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Резултати от анализ на повърхностни води от язовири по договор с АТГСР на Дунавска 

Добруджа 
 

Заявка номер 2 от 07.05.2019г. 
 
 

1. Точка на пробовземане – язовир Антимово, Тутраканско, до стената 
 
1.1 Алкална реакция: рН = 7.16 (по БДС EN ISO 10523), 20⁰С 
1.2 Нитрати NO3 <0.5 мг/л (колоритетричен тест кит)  
1.3 Утайки: 0.16 % (термогравиметричен метод Метлер Толедо MJ33)  
1.4 Разтворен кислород = 4.5 мг /л (колоритетричен тест кит) 
1.5 Биохимична потребност на кислород – 5 дни окисление (БПК5) 6.6 мг/л  
1.6 Микробиология (инкубация мин. 48ч) при 37⁰С:  
 - ешерехия коли и коли форми: положително 
 - цитробактер: положително 
 - Vibrio cholerae: негативно 
 

2. Точка на пробовземане 2 – язовир (село) Щръклево, Русенско 
 
2.1 Алкална реакция: рН = 7.50 (по БДС EN ISO 10523), 20⁰С 
2.2 Нитрати: NO3 5.0 мг/л (колоритетричен тест кит)  
2.3 Утайки: 0.24% (термогравиметричен метод, Метлер Толедо MJ33)  
2.4 Разтворен кислород = 6.0 мг /л (колоритетричен тест кит) 
2.5 Биохимична потребност на кислород – 5 дни окисление (БПК5) 3.7 мг/л  
2.6 Микробиология (инкубация мин. 48ч), 37⁰С:  
 - ешерехия коли и коли форми: положително 
 - цитробактер: положително 
 - Vibrio cholerae: негативно 
 

3. Точка на пробовземане 3 – язовир Йовковци, Велико Търново 
 
3.1 Алкална реакция: рН = 8.10 (по БДС EN ISO 10523) при 20⁰С 
3.2 Нитрати: (NO3) 10.0 мг/л (колоритетричен тест кит)  
3.3 Утайки: 0.19% (термогравиметричен метод, Метлер Толедо MJ33)  
3.4 Разтворен кислород = 8 мг /л (колоритетричен тест кит) 
3.5 Биохимична потребност на кислород – 5 дни окисление (БПК5) 2.9 мг/л  
3.6 Микробиология (инкубация мин. 48ч), 37⁰С:  
 - ешерехия коли и коли форми: негативно 
 - цитробактер: негативно 
 - Vibrio cholerae: негативно 
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4. Точка на пробовземане 4 – язовир Сухая, Зимничея / Търну Магуреле в Република 
Румъния 

 
4.1 Алкална реакция: рН = 7.90 (по БДС EN ISO 10523), 20⁰С 
4.2 Нитрати: (NO3) 10.0 мг/л (колоритетричен тест кит)  
4.3 Утайки: 0.09% (термогравиметричен метод, Метлер Толедо MJ33)  
4.4 Разтворен кислород: 4 мг /л (колоритетричен тест кит) 
4.5 Биохимична потребност на кислород: 5 дни окисление (БПК5) = 9.8 мг/л  
4.6 Микробиология: (инкубация мин. 48ч), 37⁰С:  
 - ешерехия коли и коли форми: негативно 
 - цитробактер: положително 
 - Vibrio cholerae: негативно 
 

5. Точка на пробовземане 5 – язовир Комана, обл. Гюргево в Република Румъния 
 
5.1 Алкална реакция рН: 7.13 (по БДС EN ISO 10523), 20⁰С 
5.2 Нитрати (NO3): 1.0 мг/л (колоритетричен тест кит)  
5.3 Утайки = 0.22% (термогравиметричен метод, Метлер Толедо MJ33)  
5.4 Разтворен кислород: 8 мг /л (колоритетричен тест кит) 
5.5 Биохимична потребност на кислород: 5 дни окисление (БПК5) = 2.9 мг/л  
5.6 Микробиология (инкубация мин. 48ч), 37⁰С:  
 - ешерехия коли и коли форми: негативно 
 - цитробактер: негативно 
 - Vibrio cholerae: негативно 
 

6. Точка на пробовземане 6 – езеро Калъраш, обл. Калъраш в Република Румъния 
 
6.1 Алкална реакция рН: 7.99 (по БДС EN ISO 10523), 20⁰С 
6.2 Нитрати (NO3): 10.0 мг/л (колоритетричен тест кит)  
6.3 Утайки = 0.14% (термогравиметричен метод, Метлер Толедо MJ33)  
6.4 Разтворен кислород = 5 мг /л (колоритетричен тест кит) 
6.5 Биохимична потребност на кислород – 5 дни окисление (БПК5) = 3.1 мг/л  
6.6 Микробиология (инкубация мин. 48ч), 37⁰С:  
 - ешерехия коли и коли форми: негативно 
 - цитробактер: положително 
 - Vibrio cholerae: негативно 
ЗАБЕЛЕЖКА: В езерото се установи интензивно развитие на водна леща.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.interregrobg.eu/


FFIISSHHNNAATT    

ee--MMSS  ккоодд::  RROOBBGG--440022  
 

 

 

 
Силистра, 7500 ул. Симеон Велики 49, e-mail:atgsr@mail.bg 

 

 

 

 

www.interregrobg.eu 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз 

 

 
 
Вземане проба от язовир Щръклево 
 
 

 
Инкубатор 37⁰С 
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По отношение на пробовземането са взети всички необходими мерки за осигуряване на 
условията по отношение на чистота на съдовете, правилното съхранение и 
транспорт на пробите, както е регламентирано в посочените по-горе стандарти. 
Съдовете за многократна употреба са изплаквани с вода от източника многократно, с 
цел отмиване на евентуални остатъци от измивни вещества и предишни проби. В 
общия случай, пробите са вземани в стъклени съдове и пластмасови бутилки за 
еднократна употреба (стерилни, за микробиология), съхранявани на тъмно, 
транспортирани при хладилни условия и анализирани възможно бързо след 
пробовземане. 
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