство за висок биоакумулационен капацитет при 

макрозообентосните организми по отношение на органични замърсители. Това съвпада 

с резултати от проучване в условия на активен мониторинг, при което представителите 

на макрозообентосните съобщества са посочени като най-подходящите биомонитори на 

приоритетни вещества (Besse et al. 2012). 
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Фиг. 24. Средно съдържание на ОСР по години в макрозообентос от всички 

мониторингови станции, µg kg-1, w.w. 

 

 

Фиг. 25. Средно съдържание на PAH по години в макрозообентос от всички 

мониторингови станции, µg kg-1, w.w. 
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Фиг. 26. Средно съдържание на PCB по години в макрозообентос от всички 

мониторингови станции, µg kg-1, w.w. 

 

Риби 

Изследваните индивиди от всеки вид бяха от еднаква размерно-възрастова група 

и без достоверни различия р<0,05 в теглото и дължината между петте проучвани 

станции. В мониторинговата станция р. Марица, гр. Пловдив не успяхме да уловим 

вида кефал, поради естествената биологична закономерност, обуславяща се от 

постоянните миграции, които видовете извършват през годината.  

През изследваният период са наблюдавани концентрации за изодрин, диелдрин и 

о,р'- DDD в хрилете на кефала, два пъти по високи от хрилете на мряната (Фиг. 27-28).  

 

 

Фиг. 27. Средно съдържание на ОСР по години в хриле от мряна от всички 

мониторингови станции, µg kg-1, w.w. 
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Фиг. 28. Средно съдържание на ОСР по години в хриле от кефал от всички 

мониторингови станции, µg kg-1, w.w. 

 

При анализа на РАН в хриле на мряна, установихме NAP, ACE, PHE, FLU и PYR 

в концентрации от 2 до 40 µg kg-1 w.w., докато в хрилете на кефела присъстват NAP, 

PHE, FLU и PUR в концентации от 2 до 48 µg kg-1 w.w. (Фиг. 29-30). От изследваните 

шест РСВ установихме присъствие в хрилете на двата вида риба само на РСВ 28, РСВ 

101 и РСВ 138 в концентации от 1.76 до 26.6 µg kg-1 w.w. (Фиг. 31-32). 

 

 

 

Фиг. 29. Средно съдържание на РАН по години в хриле от мряна от всички 

мониторингови станции, µg kg-1, w.w. 
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Фиг. 30. Средно съдържание на РАН по години в хриле от кефал от всички 

мониторингови станции, µg kg-1, w.w. 

 

 

Фиг. 31. Средно съдържание на РСВ по години в хриле от мряна от всички 

мониторингови станции, µg kg-1, w.w. 

 

Фиг. 32. Средно съдържание на РСВ по години в хриле от кефал от всички 

мониторингови станции, µg kg-1, w.w. 
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Няма съществени различия (р<0.05) в изследваните ОСР и PAH в кожата на 

рибите. При проведените изследвания установихме при вида мряна 5 броя на РСВ 28, 

РСВ 52 РСВ 101, РСВ 138 и РСВ 153 в концентрации от 1.69 до 7.32 µg kg-1 w.w., 

докато при вида кефал установихме 4 броя на РСВ 28, РСВ 52 РСВ 101, РСВ 138 в 

концентрации от 1.91 до 23.75 µg kg-1 w.w., което води до съществени различия в 

измерените концентации на двата вида риба (Фиг. 37-38). 

 

 

Фиг. 37. Средно съдържание на РСВ по години в кожа на мряна от всички 

мониторингови станции, µg kg-1, w.w. 

 

 

Фиг. 38. Средно съдържание на РСВ по години в кожа на кефал от всички 

мониторингови станции, µg kg-1, w.w. 

 

Мускулните тъкани по принцип могат да предоставят значително количество за 

анализ; те са годни за консумация (от човека, но не и от други организми от високите 

трофични нива) и обикновено акумулират липофилни замърсители като халогенирани 

вещества и метилживак, за чийто анализ следва да се използват. Акумулацията на 
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такива вещества в мускулните тъкани обаче може да е дългосрочен процес, 

осъществяващ се чрез трофичния трансфер и силно повлиян от биомултипликацията, 

поради което е необходима внимателна оценка на мястото в трофичната верига при 

сравнението на различни видове; концентрациите в мускулите не отразяват 

действителната биоакумулация и не разкриват скорошни изменения във времето на 

химичните нива. (Ръководство 25, 2010). Не установихме съществени различия в 

изследваните ОСР, РАН и РСВ в мускула на двата вида риби. 

 

5.4. Обобщен анализ на замърсяването с органични вещества в изследвания 

район 

Можем да обобщим, че мартицата макрозообентос, до известна степен 

непредставителна, поради малкото количество събран материал, акумулира най-голямо 

съдържание на органични замърсители, следвана от макрофитите, хрилете на рибите, 

седимента, кожата на рибите и мускула на рибите. 

Приетите на европейско ниво СКОС за органични замърсители в биота -

хексахлорбензен и хексахлорбутадиен дават възможност да бъде направена оценка на 

химичното състояние на съответните водни тела. В съгласие с повечето подобни 

изследвания в Европа почти във всички пунктове се получават резултати за 

хексахлорбензен под приетия СКОС. 

Получените данни за органични замърсители в изследваните матрици седимент, 

риби и макрозообентос, можем да оценим с представените в (Табл. 12) предложения за 

национални стандарти по (тема: Проучване и оценка на химичното състояние на 

повърхностните води, 2016). По същата тема можем да сравним нашите резултатите за 

седимент и кефал със съвпадащата мониторингова станция р. Чепеларска-устие, сп. 

Кемера. Следва да се отбележи, че в цитираното проучване са анализирани цели риби.  

 

Табл. 12. СКОС, регламентирани с Директива 2013/39/ЕС и предложения за критерии за за седимент и 
биота, адаптирана по „Проучване и оценка на химичното състояние на повърхностните води” (2016). 

 

Предложение за СК  
за седимент 

Предложение за СК  
за биота 

Показател 

вътрешни 
повърхностни 

води 

биота 
(хищници, 

вторично отравяне) 

биота 
(здраве на човека, 

храна) 
ANT  24 

µg kg-1 d.w. 
AF метод 

92 222 
µg kg-1 w.w. 
(мекотели) 

2 434.8 
µg kg-1 w.w. 
 (мекотели) 

Aldrine Σ 2.3 
µg kg-1 w.w. 

30 
µg kg-1 w.w. 

6.1 * 
µg kg-1 w.w. 
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Предложение за СК  
за седимент 

Предложение за СК  
за биота 

Показател 

вътрешни 
повърхностни 

води 

биота 
(хищници, 

вторично отравяне) 

биота 
(здраве на човека, 

храна) 
10.6 

µg kg-1 d.w. 
ЕqР-метод 

ориентировъчно 

  (сума алдрин + 
диелдрин) 

Dieldrine Σ 0.23 
µg kg-1 w.w. 

1.06 
µg kg-1 d.w. 
ЕqР-метод 

30 
µg kg-1 w.w. 

 

6.1 * 
µg kg-1 w.w. 

 (сума алдрин + 
диелдрин) 

Endrine Σ - 30 
µg kg-1 w.w. 

12 * 
µg kg-1 w.w. 

Izodrine Σ - няма данни няма данни 
DDT total 0.37 

µg kg-1 w.w. 
1.7 

µg kg-1 d.w. 
AF метод 

30 
µg kg-1 w.w. 

 

610 * 
µg kg-1 w.w. 

 

4, 4 DDT няма данни няма данни няма данни 
Endosulfane  0.09 (µg/l) 

ориентировъчно 
1000 

µg kg-1 w.w. 
 (риби) 

365 
µg kg-1 w.w. 

 (риби) 
FLU 2000 

µg kg-1 d.w. 
AF метод 

11522 
µg kg-1 w.w. 

 (ракообразни) 

30 
µg kg-1 w.w. 

 (ракообразни и 
мекотели) 

HCB 3.7 
µg kg-1 w.w. 

16.9 
µg kg-1 d.w. 
ЕqР-метод 

16.7 
µg kg-1 w.w. 

 (риби) 

9.74 
µg kg-1 w.w. 

 (риби) 

НСН 2.4 
µg kg-1 w.w. 

10.3 
µg kg-1 d.w. 
ЕqР-метод 

33 
µg kg-1 w.w. 

 (риби) 

61 
µg kg-1 w.w. 

 (риби) 

NAP  53 
µg kg-1 w.w. 

138 
µg kg-1 d.w. 
ЕqР-метод 

12 266 
µg kg-1 w.w. 

 (риби) 

2 435 
µg kg-1 w.w. 

 (риби) 

B(а)P 35.2 
µg kg-1 w.w. 

91.5 
µg kg-1 d.w. 
EqP-метод 

няма данни 5 
µg kg-1 w.w. 

(ракообразни и 
мекотели) 

B(б)F 27.2 
µg kg-1 w.w. 

70.7 
µg kg-1 d.w. 

няма данни - 

B(к)F 26 
µg kg-1 w.w. 

67.5 
µg kg-1 d.w. 
EqP-метод 

  

IND(1,2,3-cd) няма данни - - 
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Предложение за СК  
за седимент 

Предложение за СК  
за биота 

Показател 

вътрешни 
повърхностни 

води 

биота 
(хищници, 

вторично отравяне) 

биота 
(здраве на човека, 

храна) 
B(j,h, i)P 16.1 

µg kg-1 w.w. 
42 

µg kg-1 d.w. 
EqP-метод 

- - 

Легенда: (w.w.) - мокро тегло, (d.w.) - сухо тегло, (AF метод) - подход с прилагане на фактор за оценка, 

(ЕqР-метод) - разпределение на равновесието; всички стойности, изведени чрез ЕqР подхода следва да 

се разглеждат като временни, (Σ) - отнася се за сумата от измерените концентрации за алдрин, диелдрин, 

ендрин, изодрин, (*) ориентировъчна стойност за „биота - консумация на морска храна“, изчислена 

съгласно подхода, препоръчан в E.C. (2011). TGD-EQS.  

 

Обобщение по мониторингови станции  

Обобщеният анализ на органични замърсители в р. Чепеларска-устие, сп. Кемера 

рефлектира силен антропогенен натиск от заустване на непречистени отпадъчни води 

от 4 населени места, най-голямото от които е гр. Асеновград и 8 предприятия, 2 от 

които с комплексни разрешителни за производство на метали и пестициди. Натискът се 

увеличава от активното водовземане за напояване от р. Чепеларска през летния сезон, 

което води до пресъхване й в периода м. юни-септември. През този период водният 

отток се формира изцяло от отпадъчни води, което определя и лошото екологично и 

химично състояние на водното тяло. Водното тяло е разположено в район с интензивно 

земеделие с повишен натиск от употреба на препарати за растителна защита. В 

допълнение има и интензивен автомобилен транспорт. 

Най-голям брой максимални средни концентрации за двете години в 

мониторинговата станция на р. Чепеларска-устие, сп. Кемера са установени в 

седиментите: α-HCH, α-Ендосулфан, o,p DDE, p,p DDE, PYR, BaA, CHR, B(b)F, 

B(k)F, B(a)P, B(ghi)P. По две максимални средни стойности са регистрирани за пробите 

от макрозообентос (FLA, PCB 138) и кефал-кожа (NAP, PCB52). Замърсителите: 

Изодрин, PCB 28, PCB 101 имат максимални нива в пробите от кефал –хриле. 

Единстевено о,p DDD в макрофити и PHE в хриле-мряна има максимум за двете 

години, като близки по стойности са нивата на съединенията в кефал-хриле. 

Установените концентаци за α-HCH, β-НСН са сходни за пробите от макрофити, 

макрозообентос, мряна хриле, мряна кожа, кефал хриле и кефал кожа 

Чрез РСА анализа (Фиг. 45) е представено установеното съществено замърсяване 

с ОСР, РАН и РСВ във всички матрици. Следва да се отбележи, че по отношение 
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акумулацията на анализираните 43 органични замърсители, макрофитите формират 

група с растителноядния кефал (лявата част диаграмата), докато мряната, хранеща се с 

макрозообентос формира една група с него. 

 

  

Фиг. 45. Река Чепеларска-устие, сп. Кемера (2013-2014).  

 

Избраната мониторинговата станция на р. Марица при бент с. Маноле има 

важно значение за оценка на въздействието от кумулативния антропогенен натиск, 

формиращ се в разположените над нея водосбори на р. Марица, р. Чепеларска и р. 

Стряма. Обобщените резултатите от анализа на органични замърсители илюстрират 

постъпващия значим товар от органични замърсители, формиращи се от: 

- заустване на значителни количества индустриални отпадъчни води в 

канализациите на гр. Пловдив (р. Марица) и гр. Асеновград (р. Чепеларска); 

- заустване на индустриални отпадъчни води в р. Чепеларска от две 

предприятия за производство на метали и пестициди; 

- интензивно земеделие и автомобилен транспорт във водосборите на трите 

реки. 

Тези данни са основание антропогенният натиск във водосбора на 

мониторинговата станция, причинен от емитиране на индустриални замърсители и 

препарати за растителна защита, да бъде определен като значим. Построеният бент на 

р. Марица в района на станцията (с цел използване на водите за напояване) 

допълнително променя характеристиките на водната екосистема, като съществено 

намалява скоростта на водното течение в участък от около 2 км и предизвиква ускорен 

процес на седиментация. Автомобилният транспорт в района на мониторинговата 

станция е с много слаба интензивност, осъществяващ се по земно-насипен път покрай 
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река Марица, използван за селскостопански нужди и от рибари. Посочените 

обстоятелства определят условията в мониторинговата станция като подходящи за 

изследване на процесите на акумулация на органични замърсители в различните 

компоненти на водната екосистема (вода, седимент и биота). 

Най-голям брой максимални средни концентрации за двете години в 

мониторинговата станция на р. Марица, бент с. Маноле са установени в седиментите: 

α-HCH, α-Ендосулфан, o,p� DDE, p,p� DDE, FLA, BaA, CHR, B(b)F, B(k)F, B(a)P, 

B(ghi)P и PCB 52. По пет максимални средни стойности са регистрирани за пробите от 

макрофити (β-HCB, Алдрин, o,p� .DDD, PHE и PCB 138) и кефал-хриле (Диелдрин, 

Ендрин, NAP, PYR и PCB101). Следва да се отбележи, че нивата на изброените 5 

съединения имат сходни с максимума концентрации в пробите от кожа и мускул. 

Замърсителите δ-HCB, Изодрин, PCB 28 имат максимални нива в пробите от 

макрозообентос, докато γ-HCB, ε-HCB, PCB 52 в мускул от кефал. Единстевено p,p� 

DDD има максимум за двете години в пробите от хриле на мряна, като близки по 

стойности са нивата на съединението в кефал кожа и мускул.  

РСА анализа на акумулираните 43 замърсителя в трите матрици от 

мониторинговата станция р. Марица, бент село Маноле (Фиг. 46), илюстрира 

отделянето на седиментите като самостоятелна група, докато другите матрици за 

взаимосвързани. 

 

 

  

Фиг. 46. РСА анализ, р. Марица бент с. Маноле (2013-2014). 

 

Обобщените резултати от анализа на органични замърсители за мониторингова 

станция на р. Марица при гр. Пловдив показват значимо въздействие върху водосбора 
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от комбинирания точков и дифузен натиск от горната и средна част на басейна на р. 

Марица, развитата промишленост и интензивно селско стопанство, интензивния 

автомобилен фактор за наличие на замърсители като РАН. Най-голям брой максимални 

средни концентрации за двете години в мониторинговата станция на р. Марица, гр. 

Пловдив са установени в седиментите: α-Ендосулфан, FLA, PYR, BaA, CHR, B(b)F, 

B(k)F, B(a)P. Шест максимални средни стойности за макрозообентос (γ-HCB, NAP, 

FLU, PHE, PCB 28 и PCB 101). По четири максимални средни стойности са 

регистрирани за пробите от макрофити (α-HCH, β-HCB, Изодрин и Диелдрин), като 

близки по стойности са нивата на съединенията и в хрилете на мряната. Единстевено δ-

НСН има максимум за двете години в пробите от хриле на мряна. По отношение на 

специфичната акумулация на органични замърсители в различните матрици, прави 

впечатление че макрофитите, седиментите и макрозообентоса формират отделни групи 

(Фиг. 47). 

 

  

Фиг. 47. РСА анализ р. Марица-гр. Пловдив (2013-2014).  

 

Обобщените резултати от анализа на органични замърсители за мониторингова 

станция р. Стряма, с. Маноле, показват комплексно натоварване на района от 

земеделие, дрениращи води от голям брой отводнителни канали, които допълнително 

увеличават натиска от пестициди, използвани в земеделието, средно интензививен 

автомобилен транспорт. Най-голям брой максимални средни концентрации за двете 

години са установени в макрозообентоса: γ-HCH, δ-НСН, ε-НСН, Диелдрин, NAP, PHE, 

RY от земеделие, B(b)F, PCB 28, PCB 101, PCB 138. 

Пет максимални средни стойности са регистрирани за пробите от седименти: (α-

Ендосулфан, o,p DDЕ, р,p DDЕ, B(k)F, B(a)P). Три максимални средни стойности са 
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регистрирани за пробите от макрофити: Изодрин, р,p DDТ, FLA. Замърсителите: β-

HCB и р,p DDD имат максимални нива в пробите от кефал-кожа, докато единствено 

PCB 52 в мускул от кефал има максимум за двете години. Установените концентаци за  

PHE са сходни за макрофити, макрозообентос, мряна-хриле, мряна-кожа, кефал-

хриле и кефал-кожа. Коментираната специфика на акумулацията на замърсителите по 

матрици е илюстрирана на Фиг. 48, на която при РСА анализа за периода 2013-2014 г. 

пробите от седименти, макрофити и макрозообентос формират отделни групи. 

 

  

Фигура 48. РСА анализ, р. Стряма, с. Маноле (2013-2014). 

 

Избраната като потенциално референтна мониторингова станция на р. Стряма, с. 

Слатина потвърждава до известна степен незначителен антропогенен натиск с 

ограничено въздействие. Най-голям брой максимални средни концентрации за двете 

години са установени в седиментите: α-HCH, α-Ендосулфан, Хексахлорбензен, o,p 

DDE, p,p DDE, CHR, B(b)F, B(a)P. 

По четири максимални средни стойности са регистрирани за пробите от 

макрофити (β-НСН, γ-НСН, o,p DDD, FLA) и мряна-хриле (ε-НСН, Диелдрин, PHE, 

PCB28).  

Замърсителите: δ-HCH, Изодрин, NAP p,p DDD имат еднократно за двете 

години на изследване максимални нива в пробите от макрозообентос, кефал-хриле, 

кефал кожа  и кефал-мускул. Установените концентаци за γ-HCH са сходни за 

макрозообентос, мряна хриле, мряна кожа, мряна-мускул, кефал хриле, кефал кожа и 

кефал-мускул. 
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Резултатите от РСА отново илюстрират, че процесите на акумулация на 

органични замърсители в седименти са много специфични в сравнение с 

представителите на матрица биота (Фиг. 49). 

 

  

Фигура 49. РСА анализ, р. Стряма с. Слатина (2013-2014). 

 

В седиментите от р. Чепеларска и р. Марица, бент с. Маноле са установени 

превишения на предложените национални СКОС по 4 от анализираните OCP. В 

допълнение отново в р. Чепеларска, както и в р. Марица, гр. Пловдив нивата на 2 

замърсителя от групата на PAH бяха с нива над предложените СКОС. Тези резултати 

следва да се разглеждат като тревожни, тъй като РАН имат генотоксични и 

канцерогенни ефекти върху рибите, водят до морфологични аномалии в ларвите им и 

предизвикват оксидативен стрес (Oliveira et al., 2007). 

Съгласно Директива 2013/39/60 ЕО не са установени концентрации над СКОС за 

биота. 

Въз основа на обобщените резултатите по мониторингови станции, включително 

данни за потенциалният антропогенен натиск, земеделие, транспорт и оценка на 

екологично и химично състояние, бяха създадени информационни карти, които могат 

да послужат за комплексна оценка на екологичното състояние.  

  

6. ЗАKЛЮЧЕНИЕ 

В рамките на настоящата дисертация бе проследено съдържанието на органични 

вещества в проби от речна вода, седименти и биота през два сезона (лято и есен) на 

2013 и 2014 г. Мониторингът бе проведен в избрани моделни речни екосистеми от 

басейна на р. Марица и два от нейните големи притоци – р. Чепеларска и р. Стряма.  
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В наблюдваваните 5 мониторингови станции бе възможно да се формират 

представителни проби от матриците вода, седимент и биота. Взетите проби бяха 

анализирани по разработени методики за съдържание на 28 приоритетни вещества и 15 

специфични замърсители. В допълнение бяха проследени и 5 основни физико-химични 

показателя (рН, температура, електропроводимост, разтворен кислород и наситеност с 

кислород) на води in situ.  

Стойностите на основните физико-химични показатели на водите бяха 

сравнително постоянни през двете години и съответстват на добро химично състояние. 

Изключение прави р. Чепеларска-устие с регистрирано завишение на 

електропроводимостта (2.5 пъти) през 2013 г. Във водите от всички станции 

наблюдаваните 43 органични вещества бяха под границата на количественото 

определяне (LOQ). 

В матрица седимент от 2 мониторингови станции: р. Чепеларска-устие, спирка 

Кемера и р. Марица, бент с. Маноле бяха регистрирани превишения на националните 

СКОС, както следва. Максималните концентрации на α- НСН между 2.5 и 3.5 пъти; α-

Endosufane от 600 до 622 пъти; сума от всички DDТ от 33 до 48 пъти и диелдрин от 23 

до 33 пъти. От групата на PAH над границата на количественото определяне са: NAP (р. 

Стряма, с. Слатина), PHE, ANT, FLA, PYR, BaA, CRH, BaP (р. Марица, гр. Пловдив), 

PHE, FLA, BbF, BaP (р. Марица бент, с. Маноле) и PHE, FLA, PYR, BaA, CRH, BaP, 

BjhiP (р. Чепеларска-устие, сп. Кемера). Техните концентрации бяха под предложените 

национални СКОС, с изключение на BbF и BkF в седиментите от р. Чепеларска и р. 

Марица, гр. Пловдив. Изследваните шест РСВ в пробите от седименти са под границата 

на количественото определяне (LOQ), което може да се обясни със съществуващата 

забрана за производство им от десетилетия.  

В биотата от моделните речни екосистеми, анализираните органични вешества 

показват най-високо съдържание в тъканите от водни макрофити и макрозообентос 

спрямо кореспондиращите проби (води, седименти и риби). Групата на ОСР показва 

достоверно (p<0,05) сходни нива в макрофитите и макрозообентоса. Изследваните РАН 

и РСВ са регистрирани в най-високи нива в пробите от макрозобентос, следвани от 

макрофити.  

Въз основа на високият биоакамулационен капацитет на макрозообентоса се 

очертава нуждата от допълнителни изследвания по трофични групи (дробящи, 

хищници, стържещи, пробиващи, детритофаги, събиращи).  
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През изследваният период са наблюдавани концентрации на ОСР (Изодрин, 

Диелдрин и о,р'-DDD) в хрилете на кефала, два пъти по високи от хрилете на мряната. 

В хрилете на двата вида риба са регистрирани различни съединения от групата на РАН. 

Не са установени достоверни междувидови разлики в концентрациите на изследваните 

ОСР и РАН в кожа и мускул. Различия на видово ниво има по отношение на 

акумулираните съединения РСВ, но без достоверни разлики. Като цяло най-ниски са 

нивата на анализираните органични съединения в мускулните проби.  

Установяването на връзката между химичната форма на елемента и неговата 

биостъпност, както и на връзката между биодостъпността и биоакумулирнето му са 

може би най-разработваните проблеми в съвременните изследвания, в областта на 

водите. Независимо от значителния обем натрупани резултати, все още не могат да 

бъдат направени еднозначни заключения за всички организми и всички замърсители. 

Инструмент за оценка на биодостъпни концентрации е т.нар. модел на биотичните 

лиганди, който обаче е далеч от възможността да се прогнозира биоакумулиране. 

 

Могат да бъдат формулирани следните основни изводи. 

1. Основните физико-химични показатели и анализираните 43 органични 

вещества във води илюстрират добро химично състояние в петте моделни речни 

екосистеми. 

2. Съдържанието на 4 от анализираните OCP надвишава националните СКОС в 

седиментите от р. Чепеларска и р. Марица, бент с. Маноле. От групата на PAH 2 

замърсителя са с нива над предложените СКОС в седиментите от р. Чепеларска и р. 

Марица, гр. Пловдив.  

3. Представителите на макрозообентоса показват най-висок биоакумулационен 

капацитет по отношение на органичните замърсители. Тези организми обаче са с малки 

размери и често събирането на достатъчно количество за формиране на представителна 

проба за химически анализ е затруднено.  

4. За проследяване на органични замърсители във водни екосистеми като 

подходящи монитори се доказват водните макрофити. 

5. За оценка на състоянието на водните екосистеми следва да се анализира 

биоакумулацията в цяла риба, паралелно с анализ на мускул от гледна точка здравето 

на човека.  

5. В мониторингова станция р. Чепеларска-устие бе установено съществено 

замърсяване с ОСР, РАН и РСВ във всички матрици, което е отражение на натиска в 
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района (промишленост, непречистени БФВ, интензивно селско стопанство; 

автомобилен трафик). Аналогична е оценката при р. Марица, бент село Маноле. 

 

2. ПРИНОСИ 

Приноси с научно-приложен характер 

7.1 За първи път в България е проведено комплексно проучване на 43 

органични замърсители в три матрици от моделни речни екосистеми.  

7.2 Въз основа на специфичния акумулационен капацитет бе доказано, че 

биотата и седимента успешно могат да се използват за оценка на химичното състояние. 

7.3 Установено е, че натрупването на органични замърсители като вид и 

количества са специфични в двете матрици, поради което за оценка на химично 

състояние на водни екосистеми следва паралелно да се пробонабират и анализират 

седимент и биота.  

7.4 Потвърдено е приложението на водните макрофити и макрозообентоса 

като подходящи индикатори на органични замърсители.  

7.5 Установено е, че за оценка на химичното състояние на водни екосистеми 

следва да се анализира биоакумулацията в цяла риба, паралелно с мускул за оценка на 

риска за здравето на човека.  

7.6 Изготвени са информационни карти за 5-те мониторингови станции, 

включващи данни за антропогенен натиск и оценка на химично и екологично 

състояние. Те могат да се приложат към Плана за управление на речните басейни в 

Източнобеломорски район.  

 

Приноси с методологичен характер  

7.7. Разработени и валидирани са две нови методики за анализ на ОСР и РСВ, 

както и за РАН в проби от биота, които запълват липсата на национални методи за 

мониторинг на приоритетни и специфични вещества във водни екосистеми. 
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