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Abstract. The study assesses the role of the various potential and active sources of impact on the quantity and quality 
of surface and groundwater in the area of the Regional Landfill for Solid Household Waste in Yambol. The focus is 
on the geological and hydrogeological characteristics of the terrain and the anthropogenic load on the catchment basin 
of the landfill. The assessment of water quality is carried out on the basis of chemical analysis protocols provided by 
an accredited laboratory involved in the monitoring of waters in the landfill area. It has been established that there is 
no systematic excess of most groundwater quality indicators regulated by the Bulgarian legislation. The impact of the 
landfill on the underlying aquifer is determined to be insignificant. The risks of its pollution are related to the penetra-
tion of rainwater into the leveled parts of the nearby quarries and from the agricultural areas.
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Въведение
Регионално депо за твърди битови отпадъци 
(ДТБО) – Ямбол функционира от 1968 г., като 
през 2015 г. е пристъпено към неговото закрива-
не, рекултивация и строителство на нова клетка. 
След стартирането на тези дейности са установе-
ни инцидентни изпускания на замърсени води и 
завиряване на дерето над старата клетка. В също-
то време районът на водосбора на дерето, в който 
е разположено депото, е подложен на значително 
и разнообразно антропогенно натоварване. Това 
съществено затруднява получаването на реална 
и достоверна оценка за ролята на различните по-
тенциални и активни източници на въздействие 
върху количествата и качествата на повърхност-
ните и подземните води. Цел на настоящото из-
следване е да се установи реалното състояние на 
качествата на подземните води в района и да се 
установи влиянието на ДТБО върху тях.

Обект на изследване
ДТБО – Ямбол е разположено в землищата на  
с. Хаджидимитрово и с. Дражево, община Тун-
джа, област Ямбол (фиг. 1) и отстои на около 
15 km северозападно от Ямбол. То има обща 
площ 161,786 дка, като заема горните и частич-
но средните части на сухо дере, попадащо във 
водосбора на р. Тунджа. Релефът е усложнен от 
няколко по-малки странични дерета. Надмор-
ската височина се изменя от 252 m до 139 m при 
устието на дерето. Средният наклон на терена е 
39‰, като значително по-високи са стойностите 
във високите части. Това води до бързо оттича-
не на падналите валежи по склоновете и значи-
телно намаляване стойностите на подхранване 
на подземните води. Стръмните наклони в гор-
ната част и малката водосборна площ са причи-
на за отсъствие на постоянен отток в южната 
половина на дерето. Съществуващите природни 
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условия не позволяват наличието на съществен 
приток или отток на повърхностни и подземни 
води извън разглежданата площ.

Геоложка и хидрогеоложка 
характеристика
Съгласно геоложката карта на България в  
М 1:100 000 в района на депото се разкриват 
горнокредни и кватернерни седименти (Tsankov 
et al., 1992, 1995), като обуславя наличието на 
порови и пукнатинни води (Antonov, Danchev, 
1980). Кватернерните наслаги са представени 
главно от продукти на изветряне на отдолулежа-
щите кредни вулканити, разположени на място 
(делувий) или частично транспортирани и пре-
отложени (пролувий-делувий) материали. Тези 
материали се характеризират с ниски филтра-
ционни свойства. Коефициента им на филтра-
ция се изменя в границите от 2 до 6 × 10–6 m/s.  
Това определя слабата водопропускливост на 
тези материали и заедно с високата порестост 
увеличават способността им да задържат вода 
в себе си и след това бавно да я освобождават, 
което е причина на появата на относително по-
постоянен отток в най-долната част на дерето, 
извън обсега на депото.

Относително по-висока водообилност имат 
някои изолирани лещи от песъчливо-глинести 

материали, в които водите, поради дългия кон-
такт с вместващите скали, имат значително уве-
личени стойности на някои хидрохимични пока-
затели. В такава леща, разположена над депото, 
извън обсега на потенциалното му въздействие, 
са установени изключително високи съдържа-
ния на Fe (2300 µg/l) и Al (4700 µg/l), което пред-
полага, че тези води се намират в безкислородна 
среда, т.е. нямат контакт с повърхността. Пови-
шени съдържания има и на нитрати и фосфати. 

Отсъстват данни за дебелината и характера 
на пролувиално-делувиалните седименти, раз-
криващи се в ниската част на разглеждания во-
досбор, северно от депото. Силно водообилни-
те алувиални наслаги на терасата на р. Тунджа, 
които са важен източник за водоснабдяване на 
селищата в района, са извън обсега на разглеж-
дания район.

В изветрителната зона на горнокредните вул-
кански скали са формирани локални ненапорни 
грунтови потоци, като посоката на движение на 
подземните води до голяма степен съвпада с на-
клона на релефа. Предвид релефните условия, 
наклонът на склоновете, положението на водо-
делите и отсъствието в близост на по-високи 
точки на релефа, откъдето да се създава напор 
на подземните води, се предполага, че посока-
та на движение на подземните води съвпада с 
посоката на оттичане на валежните води на по-

Фиг. 1. Повърхностен водосбор в района на депо Ямбол (a), схематичен хидрогеложки профил през депото (b) и измене-
ние на хидрохимични показатели по потока на подземните води (c)
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върхността. Съвпадането на посоката на дви-
жение на подземните и повърхностните води се 
потвърждава и от трите, прокарани през 2014 г. 
сондажа, оборудвани като мониторнгови пун-
ктове. Те са разположени по оста на дерето, като 
единия (МС 1) е над депото, а другите два (МС2 
и МС 3) под него. И трите сондажа, съответно до 
дълбочини 9,4 m, 10,3 m и 15,6 m пресичат сухи 
скали. Под тази дълбочина сондажите навлизат 
в напълно водонаситена зона, като водата се из-
качва нагоре по сондажния ствол (фиг. 1). Това 
доказва, че в района на депото подземните води 
са с напорен характер, т.е. над водонаситената 
зона на скалите има водонепропускливи скали. 
Налага се изводът, че горната част на изветри-
телната зона е заглинена, вследствие прониква-
не на глинести материали в пукнатините.

Независимо, че през по-голямата част от го-
дината в дерето над клетките на депото отсъства 
отток, средногодишното водно количество е оп-
ределено на 0,515 l/s. Тази стойност се дължи на 
временния отток след интензивни валежи. Необ-
ходимо е да се има предвид, че по-голямата част 
от тези водни количества в момента не премина-
ват през района на старата и нова клетка, вслед-
ствие на изградените отвеждащи канали. Посо-
чените водни количества представляват съвсем 
малка и несъществена част от общия отток на  
р. Тунджа и не могат да се отразят на количест-
вените и качествените ѝ характеристики.

Антропогенно натоварване на 
водосборната площ на депото
Антропогенното натоварване в района на депо-
то се обуславя от наличието на няколко различ-
ни по своя характер източника:

Стара клетка на депото – отсъстват кон-
кретни данни в каква степен е разработена и 
изпълнена дренажна система за улавяне на ин-
филтрата от тялото на депото. Предполага се, че 
има такава, но в лошо състояние. Отсъства ин-
формация и за изграждането на изолиращ слой 
под тялото на депото.

Нова клетка на депото – върху дъното на 
клетката, след изземване на почвения слой, съг-
ласно проекта трябва да се положи бентонито-
ва рогозка и инфилтрационна мембрана, които, 
заедно с лежащите отдолу около 2 m естестве-
ни глинести материали, служат като преграда 
за проникване на инфилтрат в дълбочина. Над 
мембраната има изградена площна дренажна 
система, в която се събира инфилтрата и с по-
мощта на помпи и плътни тръби се прехвърля 
към ретензионен басейн. Общо може да се на-
прави заключение, че новата клетка на депото 
е с относително по-малък риск на въздействие 

върху повърхностни и подземни води в сравне-
ние със старата. Проблеми могат да възникнат 
само при аварийни пробиви на дренажни тръби, 
препълване и преливане на ретензиония басейн 
или много мащабни повреди на изолиращата 
мембрана.

Площадка за преработка на отпадъци – раз-
положена е изцяло върху делувиални матери-
али, които са с по-голяма дебелина, отколкото 
тези в обсега на старата и нова клетка. Поради 
заглинеността на тези материали, вероятността 
от проникване на стичащи се води в дълбочина 
не е съществена.

Отводнителни канавки – те дренират целия 
временен повърхностен отток, формиран над 
тях и го пренасочват, без да преминава през 
клетките на депото. Това значително понижава 
възможността за миграция на замърсителите в 
района при аварийни ситуации и гарантира по-
ниските техни концентрации в повърхностните 
води в долната част на дерето.

Кариери – във високите части на водосбора 
над депото има 2 кариери за добив на строител-
ни материали. Изземването на горната, заглине-
на част разкрива на повърхността по-водопрово-
дящи скали и скъсява пътя на валежните води до 
водонаситената зона. Изхвърляне на отпадъци в 
зоните на кариерите може да доведе до по-лесно 
замърсяване на подземните води.

Земеделски площи – представляват риск за за-
мърсяване при условие, че се третират с торове 
и препарати за растителна защита. Основните 
замърсители, които могат да постъпят са нитра-
ти, нитрити, амоний, както и някои метали. Съ-
щото се отнася и за обитавани частни имоти, 
които представляват риск, ако отходните места 
са с попивна, а не изгребна яма, и ако се използ-
ват торове и препарати за растителна защита 
или има натрупан оборски тор.

Пътища – хидроложкатата роля на пътищата 
се изразява в това, че те понякога пресичат ес-
тественото оттичане на валежните води и могат 
частично да го променят. Често около пътищата 
има отпадъци.

Методи и материали
Анализирането на качеството на водите е извър-
шено въз основа на информацията, предоста-
вена от акредитирана лаборатория „ЛИПГЕИ“, 
извършаваща пробовземане и химични анали-
зи в рамките на собствения мониторинг на де-
пото. Проведен е и теренен оглед на депото и 
прилежащите му територии. Районът е посетен 
по време на валежен период, което позволява 
да се установят пътищата на стичащите се води 
при високи води, когато рискът от замърсяване 
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е най-висок. По време на проведения оглед на 
място са проведени контролни замери на ня-
кои базови физикохимични параметри, които са 
опре делящи за изясняване на особеностите на 
състава на водите.

Резултати и дискусия
При прегледа и обработката на мониторинго-
вите данни се установява, че много често някои 
от показателите са в изключително ниски кон-
центрации. Така например, във всички взети 
водни проби съдържанията на живак и кадмий 
са под праговете на чувствителност на анализа. 
От 54 прегледани протокола от анализи само 
в 1 проба има съдържания над прага на чувст-
вителността за молибден, в 3 проби за селен, 
никел, цинк и хром. Пълни или почти пълни 
количествено опре делени стойности има за 
хлориди, сулфати, амоний, нитрати, нитрити, 
фосфати, феноли.

За нито една проба не се установяват стой-
ности, превишаващи изискванията на Стандар-
та за качество на подземните води, посочен в 
Наредба № 1 за проучване използване и опаз-
ване на подземните води, по отношение на 
нитрити, флуориди, фосфати, мед и цинк. За 
всички органични компоненти стойностите са 
под прага на чувствителността на анализите. 
Регистрирани са единствено ниски съдържания 
на феноли, както във фоновия, така и в другите 
два пиезометъра, като няма съществени разли-
ки в концентрациите.

Установява се, че най-често и по отношение 
на най-много показатели превишения се наблю-
дават във фоновия сондаж. В него се установяват 
и в най-висока степен присъствие на хлориди и 
желязо, и в по-малка степен на амоний (фиг. 1). 

Техните концентрации постепенно намаляват 
надолу по посока на движение на потока, дори 
и след преминаване под депото. Повишеното 
максимално и средно съдържание на желязо в 
МС 2 се дължи на единична аномално висока 
стойност, установена еднократно от друга ла-
боратория. Важно е да се отбележи, че в МС 1 
само една от 18 проби е с концентрации на же-
лязо над изискванията на Стандарта за качество 
(250 mg/l), а в МС 2 – само 2 проби. Еднократно, 
само в МС 1, се установява повишено съдържа-
ние на сулфати. Макар и непостоянно повишени 
съдържания на олово и хром се установяват във 
всички сондажи.

Заключение
Получените резултати показват, че звишените 
концентрации на различните показатели много 
често са епизодични. Най-често превишения над 
допустимите стойности за различните компо-
ненти са наблюдават във фоновия сондаж МС 1, 
разположен над депото. Това налага извода, че 
поради напорния характер, влиянието на депо-
то върху основния водоносен хоризонт е несъ-
ществено. Повишените концентрации вероятно 
се дължат на постъпване на валежни води през 
заравнените площи на кариерите, където пътят 
им до водното ниво е съкратен.
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