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В Ъ В Е Д Е Н И Е 

За питейно-битовото водоснабдяване на бунгала за сезонен отдих и СПА 
комплекс „Дервиша“ в м. „Дервиша”, землище на гр.Велики Преслав, община Велики 
Преслав, област Шумен ще се ползват подземни води от съществуващия каптаж 
„Дервиша”, захранван от дренаж.  Необходимите водни количества за комплекса са 
36713 m3 годишно (1,164 l/s). 

Фирма „ЕКУИЪС” ООД, възложи на “Хидро-Гео-Проект” ООД – гр.София да 
подготви проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптажа и дренажа, в 
съответствие с изискванията на Закона за водите и Наредба № 1/2007 г. за 
проучването, ползването и опазването на подземните води, изм. и доп. и Наредба № 
3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 
съоръженията за питейно битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди въз 
основа на събраната хидрогеоложка информация за водовземните съоръжения и 
района. Границите на СОЗ са определени и оразмерени чрез математично моделиране 
на хидродинамичните и миграционни условия на средата около дренажа, с който е 
каптирана подземната вода, като е използван специализиран хидрогеоложки софтуерен 
продукт.  

Проектът е съставен от инж. Д. Найденов дипломиран инженер геолог – 
хидрогеолог. Математическото моделиране и оразмеряването на СОЗ са извършени от 
д-р инж. Ивайло Петков - дипломиран инженер геолог – хидрогеолог.  

 
1. Резултати от хидрогеоложкото проучване 

Местността „Дервиша“ се намира на около 4 km югоизточно от гр.Велики 
Преслав. Разположена е в подножието на северните склонове на Преславската планина, 
с най-висок връх Голяма Въшкадалница (723,4 m надм. височина). В регионален аспект 
проучвания район попада в обхвата на Източния Предбалкан.   

В края на 80-те години на миналия век са извършени строителни работи за 
осигуряване на вода за питейни цели на вилната зона в м. „Дервиша“. Изграждени са 
един къс дренаж, завършващ с ревизионна шахта (РШ) и каптаж „Дервиша“, в който 
водата от дренажа да се събира и да се ползва. Водата от дренажа по гравитачен път 
постъпва в каптажа.     

Каптаж „Дервиша” се намира на 50 m югозападно от микроязовир „Дервиша“ в 
основата на левия скат на дере, ляв приток на река Дервишка (Зурябова) - граф. прил. 
№№ 2 и 3. Каптажът е разположен, в ПИ № 58222.111.96 по кадастралната карта на гр. 
Велики Преслав, ЕКАТТЕ 58222, община Велики Преслав, област Шумен,  с трайно 
предназначение на територията Земеделска, начин на трайно ползване Друг вид 
земеделска земя, общинска публична собственост – Община Велики Преслав 
(граф.прил.№ 4.1).  

Дренажът и РШ са разположени на 80 m югозападно от каптаж „Дервиша“ нагоре 
по дерето. Съоръженията попадат в ПИ 58222.111.104. по кадастралната карта на гр. 
Велики Преслав, ЕКАТТЕ 58222, община Велики Преслав, област Шумен, с трайно 
предназначение на територията Земеделска, начин на трайно ползване Мера, общинска 
публична собственост – Община Велики Преслав (граф.прил.№ 4.2) 

До водовземните съоръжения се стига по черен път покрай микроязовира. 
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Географските координати в координатна система – елипсоид – WGS 84 и 
координатна система BG-70, зона ”7” на каптажа и РШ са представени в таблица № 1.  

Таблица № 1 

Съоръжение 
Геогр.координати WGS84 Геодез. координати - с-ма 1970 г. зона „7” 

B L X, m Y, m 

Каптаж „Дервиша“  43° 09’ 19,662“  26° 45’ 40,368” 4 678 770,347 9 546 799,347 

РШ  43° 09’ 17,497“ 26° 45’ 38,498” 4 678 703,279 9 546 757,513 

Котите на терена и други характерни коти на съоръженията са представени в 
таблица № 2 

Таблица № 2 
Съоръжение Кота капак, m Кота терен, m Кота ВН, m Кота дъно, m 

Каптаж „Дервиша“ 252,67 252,35 247,29 238,67 
РШ 256,71 255,70 247,41 246,71 

Р е л е ф. Областта на Предбалкана се отличава със своя хълмист, нископланински и 
отчасти планински релеф. Той е съчетан със сложна долинна мрежа, към която са 
привързани просторни долинни разширения и добре обособени котловини, ридове и 
планини. Източната подобласт заема хълмистите и нископланинските земи на 
Предбалкана, простиращи се на изток от долината на Стара река и опиращи до западната 
периферия на Черноморската зона. Източната подобласт на Предбалкана се отличава с 
добре изразена скаровидна долинна мрежа, при която преобладават морфографските 
черти на надлъжните приточни долини, а напречните дълбоки проломни долини на река 
Врана и особено на главната отводнителна артерия на река Голяма Камчия, подчертават 
разчленението и контрасното изражение на релефа. Едрите контури в орографията се 
осъществяват от диагоналното простиране на Антоновските височини, Лиса планина 
(1054 m), Преславската (723 m) и Драгоевската планина. На изток и на юг от тях в широк 
обхват се простират Герловската котловина, чиято нахълменост се обуславя от типичната 
скаровидна долинна мрежа в  горното поречие на река Голяма Камчия 

К л и м а т. В района на Преблакана, климатообразуващо влияние имат, както 
близостта на Дунавската низина, така и добре изразените височини и съседство на 
Старопланинската верига. Климатът е преобладаващо умерено континентален, а в по-
високите части своето изражение показва планинския климат.  

Т е м п е р а т у р а. Средните стойности на януарските температури варират от -
1,5 – 5 C, а средните юлски от 16 до 21C. Тези стойности потвърждават наличието на 
по-ниско термично ниво в Предбалкана в сравнение с Дунавската равнина и изразените, 
макар и в по-малка степен континентални черти на климата.  

В а л е ж и. Средномесечните, сезонни и годишна суми на валежите, (l/m2) за 
района, измерени в МС”Преслав”, са представени в таблица № 3.    

Таблица № 3 
Месец 

МС 
I II III IV V VI VII VIII  

Преслав 47 43 41 52 71 73 56 48  
Месец 

МС 
IX X ХI XII Зима Пролет Лято Есен Год. 

Преслав 34 49 61 65 156 164 177 144 641 
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Х и д р о г р а ф и я. Основната отводнителна артерия на района е река Камчия. 
Реката е най-голямата Българска река, която се влива пряко в морето. Нейното поречие 
заема централно положение в Черноморския район за басейново управление, като на 
север се ограничава от вододелите с река Русенски Лом и Добруджанските реки 
(включващи и р.Провадийска), на запад - вододела с река Янтра, на юг - вододела с 
река Тунджа по билото на старопланинската верига и част от вододела към южно-
черноморските реки, а на изток се влива в Черно море през широка делта. 

Реката се формира от сливането на двата основни за поречието притоци р. Голяма 
Камчия и р. Луда Камчия, като общата й водосборна площ е 5358 km2. 

Река Камчия в миналото се е наричала Тича. Реката и нейните притоци заемат 
района между разклоненията на Източна Стара планина. Тя се образува от Голяма и 
Луда Камчия, като за условно начало е приета Голяма Камчия. Общата водосборна 
площ на поречието е 5358 km2. Река Камчия води началото си от Лиса планина. 
Координатите на извора са N 42° 59' 40" и E 26° 16' 40" при кота 710 m н. в. 

Отначало реката тече в североизточна посока към гр. Шумен до спирка Цар Крум, 
откъдето прави голям завой на юг и от Смядово тече на изток, която посока запазва до 
вливането си в Черно море. Река Камчия има 245 km дължина със среден наклон 2,9 . 
Въпреки множеството притоци (27 на брой) гъстотата на речната й мрежа е твърде 
ниска — 0,7 km/km2. 

През проучваната територия преминава левият приток на р. Камчия – река 
Дервишка (Преславска). Реката води началото си северно от връх Голяма 
Въшкадалница (723,4 m) в Преславската планина. Първоначално тече на север с името 
Зурябова. Постепенно завива на североизток. Преди гр. Велики Преслав приема 
източна посока, минава през него и продължава на югоизток до вливането си в р. 
Камчия.   

Геоложки строеж на района 
В геолого-тектонско отношение районът е добре изучен. Има съставена геоложка 

карта в М 1 : 100 000 (к.л. “Шумен”). В геоложкия строеж на района участват 
горноюрско-долнокредни и долнокредни седименти, и кватернерни образувания (граф. 
прил. № 1).  

ГОРНА ЮРСКА – ДОЛНА КРЕДНА СЕРИЯ 

Представена е от седиментите на Тичанската свита (tčJ3
o-K1

v-ap) – редуващи се 
глинести варовици и мергели, всред които се срещат пластове или пачки от турбидитни 
пясъчници. Изгражда видимото ядро на Преславската антиклинала (Преславската 
планина). Дебелината й достига до 1200-1500 m. Възраст – оксфорд-валанжин. 

ДОЛНА КРЕДНА СЕРИЯ 

Представена е от две свити: Романска свита (rmK1
ap) и Горнооряховската свита 

(gK1
v-ap). 

Горнооряховската свита (gK1v-ap). Свитата се разкрива предимно по северните 
склонове на Преславската планина, където следва с бърз преход над Тичанската свита 
и служи за подложка на кватернерните отложения. Нейните най-горни 240 m са 
изградени от сивосинкави мергели и глинести мергели, които при изветряне стават 
пепелявосиви. Те са неясно слоисти, на места с тенденция към луковично разпадане. 
Прослояват се нарядко от финозърнести варовити пясъчници с дебелина 5-10 cm, с 
обилна глинестоваровита спойка. Дебелината й е от 98 m до 646 m. 

С помощта на богата амонитна фауна е доказано, че мергелите от най-горната 
част на Горнооряховската свита, възрастово спадат към интервала долен барем — 
долен апт. 
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Романска свита (rmK1ap). Свитата се разкрива, като малко петно северозападно 
от  гр.  Велики Преслав, където следва с бърз преход над Гонооряховскатаската свита и 
служи за подложка на кватернерните отложения. Представена е от дребно- до 
среднозърнести варовити пясъчници, прослоени от глинести мергели. Остатъчната им 
дебелина е 50-100 m. 

КВАТЕРНЕРНА СИСТЕМА 
В района кватернерът е застъпен със следните генетични типове:  
- плейстоценски – еолични, еолично-алувиално-делувиални и алувиални 

образувания; 
- холоценски  - алувиални, делувиални и пролувиални образувания; 

Плейстоцен. От плейстоценските отложения, интерес за настоящото проучване 
представляват еолично-алувиално-делувиалните и алувиални образувания. 

Еолично-алувиално-делувиални образувания (е-a-dQp3). Този генетичен тип 
образувания са представени от льосовидни глини. Те са тежки, мазни, плътни, 
безструктурни с жълтеникав до кафеникав цвят. Глините са в различна степен 
песъчливи или варовити. В тях сс срещат повлекла, варовити ядки и конкреции. 
Дебелината им е 5,0 m. 

Алувиални образувания (aQp3). Плейстоценските алувиални образувания 
изграждат I и II надзаливна тераса. Представени са от чакъли, пясъци и глини. 
Чакълите са добре огладени, двустранно сплеснати, предимно от пясъчникови и 
кварцови късове. Глините са кафявожълтеникави, плътни, мазни, а пясьците са 
финозърнести. Терасите са развити главно по долината на р. Голяма Камчия.  

Холоцен. От холоценските образувания, интерес за настоящото проучване 
представлявават алувиалните образувания. 

Алувиални образувания (аQh). Алувиалните образувания се намират по заливните 
тераси на почти всички реки в проучвания район. Представени са от пясъци, глини, 
алувиален льос и по-малко чакъли. По долината на р. Голяма Камчия дебелината на 
алувия е около 10 m. 

Тектоника на района 
В тектонско отношение районът попадат части в пределите на Предбалкана – в 

ядрото на Преславската антиклинала, изградено от горноюрско-долнокредни 
седименти.  

Хидрогеоложки условия в района 
Според районирането, възприето за националната хидрогеоложка информационна 

система, разглежданият район принадлежи към Черноморски район за басейново 
управление на водите. 

Съгласно схемата за хидрогеоложко райониране на Република България, 
разлежданата територия попада в Провадийски подрайон на Варненския артезиански 
басейн, част Долнодунавската артезианска област. 

В хидрогеоложко отношение районът е сравнително добре изучен. Установена  е 
многоетажна система от пресни подземни води. 

В разглежданата територия е разпространени следните подземни водни тела 
(ПВТ): Порови води в кватернера на р. Врана (код BG2G000000Q004), Пукнатинни 
води в хотрив - барем– апт Шумен – Търговище (код BG2G000К1HB037) и Карстови 
води в малм – валанжа (код BG2G000J3K1040). Интерес за настоящото проучване 
представлява последното ПВТ, формирано в горноюрско-долнокредните седименти. 
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Карстови води в Малм – Валанжа (код BG2G000J3K1040) – фиг. 1. 

Съгласно утвърдения Регистър на ресурсите и годишен баланс на подземните 
води към 31.12.2017г. от Директора на Басейнова дирекция – Ченоморски район, 
естествените ресурси на ПВТ възлизат на 2512,0 l/s, разполагаемите ресурси - 2490,16 
l/s и свободни водни количества 2172,58 l/s.  

 

 

Фиг.1. Граници на ПВТ:  Карстови води в малм - валанжа (код BG2G000J3К1040) 

Сеизмичност. Съгласно сеизмичното райониране на страната, разглежданата 
територия попада в област със сеизмична активност VІІ степен по скалата на МSК-64 и 
коефициент на сеизмичност Кс=0,10.  

Геоложки и хидрогеоложки условия в участъка на каптажа 

Според типа водовместващите разновидности горноюрско-долнокредния 
водоносен хоризонт е пукнатинен, според характера – безнапорен. Отнася се към 
подземното водно тяло (ПВТ) – Карстови води в малм – валанжа (код 
BG2G000J3K1040). 

Геолого - литоложки разрез. 

С дренажа към каптаж „Дервиша” се улавя пукнатинна вода формирана в 
горноюрско-долнокредните напукани глинести варовици от Тичанската свита (tčJ3

o-
K1

v-ap). 
Геолого-литоложки разрез в участъка е следния: 
0,0 – 8,0 m – Глини, песъчливи, кафяво-жълтеникави с чакъли и песъчливи 

прослойки – a-prQh; 
8,0 – 10,0 m – Чакъли, с песъчливо-глинест запълнител – a-prQh; 
10,0 m и надолу – Напукани тлинести варовищи, в алтернация от мергели и 

прослойки от пясъчници – tčJ3
o-K1

v-ap..  

Хидрогеоложки условия и характеристика на частта от ПВТ. 
Хидрогеоложките условия в участъка се обуславят от геоложкия строеж – 

аувиално-пролувиални отложения (a-prQh) с дебелина до 10,00 m, изпълващи коритото 
на дерето, ляв приток на р.Дервишка, и подстилящите ги напукани глинести варовици, 
мергели и прослойки от пясъчници от Тичанската свита (tčJ3

o-K1
v-ap). 

Каптаж  ”Дервиша” 
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Дренажът е заложен в основата на аувиално-пролувиалните отложения, 
представени от чакъли с песъчливо-глинест запълнител, в които се дренират 
пукнатинни води от напуканите глинести варовици. При полевото обследване на 
каптажа е установено, че водното ниво е на дълбочина 9,30 m. Водоносни са 
горноюрско-долнокредните седименти, в които е формиран пукнатинен подземен 
поток. Генералната посока на движение на подземния поток е североизток и локално 
към врязалите се в скалния масив дере и р. Дервишка. Подземния поток се подхранва 
от инфилтрирали се валежни води във високите части на Преславската планина. 
Дренирането се осъществява от р. Дервишка и притоците й.  

Подземните води са част от ПВТ: Карстови води в малм – валанжа (код 
BG2G000J3K1040). 

Водата от дренажа по гравитачен път постъпва в каптаж „Дервиша“. В периода 
м.април 2017 – м.март 2018 г. са извършени ежемесечни замервания на притока от 
дренажа в каптаж „Дервиша” след водочерпене с помпа в каптажа, тъй като водното 
ниво в каптажа е над вливната тръба (Граф. прил. № 5.1). Замерванията са представени 
в таблица № 4.    

Таблица № 4 
Месец, Дебит, l/s 
Април 2,41 
Май 2,72 
Юни 2,08 
Юли 1,93 

Август 1,89 
Септември 1,39 
Октомври 1,49 
Ноември 1,74 
Декември 1,92 

Януари 1,65 
Февруари 1,76 

Март 1,92 
Април 2,28 
Май 2,80 
Юни 2,00 
Юли 1,85 

Ср.год. 1,99 
Max 2,80 
Min 1,39 

 

От данните можем да се обобщи:  

Средногодишният възможен приток към каптаж „Дервиша” от каптажа се изменя 
в границите от 1,39 до 2,80 l/s, с годишен максимум през пролетния сезон. 
Коефициентът на изменчивост на дебита α, равен на отношението между  максималния 
и минималния приток към каптажа (Qmax/Qmin) от дренажа за периода е 2,0. Тази 
стойност характеризира дренажа като водоизточник с променлив до слабо променлив 
дебит (по Овчинников), зависещ от валежното подхранване.  

При полевото обследване през м.юли 2018 г. е замерен приток към каптажа          
Q = 1,85 l/s с температура 13,5оС.  

Определеният  експлоатационен ресурс на дренажа възлиза на 1,69 l/s. 
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2. Състояние и конструкция на съоръженията. 

В архива на Община Велики Преслав не е запазена документация за 
строителството на каптажа, РШ и дренажа. При обследването на съоръженията са 
измерени размерите им и са съставени чертежи на конструкцията им (граф.прил. 5).  

Каптаж ”Дервиша”. Каптажът е в сравнително добро състояние. Представлява 
кръгла бетонова шахта с вътрешен диаметър 3,0 m, външен 3,60 m и дълбочина 14,0 m. 
Изпълнен е като събирателен резервоар с неголям обем (60 m3). На покривната плоча 
има отвор с размери 1,20 / 1,20 m, затварян с метален капак. На дълбочина 6,0 m има 
етернитова тръба Ф250, по която водата от дренажа гравитачно идва в каптажа. В граф. 
прил. № 5.1 е представена конструкцията на каптажа.  

Дренаж и РШ. Дренажът и РШ са в сравнително добро състояние. Дренажът 
представлява къс линеен дренаж с дължина около 15 m с ревизионна бетонова 
квадратна шахта (РШ), имаща вътрешни размери 1,0 / 1.0 m и дебелина на стената 0,10 
m. Покривната плоча на шахтата е с размери 1,40 / 1,40 m и в нея, централно е 
разположен отвор с размери 0,60 / 0,60 m, затварян с метален капак (граф. прил. № 5.2). 
На северозападната стена има монтирани метални стъпала за спускане до дъното на 
шахтата на дълбочина 8,20 m. Надолу шахтата продължава с етернитова тръба Ф250 до 
дълбочина 10,0 m.  На дълбочина 9,80 m е разположена етернитова тръба Ф250, която 
отвежда водата от дренажа, разположен в югозападна посока (нагоре по дерето). С 
етернитова тръба Ф250, РШ е свързана с каптаж „Дервиша“ (Граф. прил. № 6). 

Схема на водоснабдяване на обекта от каптажа. 

Водоснабдяването на бунгалата и СПА комплекс ”Дервиша” ще се осъществява 
чрез помпена станция, разположена до каптажа, който ще се явява черпател на 
помпената станция. С водопроводни отклонения от два основни клона ще се захранват 
отделните бунгала и сгради, разположени около микроязовир „Дервиша“.  

3. Показатели на подземната вода  
Подземната вода от дренажа е опрбвана през м.юни 2020г. през настоящото 

проучване. Изследвани са физико-химичните, радиологичните и  микробиологичните 
показатели на водата, както и съдържанието на пестициди, летливи органични 
съединения, полиароматни въглеводороди и метали (текст. прил.№№ 11 2, 3 и 4). 
Анализите показват, че подземната вода е прясна, по тип е хидрокарбонатно-калциева;, 
с обща минерализация 0,5 g/l, умерено твърда, с обща твърдост 5,5 mg.eqv/l и 
пермаганатна окисляемост 3,6 mgО2/l. Съставът на водата, изразен по формулата на 
Курлов е следният: 

                  НCO3 87  
M 0,5   ---------------  pH 7,3  

                Ca 81 Mg 15  
Стойностите на радиологичните показатели – обща α-активност (0,034 Bq/l); обща 

β-активност (0,065 Bq/l); Тритий (<5 Bq/l); Радон (8,98 Bq/l); Естествен Уран (<0,005 
mg/l) и обща индикативна доза (< 0,1 mSv) са под допустимите на Наредба №9/2001г.  

Стойностите на микробиологичните показатели – Колиформи (1,1.103 cfu/100ml); 
Ешерихия коли - E.coli (1,1.103 cfu/100ml); Микробно число (5,7.105 cfu/100ml); 
Ентерококи (6 cfu/100ml); Псевдомонас аеругиноза (2,3.102 cfu/100ml) са над 
допустимите на Наредба №9/2001г. При завишение на стойностите на 
микробиологичните показатели над допустимите, водата може да се използва след 
подходящо третиране (обеззаразяване). 
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По съдържание на пестициди, летливи органични съединения, полиароматни 
въглеводороди и метали водата отговаря на Наредба № 9/2001г. 

4. Оразмеряване на СОЗ 

Настоящият проект е разработен в съответствие с изискванията на Наредба   № 3 
от 2000 г. за условията за проучването, проектирането и редът за утвърждаване и 
експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр.88/2000г.). Границите на СОЗ са 
определени и оразмерени при условията на глава четвърта от Наредба № 3, чрез 
математическо моделиране на хидродинамичните и миграционни условия на средата 
около водоизточника, като за целта е използван специализиран хидрогеоложки 
софтуерен продукт. 

Като картна основа за онагледяване размерите на СОЗ – пояси І, ІІ и ІІІ е 
използвана топографска карта и извадка от кадастрална карта в землището на гр. 
Велики Преслав в М 1 : 5 000.  

4.1. Методически подход 

В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2000 г. на МОСВ около 
вододобивни съоръжения на подземни води се организират три пояси за санитарна 
защита (СОЗ): 

-  Пояс I  - за строга (физическа) охрана около водоизточника; 

- Пояс II - срещу биологични, бързо разпадащи се и силно сорбируеми химически 
замърсители); 

-  Пояс III - срещу стабилни несорбируеми химически замърсители).  

Пояс I има за цел защитата на самите водовземни съоръжения (повърхностни и 
подземни) като предотвратява външния достъп до тях чрез затваряне и ограждане на 
водоизточниците. 

Съгласно Наредба № 3 размерът на този пояс зависи от защитеността на 
подземните водни обекти.  

Пояс I се определя и оразмерява, съобразно защитеността на подземния воден 
обект, като се прилагат разпоредбите на чл. 22 ал.3 от Наредба № 3. 

Другите два пояса (II и III) се определят в съответствие с хидрогеоложките 
условия в района на водовземните съоръжения и от режима на неговата експлоатация. 
Съгласно чл.30, ал.2 точните размери на поясите се оразмеряват чрез математическо 
моделиране.  

Математическото моделиране на подобни изчислителни схеми включва две 
отделни задачи – филтрационна и миграционна. При първата се моделират 
хидродинамичните условия във водоносната структура и се определя разпределението 
на напорите в резултат от работата на вододобивните съоръжения в стабилизиран 
режим на филтрация (за неограничен период от време) при работа на съоръженията с 
постоянен дебит отговарящ на локалните им експлоатационни ресурси или проектни 
дебити (в зависимост от това дали в бъдеще предложената експлоатационна схема се 
предвижда да се спазва).  
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При втората (миграционната) задача се прогнозира движението на потенциалните 
замърсители във филтрационната среда на базата на получената структура на 
подземния поток.  

За решаване на първата (филтрационна) задача е използван един от най-
известните програмни продукти за моделиране на хидродинамични явления и процеси 
– MODFLOW. Той е съвместна разработка на Геоложката служба на САЩ (U.S. 
Geological Survey) и Агенцията за защита на околната среда в САЩ (Environmental 
Protection Agency, ЕРА). Изчислителна процедура, използвана в MODFLOW, решава 
частното диференциално уравнение, което описва тримерната филтрация. Решението се 
прави по метода на крайните разлики, с отчитане на граничните и началните условия. 

За решаване на втората (миграционната) задача е използвана пост-процесорната 
програма MODPATH за проследяване движението на частиците (потенциални 
замърсители). Тази програма използва изхода от MODFLOW, за да се изчислят 
пътищата на въображаеми водни “частици” движещи се в моделираната система. В 
допълнение към изчислените пътища, MODPATH изчислява и положението на 
движещите се частици в различни времеви моменти. Подробностите около използвания 
математически апарат и особеностите по използването на програмните продукти са 
описани подробно в литературата. 

4.2. Математически моделни изследвания за определяне на  границите на 
поясите  

За определяне на границите на санитарно-охранителната зона на водовземното 
съоръжение са съставени един филтрационен и два миграционни модела. 
Филтрационният модел симулира филтрационното поле в района на вододобивното 
съоръжение (дренажа) и е основа за съставяне на миграционните модели. С 
миграционните модели са определени размерите на отделните пояси в зависимост от 
изчислителното време.  

4.2.1. Концептуален модел 

Математическа същност на филтрационния модел 

За изчисляване на модела е използван софтуерната програма “MODFLOW 2000”. 
Програмата е публикувана в “Интернет” и е предоставен за свободна употреба. С нея се 
решава тримерното уравнение на филтрационен процес през пореста среда по метода 
на крайните разлики.  
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където: zzyyxx kkk ,,  са стойностите на коефициенти на филтрация по оси x, y и z;  

h  - хидрометричният напор; W  - допълнителният приходен (разходен) поток през 
единица обем от подземната водна система; sS - водоотдаването на средата; t  - времето 

за експлоатация. 

Смятането се базира на равномерна или неравномерна ортогонална мрежа от 
клетки. Алгоритъмът на изчисление представлява итерационен процес. Решението за 
постъпващите и излизащите потоци от клетките, както и за напора по тях се получава 
след “n” на брой итерации до достигане на предварително зададен “толеранс”. 
Толерансът представлява допустимата разлика между предходното и крайното решение 
по отношение на разхода на потока и/или по отношение на хидравличния напор във 
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всяка клетка от моделната област. Решението за всяка клетка се представя в точка, 
разположена в нейния център, наречена “нода”. 

За моделиране на водоносния хоризонт е използвана мрежа с променлива 
големина на клетките. В участъка около водоизточника на мрежата е сгъстена. 
Моделните слоеве са апроксимирани като пространствени елементи съставени от 
равномерно или неравномерно позиционирани клетки с променливи дължини на 
страните.  

Схематизация на хидрогеоложките условия 

Според типа водовместващите разновидности формираният водоносен хоризонт е 
пукнатинен, според характера – безнапорен. Отнася се към подземното водно тяло 
(ПВТ) – Карстови води в малм – валанжа (код BG2G000J3K1040). 

Структурата на подземния поток в участъка се определя само от действието на 
разглежданото съоръжение – дренажа, тъй като в близост няма други водовземни 
съоръжения. В план водоносният хоризонт е неограничен.  

В план определената моделната площ (0,75 km2) е ограничена: от запад и изток от 
граници от ІI-ри род (токови линии), а от юг и север от граница от IІI-ти род (на 
променлив разход и напор). Съставен е тримерен математически модел на еднослойна 
среда, като е използвана е неравномерна ортогонална мрежа (с различна големина на 
клетките), която е сгъстена в близост до вододобивното съоръжение 10/10 m, тъй като 
там градиентите са най-високи, а с отдалечаването от него е разширена до 20/20 m. 
Моделната площ на модела обхваща двата ската, в които е развита пукнатинната 
водоносна система. В план моделната площ е ограничена от овражната система. 
Концептуалният модел с моделната мрежа е представен на фиг.1 след текста. На фиг.2 
и фиг.3 след текста е представена моделната среда в 2D-изглед и 3D-изглед. 

4.2.2. Входни данни за моделите   
Математическите моделни изследвания са проведени при следните изходни 

позиции:  
Относно филтрационния модел  

За калибрация на филтрационния модел е зададен приблизителен разход на 
потока сумарно Qсум. = 312,45 m3/d (3,6 l/s). За стойностите на филтрационните 
показателите са приети: коефициент на филтрация Kf = 0,1 – 0,5 m/d, 
инфилтрационното подхранване е 0,00001 – 0,0002 m/d и работа на дренажа с 
определения експлоатационен ресурс - Qл

екс = 1,69 l/s. По отношение на разхода на 
потока е заложен толеранс – 0,005 m3/d, а по отношение на напора – 0,001 m.  

При калибрацията на филтрационния модел е решана обратната задача и са 
определени филтрационите параметри на моделната среда: Kf = 0,21 m/d, 
инфилтрационното подхранване е W = 0,00003 m/d. Получените от калибрацията на 
модела условия са представени на фиг.4 след текста. Структурата на подземния поток в 
план, получена след калибрация на тримерния филтрационен модел е показана на фиг.5 
след текста.  

Относно миграционните модели 

В миграционните модели, пластовете се задават като тримерни обекти с 
характеризиращите ги пространствени параметри и съответните филтрационни и 
миграционни характеристики. По-горе са посочени стойностите за коефициента на 
филтрация и коефициента на водоотдаване на моделирания водоносен слой. 
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Стойностите на миграционните характеристики: активна порестост no = 0,02 и 
сорбционна порестост ns = 0,05 са приети по литературни данни в зависимост от 
литоложката характеристика. Активната порестост определя поведението на инертните 
замърсители (такива, които не се задържат от водовместващата среда), а сорбционната 
порестост характеризира задържащата способност на средата по отношение на слабо 
сорбируеми замърсители (нитрати, нитрити, сулфати, фосфати и др.).  

4.2.3. Резултати от моделните изследвания 

С получените данни за филтрационните параметри на частта от водното тяло е 
разработен филтрационен модел в стабилизиран режим на филтрация, основан на 
решението на права филтрационна задача. Структурата на подземния поток в план, 
получена посредством тримерния филтрационен модел, е показана на фиг.5 след 
текста.  

Както вече беше отбелязано, за решаването на миграционната задача е използван 
програмния пакет MODPATH и получените посредством MODFLOW стойности за 
разпределението на скоростите и градиентите в моделната област. Съставени са три 
миграционни модела, като за всеки от тях са заложени посочените по-горе входни 
данни. 

Съгласно изисквания на чл.22, 23 и 24 на Наредба № 3, размерите на пояс IІ са 
определени за изчислително време 400 дни, а тези на пояс III – за 25 години (9125 дни). 
Пояс І около кладенеца е оразмеряван с моделните изследвания за изчислително време 
50 дни, но проектните му граници са определени в зависимост от конфигурацията на 
терена и схемата на експлоатацията. 

Оразмеряването на СОЗ на дренажа е извършено е извършено с дебит равен на 
определения локален експл. ресурс Q = 1,69 l/s. Размерите на определените с 
миграционните модели граници на поясите на СОЗ са илюстрирани на фиг.6, 7 и 8 след 
текста.  

5. Конфигурация на пояси I, II и III 

Конфигурацията на поясите от СОЗ около каптаж „Дервиша“, РШ и дренажа е 
следната: 

Пояс I. Оразмереният с математичното моделиране пояс I около дренажа има 
неправилна овална форма и площ 1040,87 m2 (фиг.6 след текста). Проектиран е І пояс с 
четириъгълна форма със същата площ, със средна дължина 55,91 m и ширина 18,62 m 
(граф. прил. № 7).  

Поясът заема част от ПИ 58222.111.104. по кадастралната карта на гр. Велики 
Преслав, ЕКАТТЕ 58222, община Велики Преслав, област Шумен с трайно 
предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване Мера; 
собственост: общинска публична - Община Велики Преслав и част от ПИ 
58222.111.1662. по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, ЕКАТТЕ 58222, община 
Велики Преслав, област Шумен с трайно предназначение на територията: Земеделска; 
начин на трайно ползване Мера; собственост: общинска частна - Община Велики 
Преслав.  

Водата от дренажа по гравитачен път се отвежда до каптаж “Дервиша“, от който 
помпажно може да се ползва за водоснабдяване на бунгалата и СПА комплекса, 
разположени около микроязовира. Предвижда се до каптажа да се изгради помпена 
станция, която да захранва бунгалата и комплекса. За санитарна охрана на 
съоръженията (каптажа и бъдещата помпена станция) е проектирана санитарно-
охранителен пояс I около тях с площ 102,18 m2. Поясът заема част от ПИ 58222.111.96 
по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, ЕКАТТЕ 58222, община Велики 
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Преслав, област Шумен  с трайно предназначение на територията Земеделска; начин на 
трайно ползване Друг вид земеделска земя; собственост общинска публична – Община 
Велики Преслав (табл. прил.№ 2). 

Необходимо е земите на пояс I около каптажа и дренажа с РШ да се обособят в 
самостоятелни имоти, да се промени начина на трайно ползване във „Водовземно 
съоръжение” и собствеността да е общинска публична.  

Пояс II. Оразмереният чрез математичното моделиране пояс около дренажа с РШ 
има ветрилообразна форма и площ 107 999,24 m2 (фиг.7 след текста). Проектиран е 
пояс с полигонална ветрилообразна форма със същата площ, която представлява 29,6 % 
от площта на проектирания пояс ІІІ (363 987,93 m2) т.е. отговаря на изискванията на 
чл.23, ал.2 на Наредба № 3. Пояс ІІ заема части от имоти – държавна, общинска и 
частна собственост в землището на гр. Велики Преслав, ЕКАТТЕ 58222, община 
Велики Преслав, област Шумен. Разположението на пояса е отразено в графично 
приложение № 8. 

Пояс IIІ. Оразмереният чрез математичното моделиране пояс около дренажа с 
РШ има неправилна продълговата форма – посока югозапад - североизток (фиг.8 след 
текста). Проектиран е пояс с полигонална форма и площ 363 987,93 m2. Пояс ІІI заема 
части от имоти – държавна и общинска собственост в землището на гр. Велики 
Преслав, ЕКАТТЕ 58222, община Велики Преслав, област Шумен. Разположението на 
пояса е отразено в графично приложение № 9. 

Координатите на характерните точки по граничните контури на поясите от СОЗ 
около съоръженията са представени в таблично приложение № 1. 

В таблично приложение № 2 са описани имотите от землищeто, в които попадат в 
границите на поясите от СОЗ около водовземните съоръжения, като са представени и 
площите на частите от имотите попадащи в отделните пояси от СОЗ. 

6. Допълнителни площи към Пояс III 

Допълнителни площи към пояс III не се присъединяват. Оценката е направена 
чрез анализ на общите геолого-хидрогеоложки условия на проучвания район – в 
близост до границите на СОЗ няма чувствителни зони. 

7. Повърхностни водни обекти в обсега на определената СОЗ 

През определената СОЗ на каптажа не преминават водни течения. В дерето, 
където е разположен дренажа има отток само при силни дъждове. В СОЗ няма 
чувствителни участъци, в които повърхностните води да инфилтрират директно във 
водоносния хоризонт. 

8. Съществуващи потенциални замърсители в границите на СОЗ 

Пояс ІІ от СОЗ обхваща земеделски земи (мера) и гори (основно широколистни 
и/или смесени гори), както и части от черни пътища - държавна и общинска (частна или 
публична)  собственост. Поясът обхваща и част от прилоден резерват „Дервиша“, който 
е естествено находище на дървесния вид „конски кенстен“. Няма промишлени и др. 
предприятия, както и обработваеми земи – ниви, които биха се явили потенциални 
замърсители. 

Пояс ІІI от СОЗ обхваща гори, горскостопанска територия – основно 
широколистни и/или смесени гори, както и части от черни пътища - държавна и 
общинска (частна или публична) собственост. Поясът обхваща и част от природен 
резерват „Дервиша“, който е естествено находище на дървесния вид „конски кенстен“. 
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Няма промишлени и др. предприятия, както и обработваеми земи – ниви, които биха се 
явили потенциални замърсители. 

9. Ограничения и забрани в границите на СОЗ   

За санитарната защита и опазването около всяко водовземно съоръжение се организират 
три пояса със следното предназначение:  

ПОЯС І.  Той е предназначен за строга (физическа) охрана непосредствено около 
водоизточника, гарантираща запазването на състоянието им за “бъдещите поколения”. Поясът, 
включващ оградата и маркировката му, е неразделна част от водоизточника и съоръженията 
към него. В границите на I пояс се разрешават единствено дейности, свързани с охраната и 
експлоатацията на водоизточника. Достъп до I пояс имат само съответните длъжностни лица от 
експлоатиращата фирма и от контролните органи.   

ПОЯС II (СРЕДЕН ПОЯС). Средният пояс осигурява охраната на водоизточниците от: 
- Замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно разградими  и силно 

сорбируеми вещества. 
- Дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточниците. 
- Дейности, които биха влошили качествата на добиваната вода. 

ПОЯС III (ВЪНШЕН ПОЯС). Предназначен е за охрана на водоизточниците от: 
- Замърсяване с химични, бавно разпадащи се трудна разградими, слабо сорбируеми и 

несорбируеми вещества. 
- Дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточниците. 
- Други дейности, водещи до влошаването качествата на вадата за пиене. 

В съответствие с Приложение № 2 (за незащитени водни обекти) към чл. 10, ал. 1 от 
Наредба №3 в рамките на  СОЗ – Пояси ІІ и ІІІ се въвеждат следните забрани (З) и ограничения 
(О) или ограничения при доказана необходимост (ОДН)  – таблица № 5:  

Таблица № 5 

№ Видове дейности Пояс ІІ Пояс ІІІ 

1 
Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в 
подземните води. 

З З 

2 
Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества, в т.ч.: 

- на земната повърхност; 
- между земната повърхност и водното ниво; 

 
 

З 
З 

 
 

О 
О 

3 
Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества, в т.ч.: 

- на земната повърхност; 
- между земната повърхност и водното ниво; 

 
 

О 
З 

 
 

ОДН 
О 

4 Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци З З 

5 
Добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали: 

- между земната повърхност и водното ниво; 
- под водното ниво; 

 
 

О 
З 

 
 

ОДН 
О 

6 
Торене при съдържание на нитрати в подземните води: 

- до 35 mg/l; 
- до 35 mg/l; 

 
О 
З 

 
- 
О 

7 
Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването 
им с въздухоплавателни средства 

З О 

8 Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества З О 

9 Напояване с подземни води от същия подземен воден обект О ОДН 

10 
Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки 
проучвателни съоръжения, в т. ч. и водовземни съоръжения за подземни  
води в подземния воден обект; 

 
О 

 
ОДН 
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* Всички дейности в площите на СОЗ да се съгласуват и разрешават от Басейнова Дирекция – 
Черноморски район към МОСВ.  

10. Мероприятия за ограничаване и ликвидиране на съществуващите 
замърсители в Пояс ІІ и ІІІ 

„ЕКУИЪС“ ООД, като титуляр на разрешителното за водовземане от каптажа се 
задължава по смисъла на чл.49, ал.2 и чл.51 на Наредба № 3 да експлоатира СОЗ, а 
именно: да поддържа маркировката на СОЗ; да следи за спазването на въведените 
забрани и ограничения в СОЗ и за възникнали аварийни ситуации с потенциалните 
замърсители в границите на СОЗ. При нарушения и аварии да уведомява контролните 
органи – Басейновата дирекция - „Черноморски район” към МОСВ.  Фирмата ще следи 
да не се образуват нерегламентирани сметища и изхвърлянето на строителни отпадъщи 
на територията на СОЗ. 

11. Указания за добрата земеделска практика 

Спазването на правилата за добрата земеделска практика предотвратява 
замърсяването на водите с нитрати и биогенни компоненти. Съгласно чл.6 на Наредба  
№ 2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 
източници, Министърът на земеделието и храните изготвя и утвърждава правилата за 
добрата земеделска практика за всеки район.  

Подземните води от юрско-долнокредния водоносен хоризонт не съдържат 
нитрати в концентрация над 50 mg/l и по смисъла на чл.9, ал.2 на Наредба № 2 
хоризонтът не се отнася към застрашените от замърсяване с нитрати подземни водни 
обекти. Съдържанието на нитратите в подземните води е минимално - в рамките на:       
2 mg/l.  

В границите на проектираната СОЗ няма регистрирани чувствителни зони, в 
които чрез просмукване или оттичане на инфилтрационни води би се получило 
замърсяване на подземните водите от водоносния хоризонт. 

12. Проект за използване на земите в пояс I 

Определената територия на пояс І от СОЗ около дренажа, е покрита с тревна 
растителност и храсти. Препоръчва се периодично косене: 1 път на 2 месеца – от април 
до октомври, както периодичната й подмяна с устойчиви видове, образуващи здрав 
чим. Периодичното саниране на територията и съоръжението ще е необходимо за 
поддържането им в добро екологично и санитарно състояние. Не трябва да се допуска 
извършване на селскостопанска или др. вид дейност на територията на пояса. 

13. Стойностна сметка за обезщетяване на собствениците на имоти в рамките 
на  СОЗ 

Поясите от СОЗ около водовземните съоръжения  обхващат територия заета от 
земеделски земи и гори, както и черни пътища, държавна, общинска и частна 
собстевност.  

Необходимо е територията на пояс I около съоръженията – каптажа и дренажа с 
РШ, да се обособят в самостоятелни имоти и да се промени начина им на трайно 
ползване във ”Водовземно съоръжение”, за което не се налага обезщетяване на 
собственици: ПИ № 58222.111.96, ПИ № 58222.111.104 и ПИ № 58222.111.1662 са 
общинска собственост. 

В границите на СОЗ се въвеждат забрани и ограничения, които не налагат 
обезщетяване на собственици: голяма част от територията на СОЗ е от гори, а 
земеделските земи представляват мера, която не се обработва.  
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14. Календарен план-график за реализация на проекта. 

Учредяването на СОЗ около водовземните съоръжения се извършва със Заповед на 
Директора на Басейновата дирекция в съответствие с изискванията на Раздел IV от Наредба № 
3 за СОЗ. Водоизточникът, според водостопанското райониране на Република България 
попада в Басейновата дирекция – „Черноморски район“ със седалище гр.Варна. 

Необходимото време за учредяването на СОЗ по смисъла на Наредба № 3 (Раздел 
IV, от чл. 39 до чл.45) е представено в разработения план-график за реализация на 
проекта (таблица № 6). 

Таблица № 6. План-график за реализация на проекта. 

№ Мероприятие Срок 

1 
Представяне на проекта за СОЗ в Басейновата дирекция  (Черноморски басейн) – 
гр.Варна 

 

2 
Съгласуване на проекта за СОЗ с регионалните звена на Министерството на 
здравеопазването и Министерството на земеделието, храните и горите 

30 дни 

3 
Предоставяне на проекта за СОЗ в община Велики Преслав за запознаване на 
собствениците на имоти за въведените ограничения и забрани в границите на СОЗ 

14 дни 

4 Приемане на писмени становища и възражения относно проекта за СОЗ 14 дни 

5 
Обща оценка на проекта и издаване на Акт за учредяване на СОЗ и нейните пояси 
от Директора на Басейновата дирекция   

до 30 дни 

6 
Означаване границите на поясите на СОЗ върху кадастралните карти и плановете 
за земеразделяне и отбелязване в документите за собственост 

14 дни 

7 Изграждане и маркиране на поясите на СОЗ 20 дни 

8 
Приемане изпълнението на СОЗ от комисия, с експерти от Басейновата дирекция, 
Общината, Министерството на здравеопазването и Министерството на 
земеделието, храните и горите 

до 30 дни 

15. Маркировка, експлоатация и контрол на СОЗ 

Маркировката, експлоатацията и контролът на определената СОЗ около 
съоръженията се извършва в съответствие с чл.чл. 46–54 от глава V на Наредба № 
3/2000г. 

Най-вътрешният пояс I от СОЗ около съоръженията ще бъде ограден с трайна 
ограда от бодлива тел, с височина 1,70 m. Поясът ще е сигнализиран с предупредителен 
надпис върху табели на входа и на добре видимо разстояние по оградата. 
Предупредителните табели ще се поставят на височина 1,5 m от терена до долния ръб 
на табелата. Табелите са с размери 300/400 mm. Надписите са с червен цвят върху жълт 
фосфоресциращ фон (фиг.9 след текста). Необходими са 6 бр. табели, окачени на 
вратата и по оградата: 2 бр за пояса около каптаж „Дервиша" и 4 бр. за пояса около РШ 
и дренажа. На входа на пояса ще има входна врата, заключвана с катинар.  

Пояс ІІ ще се сигнализира с ясно видими предупредителни надписи и табели, 
поставени на добре видимо разстояние едни от други. Границите на пояс ІІ на терена се 
означават с табели с размери 600/800 mm, монтирани на колове или съществуващи 
дървета и огради, на видимо разстояние и на височина 1,5 m от терена до долния им 
ръб, като надписите се правят с червен цвят на жълт фосфоресциращ фон (фиг.10 след 
текста). Препоръчва се отлагането им през  100 m (общо 12 бр. табели) по контура на 
пояса.  

Пояс ІІІ ще се сигнализира с предупредителни табели, изработени съгласно 
приложение № 3 на Наредба № 3. Границите на пояс ІІІ на терена се означават с 
хоризонтални табели на височина от терена на 1,5 – 2,0 m и на видимо разстояние една 
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от друга за сигнализация на селскостопанската авиация. Табелите се оцветяват в 
червено и жълто, като жълтият цвят е от страната на позволения терен за обработване, а 
червеният – от страната на терена, забранен за обработване на селскостопанската 
авиация (фиг.11 след текста). Препоръчва се отлагането им през  100 m (общо 25 бр. 
табели) по контура на пояса.  

Изграждането и маркировката на СОЗ ще се извърши след получаване на Акта за 
учредяване на СОЗ от Басейновата дирекция по следния план-график (таблица № 7): 

Таблица № 7. План-график за изграждане и маркировка на СОЗ. 
№ Мероприятие Срок 

1 
Изработване и монтиране на предупредителни табели по 
границите на поясите на СОЗ 

 15 дни 

2 Саниране на територията на пояс І на СОЗ  3 дни 

След изграждане и маркиране на СОЗ в срок до един месец, Директорът на 
Басейновата дирекция назначава комисия за приемане на изпълнението на СОЗ. 
Комисията включва експерти от Басейновата дирекция (или експерти от МОСВ), 
общините и компетентните регионални органи на Министерството на здравеопазването 
и Министерството на земеделието,  храните и горите. За приемането на СОЗ комисията 
съставя приемателен протокол.   

Експлоатацията на СОЗ ще се осъществява от „ЕКУИЪС“ ООД и ще включва 
мониторинг на подземните води, поддръжка на маркировката на СОЗ и наблюдения за 
спазването на въведените забрани и ограничения в рамките на СОЗ. 

Контролът по експлоатацията ще се осъществява от Басейновата дирекция – 
Западнобеломорски район. Контролът по спазването на санитарно-хигиенните 
изисквания в рамките на СОЗ ще се осъществява от регионалните органи на 
Министерството на здравеопазването.    

16. Собствен мониторинг върху подземните води   

По време на експлоатацията на водовземните съоръжения, „ЕКУИЪС“ ООД, като 
титуляр на разрешително ще провежда собствени системни наблюдения върху 
количествата и качествата на добиваната подземна вода в съответствие със Закона за 
водите (постоянен и периодичен мониторинг):  

Постоянен мониторинг. Включва следните мероприятия:  
1. Замерване на добиваното водно количество (по монтиран водомер) в пампената 

станция и замерване дебита на дренажа– най-малко 1 път месечно.  
2. Вземане и анализ на водни проби / годишно (сезонно опробване). Заедно с 

местните компетентни органи (Регионалната здравна инспекция-РЗИ и Басейновата 
дирекция) ще се изготви програма за обхвата на анализите и честота на опробване. 
Минимумът от показатели за анализ при постоянния мониторинг са посочени в Таблица 
А, Приложение №2 към чл.7, ал.2. на Наредба № 9 за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ, бр.30/2001 г. посл. изм. 2012г.). 

Периодичен мониторинг. Предвижда:  
Вземане на 1 бр. водна проба годишно изследване на всички показатели по 

Приложение № 1, таблици А,Б,В и Г към чл.7, ал.3 от същата Наредба № 9 за 
качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ, бр.30/2001 г. 
посл. изм. 2012г.). Радиологичните показатели ще се изследват 1 път на 3 години.  

Лабораторните анализи на водните проби ще се извършват в акредитирана 
лаборатория. Всички данни и протоколи от собствени и контролни измервания и 
анализи ще се вписват в специален дневник, който заедно с цялата документация за 
кладенеца ще се съхраняват в техническия отдел на дружеството. 
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В началото на всяка календарна година ще се съставя отчет с резултатите на 
провеждания мониторинг през изминалата година и ще се изпраща в Басейновата 
Дирекция за Управление на Водите – „Черноморски район”, център град Варна. 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Резултатите от проведените проектни работи за СОЗ около водовземните 
съоръжения, предвидени за водоснабдяване на бунгала за сезонен отдих и СПА 
комплекс „Дервиша“ на фирма „ЕКУИЪС“ ООД в м. „Дервиша”, землище на гр. 
Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен са извършени в съответствие 
с изискванията на Наредба №3/2000г. за проучването, проектирането, учредяването и 
експлоатацията на СОЗ. Те могат да бъдат обобщени по следния начин: 

1. Водовземните съоръжежия за обекта са: къс дренаж с РШ и каптаж „Дервиша“. 
С дренажа се улавя подземна вода и по гравитачен път с тръбопровод водата отива в 
каптажа, където се събира и може да се ползва помпажно за водоснабдяване.  

2. Дренажът улавя подземна вода от горноюрско-долнокредния пукнатинен 
водоносен хоризонт, който в пространствено отношение е безнапорен и неограничен в 
план. Водоносният хоризонт е част от ПВТ: „Карстови води в малм – валанжа (код 
BG2G000J3K1040). 

3. Локалният експлоатационен ресурс на дренажа е QЛЕР = 1,69 l/s. Необходимото 
средноденонощно водно количество за бунгалата и СПА комплекса е QСД = 1,164 l/s. 

4. Химичен, микробиологичен и радиологичен състав на подземната вода.  
Подземната вода е прясна, по тип е хидрокарбонатно-калциева; с обща 

минерализация 0,5 g/l; умерено твърда, с обща твърдост 5,5 mg.eqv/l и пермаганатна 
окисляемост 3,6 mgО2/l.  

Стойностите на радиологичните показатели – обща α-активност (0,034 Bq/l); обща 
β-активност (0,065 Bq/l); Тритий (<5 Bq/l); Радон (8,98 Bq/l); Естествен Уран (<0,005 
mg/l) и обща индикативна доза (< 0,1 mSv) са под допустимите на Наредба № 9/2001г.  

Стойностите на микробиологичните показатели – Колиформи (1,1.103 cfu/100ml); 
Ешерихия коли - E.coli (1,1.103 cfu/100ml); Микробно число (5,7.105 cfu/100ml); 
Ентерококи (6 cfu/100ml); Псевдомонас аеругиноза (2,3.102 cfu/100ml) са над 
допустимите на Наредба №  9/2001г. При завишение на стойностите на 
микробиологичните показатели над допустимите, водата може да се използва след 
подходящо третиране (обеззаразяване). 

По съдържание на пестициди, летливи органични съединения, полиароматни 
въглеводороди и метали водата отговаря на Наредба № 9/2001г. 

4. Оразмерената чрез математично моделиране СОЗ около дренажа с РШ и 
отделен СОЗ – пояс I около каптажа в съответствие с нормативните изисквания 
включва три пояси, както следва: 

- Пояс І (зона на строг охранителен режим): 

Проектиран е пояс І около дренажа и РШ с четириъгълна форма с площ 1040,87 
m2, със средна дължина 55,91 m и ширина 18,62 m. Поясът заема част от ПИ 
58222.111.104 и ПИ 58222.111.1662 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, 
ЕКАТТЕ 58222, община Велики Преслав, област Шумен, с трайно предназначение на 



 

21 
 

територията Земеделска, начин на трайно ползване Мера, общинска публична (ПИ 104) 
и общинска частна (ПИ 1662) собственост съответно – Община Велики Преслав.  

Проектиран е пояс I около каптаж „Дервиша” с площ 102,18 m2.  Поясът заема 
част от ПИ 58222.111.96 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав, ЕКАТТЕ 58222, 
община Велики Преслав, област Шумен,  с трайно предназначение на територията 
Земеделска, начин на трайно ползване Друг вид земеделска земя, общинска публична 
собственост – Община Велики Преслав. 

Необходимо е територията на пояс I около съоръженията да се обособят в 
самостоятелни имоти, да се промени начина на трайно ползване във „Водовземно 
съоръжение” и собствеността да е общинска публична.  

- Пояс ІІ (зона на ограничения и забрани) около съоръжението: 

  Проектиран е пояс ІІ около дренажа и РШ с полигонална ветрилообразна форма 
и площ 107 999,24 m2. Заема части от имоти – държавна, общинска и частна 
собственост в землището на гр. Велики Преслав, ЕКАТТЕ 58222, община Велики 
Преслав, област Шумен.  

- Пояс ІІІ (зона на ограничения и забрани) около съоръженията:  

Проектиран е пояс ІІІ около дренажа и РШ с полигонална форма и площ 
363 987,93 m2. Пояс ІІI заема части от имоти – държавна и общинска собственост в 
землището на гр. Велики Преслав, ЕКАТТЕ 58222, община Велики Преслав, област 
Шумен.  

5. Експлоатацията на СОЗ ще се осъществяна от фирмо „ЕКУИЪС“ ООД. За 
контрол на количествата и качествата на черпената подземна вода от каптаж 
„Дервиша“, фирмата ще провежда собствен постоянен и периодичен мониторинг. 

 

 

СЪСТАВИЛ: 

 

        /инж.Д.Найденов/ 
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Фиг.1. Гранични условия. 

Параметри на средата    

 Подземно водно тяло ( ВХ ) Водонoсна среда 
Дебелина 

d, m  
Кf, 
m/d 

Порест., 
активна 

Порестост., 
сорбционна  

µ W, % 

Карстови води в малм – 
валанжа (код BG2G000J3K1040) 

Горноюрско-долно 
кредни глинести 

варовици и мергели 
(tčJ3

o-K1
v-ap). 

10 0,21 0,02 0,05 - 0,00003 

 

 

Фиг.2. Моделна средa - 2D изглед.  



 

 

Фиг.3. Моделна среда - 3D изглед. 

 

 

 

Фиг.4. Калибровъчни условия. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Фиг.5. Хидродинамична картина с оценка на водния баланс. 

 

 



 

Фиг.6. Контур на пояс I  от СОЗ около водоизточниците по моделно решение. 

 

 

Фиг.7. Контур на пояси II от СОЗ около водоизточниците по моделното решение. 

 

 

 



 

 

 

Фиг. 8. Контур на пояс III от СОЗ около водоизточниците по моделното решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Всички надписи са с червен цвят 

      Жълт фосфоресциращ фон 

 

 

         400 

Фиг.9. Предупредителна табела за пояс І на санитарно-охранителната зона. 

 

 

 

       Всички надписи са с червен цвят 

          Жълт фосфоресциращ фон 

 

 

 

                800 

Фиг.10. Предупредителна табела за пояс ІІ на санитарно-охранителната зона. 

 

 

 

       Оцветена в жълт цвят е от страна 

       на позволения терен за обработване 

 

 

       Оцветена в червен цват е от страна 

       на терена, забранен за обработване от 

       селскостопанската авиация 

 

Фиг.11. Предупредителна табела за пояс ІІІ на санитарно-охранителната зона. 

 

Внимание! 
 

Санитарно-охранителна зона 
Пояс І 

 
Влизането забранено! 30

0 

Внимание! 
Санитарно-охранителна зона 

Пояс ІІ 
Строго се забранява: 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

60
0 
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 Граф.приложение № 1 

 Геоложка карта на района 
М 1 : 100 000 

 

Каптаж "Дервиша"

 

Л Е Г Е Н Д А: 

Кватернер 

 

Долна Креда 
 

 

Юра – Креда 

 

                                                                                                       СЪСТАВИЛ:           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        /инж.Д.Найденов/ 

 



   Граф. приложение № 2 

 
 
 
 
 

К А Р Т А 
и разположение на каптаж „Дервиша“  в м. „Дервиша“, землище на гр. Велики Преслав, 

 община Велики Преслав 
М 1 : 25 000 

 

Каптаж "Дервиша"

за В.Преслав

 
 

Координати на каптажа: 

Географски координати WGS-84: N  43° 09  ̀19,66'; E 026° 45  ̀40,37''; 

Геодезически координати – 1970 г. зона „7”: X = 4 678 770,35 m; Y = 9 546 799,35 m. 
 
 

                                                                                                                      Съставил: 
                                                                                                                             
/инж. Д. Найденов/ 

 
 



 Граф.приложение № 3 

 

 
 
 

К А Р Т А 
 с разположението на каптаж ”Дервиша”, ревизионната шахта (РШ) и дренажа  

в м.“Дервиша“, землище на гр. Велики Преслав, община Велики Преслав  
М 1 : 5 000 

 

РШ

др
ен

аж

Каптаж "Дервиша"

 
 

 

                                                                                                            СЪСТАВИЛ:           
                                                                                                                                        
                                                                                                                                        /инж.Д.Найденов/ 

 



Каптаж "Дервиша"

Граф.приложение № 4.1



РШ

дренаж

Каптаж "Дервиша"

Граф.приложение № 4.2



СВН = 5,28

Конструкция на каптаж "Дервиша"

Граф. приложение № 5.1

12

3

4

Вертикален разрез Б - Б Хоризонтален разрез A - A

Б Б
4

1

A A

1 Метален капак

2 Покривна плоча

3 Бетонови пръстени

4 Етернитова тръба Ф250

СВН = 5,28 Дълбочина на водно ниво
от капака, m

от РШ

От РШ

СЪСТАВИЛ:

                       /инж.Д.Найденов/



Конструкция на ревизионната шахта (РШ)

СВН =9,30

Вертикален разрез Б - Б

A A Б Б

Хоризонтален разрез A - A

Граф.приложение № 5.2

1 2

4

5

6

3

1 Метален капак

2 Покривна плоча

3 Метални стълби

4 Бетонова шахта

5 Етернитова тръба Ф250

6 Етернитова тръба Ф250

3

3

СВН = 9,30 Дълбочина на статичното
водно ниво от капака, m

от дренажа към каптаж "Дервиша"

СЪСТАВИЛ:

                       /инж.Д.Найденов/



СХЕМА
на

водовземните съоръжения в план

Граф. приложение № 6

Съставил:

/инж. Д. Найденов/
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