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Проектът е финансиран от Фондация Ротари, Ротари Дистрикт 2482 България, Ротари Клуб Бургас Приморие и Инер Уил Бургас

Цел на проекта: осигуряване на информаЦия и 
вЪзможности за безопасно използване на питейните 
водоизтоЧниЦи от населението на територията 
на бургаска област, както и популяризиране на 
неизвестни сред Широкия крЪг от населението 
изтоЧниЦи на води с добри и полезни показатели за 
питейни Цели. 

проект:
десет бургаски извора - изследване и оЦенка каЧествата 

на водите, картиране и популяризиране на изворните 
ЧеШми на територията на бургаска област

финансирането на проекта се 
осЪЩествява от: фондаЦия ротари, ротари 
дистрикт 2482 /ротари бЪлгария/, ротари клуб бургас 
приморие и клуб инер уил бургас

изпЪлнител на проекта: 
ротари клуб бургас приморие

RC Burgas-Primorie
D2482

Foundation

The



проект
десет бургаски извора

Проектът е финансиран от Фондация Ротари, Ротари Дистрикт 2482 България, Ротари Клуб Бургас Приморие и Инер Уил Бургас

RC Burgas-Primorie
D2482



проект
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Проектът е финансиран от Фондация Ротари, Ротари Дистрикт 2482 България, Ротари Клуб Бургас Приморие и Инер Уил Бургас

“Ротари Интернешънъл” (РИ) представлява асоциация на всички Ротари клубове по света, която има следното 
основно мото: “Служи безкористно”. Двете цели на РИ са да насърчава, подпомага, разширява и напътства Ротари по 
света и да координира, както и да дава обша насока на международната дейност. Ротари клубовете са групирани по 
географски територии, наречени ротариански дистрикти, всеки от които се ръководи от дистрикт гуверньор, който 
служи една година като представител на РИ и на международния Съвет на директорите. Ротари е международна 
хуманитарна организация с идеална цел.

Членовете й са лидери в професията и бизнеса, които доброволно отдават времето и силите си в служба 
на обществото. Целта на Ротари е да развива и насърчава идеята за служба в полза на хората като основа за 
осъществяването на ценни начинания

Ротари обединява хора от различни раси, религии и политически убеждения в една приятелска атмосфера на 
сътрудничество. Спомага за напредъка на международното разбирателство, добрата воля и мира чрез една световна 
общност на лицата от деловите среди и професии, обединени от идеала за служба на обществото.

Ротари е основана на 23.02.1905 г. в Чикаго, щата Илинойс, САЩ, с учредяването на първия клуб. Негов 
основател е адвокатът Пол П. Харис, тогава млад юрист, който се чувствал самотен в разрастващия се Чикаго, 
Илинойс, САЩ и се срещнал с трима приятели, с които да обсъди една своя идея.

Идеята на Пол била бизнесмените да се събират периодично в името на приятелството и да разширяват кръга 
си от познанства в света на бизнеса и професионализма.  Родила се  идеята да се създаде мъжки клуб, в който да 
членуват по един представител на всеки бизнес и професия. Било решено всяка следваща сбирка да предоставя 
възможност на членовете да се запознават с призванията на колегите си и да представят своя бизнес, а седмичните 
сбирки да стават на територията на отделните бизнеси, които се редуват. Това редуване било с цел да запознава 
всеки един от членовете с професията на другия. И оттук названието Ротари (“rotary” - въртящ).

В Ротари членуват повече от 1.2 млн. души организирани в 30 хил. Ротари клуба от 160 страни. Ротари клуб 
се учредява на определена територия. Ротари клубовете провеждат ежеседмични срещи, на които обсъждат своята 
дейност и цели, установяват контакти с поканени гости. Ротари организацията е единствената неправителствена 
организация член на ООН.

Фондацията на Ротари към Ротари Интернашънъл е основана през 1917 г. като дарителски фонд. Фондация 
Ротари се финансира единствено от доброволни дарения на ротарианци и приятели на Ротари. Фондацията на Ротари 
има две основни направления на дейност: програми и набиране на средства. Програмите на Фондацията на Ротари 
се делят на три основни групи: 

• образователни, с които се финансират посланическите стипендианти и културния обмен; 
• хуманитарни, които финансират множество програми в помощ на хората от развиващите се страни; 
• Полио Плюс – глобалната програма на Ротари, имаща за цел да унищожи полиомиелита навсякъде по света. 

Шесте зони на фокус, които финансира Фондация Ротари са:

Мир и предотвратяване/разрешаване на конфликти  Превенция и лечение на заболявания

Водоснабдяване и канализация Майчино и детско здраве

Основно образование и грамотност Икономическо развитие на общността

Фондацията използва Световния фонд за субсидиране на някои програми, достъпни за всички дистрикти. 
Системата позволява на дистриктите и фондацията да споделят при вземането на решение как най-добре да се 
използват даренията на ротарианците. Част от средствата се разпределят и се използват за финансиране на проекти 
от съществено местно значение чрез т.нар. дистриктен фонд на фондацията, какъвто е случая с настоящия проект. 
При по-значими проекти се осъществява финансиране чрез няколко клуба, дистрикта и фондацията на Ротари 
Интернешънъл.

Пол Харис
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RC Burgas-Primorie
D2482

показател за 
изпитване

мерна 
единица

резултат от 
изпитването от 
пробонабиране 

изисква-
ния по 

наредба 
№ 911.04.

2016г.
20.05.
2016г.

ЧеШма за обЩо ползване село лЪка,
обЩина поморие, сондаж

Водата е от сондаж , находящ 
се на около 1,1 км. от селото, в 
източна посока, непосредствено 
до резервна ПС на ВиК. В 
непосредствена близост до 
оградата има изведена чешма. С 
тръбопровод водата е доведена 
от сондажа до площада на селото 
и е подвключена към специално 
изградена чешма. 

Показателите на водата 
отговарят на изискванията на 
Наредба № 9 – за изисквания 
към качеството на водата за 
питейни битови нужди и може да 
се използва като трапезна вода 
без ограничение. 

Водата се използва 
изключително много от жителите 
на гр.Бургас, преминаващи 
или специално посещаващи 
селото, което отстои само на 14 
км. от гр.Бургас. Географските 
координати на чешмата са

Lat.=42°37´18,8”

Long. = 27°32´16,8”

Foundation

The

рН - 8,67 8,92
Алуминий mg/dm3 <  0,001 <  0,001 0,2
Aмониев йон mg/dm3 0,033 0,027  0,50 
Електропрово-
димост µS/cm 510 504 2000 

Желязо mg/dm3 0,0018 <  0,001 0,2
Манган mg/dm3 0,0015 0,00079  0,05
Перм.окисля- 
емост mgО2/ dm3 0,50 0,54 5,0

Сулфати mg/dm3 56 51 250 
Фосфати mg/dm3 < 0,015 < 0,015 0,5 
Хлориди mg/dm3 26,3 25,8 250 
Цинк mg/dm3 <  0,001 <  0,001 4,0 
Антимон mg/dm3 < 0,001 < 0,001 0,005
Арсен mg/dm3 0,0010 0,0015 0,01
Бор mg/dm3 0,1689 0,1586 1,0 
Кадмий mg/dm3 <  0,0005 <0,0005 0,005
Мед mg/dm3 <  0,001 < 0,001 2,0 
Никел mg/dm3 <  0,001 < 0,001 0,02
Нитрати mg/dm3 0,100 0,110 50 
Нитрити mg/dm3 < 0,006 0,011 0,5 
Олово mg/dm3 0,0010 0,0043 0,01
Селен mg/dm3 < 0,005 < 0,005 0,01
Флуориди mg/dm3 1,15 1,08 1,5 
Хром mg/dm3 < 0,001 < 0,001 0,05
Цианиди mg/dm3 < 0,002 < 0,002 0,05
Обща твърдост mgeq/dm3 1,41 < 0,5 12
Общи 
колиформи cfu/cm3 42/100 0/100

Ешерихия коли cfu/cm3 0/100 0/100 0/100
Чревни 
ентерококи cfu/cm3 0/100 0/100 0/100

Бр. колонии
(м. число) cfu/cm3 2/1 0/1
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проект
десет бургаски извораRC Burgas-Primorie

D2482

Проектът е финансиран от Фондация Ротари, Ротари Дистрикт 2482 България, Ротари Клуб Бургас Приморие и Инер Уил Бургас

ЧеШма за обЩо ползване гр. каблеШково, 
на пЪтя за ахелой, обЩина поморие 

Извор в района на гр. 
Каблешково.   

Осъществено е водохващане 
и е  изведено в чешма находяща 
се на пътя  вляво по посока на 
движение  от гр. Каблешково 
към село Ахелой

Водата се използва от 
жителите на гр. Каблешково, 
гр. Поморие и  много  жителите 
на гр. Бургас, преминаващи 
или специално посещаващи 
чешмата, която отстои само на 
20 км. от гр. Бургас и на 10 км. 
от гр. Поморие.

Географските координати на 
чешмата са 

Lat.=42°39 ´15,5”

Long. = 27°34´ 57,2”

Foundation

The

показател за 
изпитване

мерна 
единица

резултат от 
изпитването от 
пробонабиране 

изисква-
ния по 

наредба 
№ 926.05.

2016г.
14.06. 
2016г.

рН - 9,58 9,53 
Алуминий mg/dm3 <  0,001 <  0,001 0,2
Aмониевйон mg/dm3 < 0,010 < 0,010 0,50
Електропрово-
димост µS/cm 611 588 2000

Желязо mg/dm3 0,016 0,0169 0,2
Манган mg/dm3 <  0,0005 <  0,0005 0,05
Перм.окисля- 
емост

mgО2/ 
dm3 0,84 < 0,50 5,0

Сулфати mg/dm3 51 53 250
Фосфати mg/dm3 < 0,015 <0,015 0,5
Хлориди mg/dm3 7,2 73,7 250
Цинк mg/dm3 <  0,001 <  0,001 4,0
Антимон mg/dm3 < 0,001 < 0,001 0,005
Арсен mg/dm3 < 0,001 < 0,001 0,01
Бор mg/dm3 0,1021 0,1099 1,0
Кадмий mg/dm3 <  0,0005 <  0,0005 0,005
Мед mg/dm3 <  0,001 <  0,001 2,0
Никел mg/dm3 <  0,001 <  0,001 0,02
Нитрати mg/dm3 0,92 < 0,06 50
Нитрити mg/dm3 < 0,006 < 0,006 0,5
Олово mg/dm3 0,0089 0,0092 0,01
Селен mg/dm3 < 0,005 < 0,005 0,01
Флуориди mg/dm3 1,16 1,19 1,5
Хром mg/dm3 < 0,001 <  0,001 0,05
Цианиди mg/dm3 < 0,002 < 0,002 0,05

Обща твърдост mgeq/ 
dm3 < 0,5 < 0,5 12

Общи колиформи cfu/cm3 0/100 0/100
Ешерихияколи cfu/cm3 0/100 0/100 0/100
Чревниентерококи cfu/cm3 0/100 0/100 0/100
Бр. колонии
(м. число) cfu/cm3 0/1 86/1
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проект
десет бургаски извора

Проектът е финансиран от Фондация Ротари, Ротари Дистрикт 2482 България, Ротари Клуб Бургас Приморие и Инер Уил Бургас

RC Burgas-Primorie
D2482

ЧеШма за обЩо ползване с. медово, 
на пЪтя за с. бата, обЩина поморие

Извор в района на с. 
Медово   

Осъществено е водохващане 
и е изведено в чешма находяща 
се на пътя  вляво по посока на 
движение от с.Медово към село 
Бата.

Водата се използва от 
жителите на гр.Каблешково, 
гр.Поморие и  много  жителите 
на гр.Бургас, преминаващи 
или специално посещаващи 
чешмата, която отстои само на 
26 км. от гр.Бургас и на 18 км. 
от гр.Поморие.

Географските координати на 
чешмата са 

Lat.= 42°42´16,2”

Long. = 27°33´ 23,7”

Foundation

The

показател за 
изпитване

мерна 
единица

резултат от 
изпитването от 
пробонабиране 

изисква-
ния по 

наредба 
№ 914.04.

2016г.
17.06. 
2016г.

рН - 9,72 9,72 
Алуминий mg/dm3 <  0,001 <  0,001 0,2
Aмониев йон mg/dm3 0,063 < 0,010 0,50 
Електропро-
водимост µS/cm 447 462 2000 

Желязо mg/dm3 0,0021 <  0,001 0,2
Манган mg/dm3 0,0019 0,0006 0,05
Перм.окисля- 
емост

mgО2/ 
dm3 < 0,5 < 0,50 5,0

Сулфати mg/dm3 7,1 6,1 250 
Фосфати mg/dm3 0,018 < 0,015 0,5 
Хлориди mg/dm3 27,7 30,7 250 
Цинк mg/dm3 <  0,001 <  0,001 4,0 
Антимон mg/dm3 < 0,001 < 0,001 0,005
Арсен mg/dm3 < 0,001 < 0,001 0,01
Бор mg/dm3 0,1217 0,1254 1,0 
Кадмий mg/dm3 <  0,0005 <  0,0005 0,005
Мед mg/dm3 <  0,001 <  0,001 2,0 
Никел mg/dm3 <  0,001 <  0,001 0,02
Нитрати mg/dm3 3,48 < 0,06 50 
Нитрити mg/dm3 < 0,006 < 0,006 0,5 
Олово mg/dm3 0,0019 0,0057 0,01
Селен mg/dm3 < 0,005 < 0,005 0,01
Флуориди mg/dm3 2,04 2,02 1,5 
Хром mg/dm3 <  0,001 <  0,001 0,05
Цианиди mg/dm3 < 0,002 < 0,002 0,05

Обща твърдост mgeq/ 
dm3 < 0,5 < 0,5 12

Общи колиформи cfu/cm3 0/100 0/100
Ешерихия коли cfu/cm3 0/100 0/100 0/100
Чревни 
ентерококи cfu/cm3 0/100 0/100 0/100

Бр. колонии
(м. число) cfu/cm3 0/1 0/1
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проект
десет бургаски извораRC Burgas-Primorie

D2482

Проектът е финансиран от Фондация Ротари, Ротари Дистрикт 2482 България, Ротари Клуб Бургас Приморие и Инер Уил Бургас

ЧеШма за обЩо ползване село поляново,
местността банята, обЩина айтос

Извор в района на 
с.Поляново, местността 
Банята, община Айтос стига 
се до него от отклонението на 
главния път Айтос-Карнобат, 
вдясно, тръгва се по посока 
към селото и веднага първата 
отбивка вдясно е за местността 
Банята.

Осъществено е водохващане 
и е изведено в чешма, дадена 
на снимката по-горе.  

Водата се използва от 
жителите на гр.Карнобат, 
гр.Айтос и село Поляново. 
Използва се и от много  жителите 
на гр.Бургас, преминаващи 
или специално посещаващи 
чешмата, която отстои на 40 
км. от гр.Бургас и на 8 км. от 
гр.Айтос.

Географските координати на 
чешмата са 

Lat.=42°42´59,3”

Long. = 27°10´42,6”

Foundation

The

показател за 
изпитване

мерна 
единица

резултат от 
изпитването от 
пробонабиране 

изисква-
ния по 

наредба 
№ 911.04.

2016г.
17.06. 
2016г.

рН - 9,11 9,09
Алуминий mg/dm3 <  0,001 <  0,001 0,2
Aмониев йон mg/dm3 0,152 0,111 0,50 
Електропрово-
димост µS/cm 612 633 2000 

Желязо mg/dm3 0,0037 0,0016 0,2
Манган mg/dm3 0,0008 < 0,0005 0,05
Перм.окисля- 
емост

mgО2/ 
dm3 < 0,5 < 0,50 5,0

Сулфати mg/dm3 34 37 250 
Фосфати mg/dm3 0,016 0,015 0,5 
Хлориди mg/dm3 26,3 30,7 250 
Цинк mg/dm3 <  0,001 <  0,001 4,0 
Антимон mg/dm3 < 0,001 < 0,001 0,005
Арсен mg/dm3 < 0,001 < 0,001 0,01
Бор mg/dm3 0,4088 0,4108 1,0 
Кадмий mg/dm3 <  0,0005 <  0,0005 0,005
Мед mg/dm3 <  0,001 <  0,001 2,0 
Никел mg/dm3 <  0,001 <  0,001 0,02
Нитрати mg/dm3 0,100 < 0,06 50 
Нитрити mg/dm3 < 0,006 < 0,006 0,5 
Олово mg/dm3 <  0,001 0,0012 0,01
Селен mg/dm3 < 0,005 < 0,005 0,01
Флуориди mg/dm3 1,48 1,48 1,5 
Хром mg/dm3 <  0,001 <  0,001 0,05
Цианиди mg/dm3 < 0,002 < 0,002 0,05

Обща твърдост mgeq/ 
dm3 < 0,5 < 0,5 12

Общи колиформи cfu/cm3 0/100 0/100
Ешерихия коли cfu/cm3 0/100 0/100 0/100
Чревни 
ентерококи cfu/cm3 0/100 0/100 0/100

Бр. колонии
(м. число) cfu/cm3 5/1 0/1
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проект
десет бургаски извора

Проектът е финансиран от Фондация Ротари, Ротари Дистрикт 2482 България, Ротари Клуб Бургас Приморие и Инер Уил Бургас

RC Burgas-Primorie
D2482

ЧеШма за обЩо ползване гр.бЪлгарово, 
непосредствено до ЦЪрквата,  обЩина бургас

Извор в гр.Българово, 
непосредствено зад църквата.        

Осъществено е водохващане 
и е изведено в чешма, дадена 
на снимката по-горе.  

Водата се използва от 
жителите на гр.Българово 
жители на гр.Бургас, 
преминаващи или специално 
посещаващи чешмата, която 
отстои на 20 км. от гр.Бургас 

Географските координати на 
чешмата са 

Lat.=42°37´15,9”

Long. = 27°18´ 12,6”

Foundation

The

показател за 
изпитване

мерна 
единица

резултат от 
изпитването от 
пробонабиране 

изисква-
ния по 

наредба 
№ 911.04.

2016г.
17.06. 
2016г.

рН - 8,95 8,90 
Алуминий mg/dm3 <  0,001 <  0,001 0,2
Aмониев йон mg/dm3 0,049 0,022 0,50 
Електропрово-
димост µS/cm 695 720 2000 

Желязо mg/dm3 <  0,001 <  0,001 0,2
Манган mg/dm3 0,0007 0,0007 0,05
Перм.окисля- 
емост

mgО2/ 
dm3 1,55 1,27 5,0

Сулфати mg/dm3 51 57 250 
Фосфати mg/dm3 0,018 0,015 0,5 
Хлориди mg/dm3 68,5 76,7 250 
Цинк mg/dm3 <  0,001 <  0,001 4,0 
Антимон mg/dm3 < 0,001 < 0,001 0,005
Арсен mg/dm3 < 0,001 < 0,001 0,01
Бор mg/dm3 0,2689 0,2760 1,0 
Кадмий mg/dm3 <  0,0005 <  0,0005 0,005
Мед mg/dm3 <  0,001 <  0,001 2,0 
Никел mg/dm3 <  0,001 <  0,001 0,02
Нитрати mg/dm3 44,3 41,6 50 
Нитрити mg/dm3 1,31 1,30 0,5 
Олово mg/dm3 0,0016 0,0022 0,01
Селен mg/dm3 < 0,005 < 0,005 0,01
Флуориди mg/dm3 1,29 1,28 1,5 
Хром mg/dm3 <  0,001 <  0,001 0,05
Цианиди mg/dm3 < 0,002 < 0,002 0,05

Обща твърдост mgeq/ 
dm3 1,45 0,61 12

Общи колиформи cfu/cm3 0/100 0/100
Ешерихия коли cfu/cm3 0/100 0/100 0/100
Чревни 
ентерококи cfu/cm3 0/100 0/100 0/100

Бр. колонии
(м. число) cfu/cm3 0/1 0/1
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проект
десет бургаски извораRC Burgas-Primorie

D2482

Проектът е финансиран от Фондация Ротари, Ротари Дистрикт 2482 България, Ротари Клуб Бургас Приморие и Инер Уил Бургас

ЧеШма за обЩо ползване село росен, 
обЩина созопол

Извор в с.Росен.

Осъществено е водохващане 
и е изведено в чешма, дадена 
наснимката по-горе.  Намира 
се наизхода на село Росен по 
посока на село Веселие.

Водата се използва от 
жителите на село Росен, 
околните села  и жители 
на гр.Бургас, преминаващи 
или специално посещаващи 
чешмата, която отстои на 22 
км. от гр.Бургас 

Географските координати на 
чешмата са 

Lat.=42°21´51,0”

Long. = 27°34´ 29,4”

Foundation

The

показател за 
изпитване

мерна 
единица

резултат от 
изпитването от 
пробонабиране 

изисква-
ния по 

наредба 
№ 927.06.

2016г.
рН - 7,51 
Алуминий mg/dm3 0,0169 0,2
Aмониев йон mg/dm3 0,030 0,50 
Електропрово-
димост µS/cm 736 2000 

Желязо mg/dm3 0,0169 0,2
Манган mg/dm3 0,0104 0,05
Перм.окисля- 
емост

mgО2/ 
dm3 0,71 5,0

Сулфати mg/dm3 31 250 
Фосфати mg/dm3 0,043 0,5 
Хлориди mg/dm3 14,7 250 
Цинк mg/dm3 <  0,001 4,0 
Антимон mg/dm3 < 0,001 0,005
Арсен mg/dm3 < 0,001 0,01
Бор mg/dm3 < 0,05 1,0 
Кадмий mg/dm3 <  0,0005 0,005
Мед mg/dm3 <  0,001 2,0 
Никел mg/dm3 <  0,001 0,02
Нитрати mg/dm3 11,6 50 
Нитрити mg/dm3 < 0,006 0,5 
Олово mg/dm3 0,0025 0,01
Селен mg/dm3 < 0,005 0,01
Флуориди mg/dm3 0,50 1,5 
Хром mg/dm3 <  0,001 0,05
Цианиди mg/dm3 < 0,002 0,05

Обща твърдост mgeq/ 
dm3 7,00 12

Общи 
колиформи cfu/cm3 0/100

Ешерихия коли cfu/cm3 0/100 0/100
Чревни 
ентерококи cfu/cm3 0/100 0/100

Бр. колонии(м. 
число) cfu/cm3 5/1
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проект
десет бургаски извора

Проектът е финансиран от Фондация Ротари, Ротари Дистрикт 2482 България, Ротари Клуб Бургас Приморие и Инер Уил Бургас

RC Burgas-Primorie
D2482

ЧеШма за обЩо ползване село лозенеЦ, 
обЩина стралджа

Каптиран сондаж в село Лозенец, 
община Стралджа, първото село 
след петолъчката, по пътя Сливен-
Бургас посока на гр.Бургас. 

Намира се на малко площадче 
отляво на пътя Сливен-Бургас. 

Сондажа е с дълбочина над 150 
м. 

Водата се използва от жителите 
на селото, жители на гр.Ямбол 
и околните села, жители   на 
гр.Бургас пътуващи по пътя Сливен-
Бургас, и др. преминаващи или 
специално посещаващи чешмата, 
предвид на добрите показатели на 
водата и която отстои  на 75 км.  от 
гр.Бургас. 

Сондажа е с почти постоянен 
дебит през всички сезони на 
годината и с постоянни показатели 
на водата. 

Включен е в проекта независимо, 
че е извън обхвата на Бургаска 
област предвид добрите и постоянни 
показатели на водата, както и 
удобното маршрутно положение. 

Географските координати на 
чешмата са Lat.=42°38´25,2”

Long. = 26°42´ 46,5”

Foundation

The

показател за 
изпитване

мерна 
единица

резултат от 
изпитването от 
пробонабиране 

изисква-
ния по 

наредба 
№ 917.06.

2016г.
рН - 8,71 
Алуминий mg/dm3 <  0,001 0,2
Aмониев йон mg/dm3 0,020 0,50 
Електропрово-
димост µS/cm 426 2000 

Желязо mg/dm3 0,0136 0,2
Манган mg/dm3 0,0036 0,05
Перм.окисля- 
емост

mgО2/ 
dm3 1,58 5,0

Сулфати mg/dm3 43 250 
Фосфати mg/dm3 < 0,015 0,5 
Хлориди mg/dm3 12,9 250 
Цинк mg/dm3 <  0,001 4,0 
Антимон mg/dm3 < 0,001 0,005
Арсен mg/dm3 < 0,001 0,01
Бор mg/dm3 0,1685 1,0 
Кадмий mg/dm3 <  0,0005 0,005
Мед mg/dm3 <  0,001 2,0 
Никел mg/dm3 <  0,001 0,02
Нитрати mg/dm3 < 0,06 50 
Нитрити mg/dm3 < 0,006 0,5 
Олово mg/dm3 <  0,001 0,01
Селен mg/dm3 < 0,005 0,01
Флуориди mg/dm3 0,31 1,5 
Хром mg/dm3 <  0,001 0,05
Цианиди mg/dm3 < 0,002 0,05

Обща твърдост mgeq/ 
dm3 0,61 12

Общи колиформи cfu/cm3 0/100
Ешерихия коли cfu/cm3 0/100 0/100
Чревни 
ентерококи cfu/cm3 0/100 0/100

Бр. колонии
(м. число) cfu/cm3 48/1
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проект
десет бургаски извораRC Burgas-Primorie

D2482

Проектът е финансиран от Фондация Ротари, Ротари Дистрикт 2482 България, Ротари Клуб Бургас Приморие и Инер Уил Бургас

ЧеШма за обЩо ползване в квартал Черно море, 
гр.бургас,  обЩина бургас

Извор в района на квартал 
Черно море, известна сред 
местното население като чешмата 
на Айше.

Осъществено е водохващане 
и е изведено в чешма, дадена на 
снимката по-горе.  

Водата се използва от жителите 
на околните села. Използва 
се и от   жители на гр.Бургас, 
преминаващи или специално 
посещаващи чешмата, която 
отстои на 10 км. от гр.Бургас. 
Извора на този етап не е много 
популярен, но е със стабилни и 
добри показатели.

Географските координати на 
чешмата са 

Lat.=42°38´25,2”

Long. = 26°42´ 46,5”

Foundation

The

показател за 
изпитване

мерна 
единица

резултат от 
изпитването от 
пробонабиране 

изисква-
ния по 

наредба 
№ 917.06.

2016г. 
рН - 9,22 
Алуминий mg/dm3 0,0090 0,2
Aмониев йон mg/dm3 0,270 0,50 
Електропрово-
димост µS/cm 372 2000 

Желязо mg/dm3 < 0,001 0,2
Манган mg/dm3 <  0,0005 0,05
Перм.окисля- 
емост

mgО2/ 
dm3 <  0,50 5,0

Сулфати mg/dm3 4,2 250 
Фосфати mg/dm3 < 0,015 0,5 
Хлориди mg/dm3 18,4 250 
Цинк mg/dm3 <  0,001 4,0 
Антимон mg/dm3 < 0,001 0,005
Арсен mg/dm3 < 0,001 0,01
Бор mg/dm3 0,0847 1,0 
Кадмий mg/dm3 <  0,0005 0,005
Мед mg/dm3 <  0,001 2,0 
Никел mg/dm3 <  0,001 0,02
Нитрати mg/dm3 1,32 50 
Нитрити mg/dm3 < 0,006 0,5 
Олово mg/dm3 <  0,001 0,01
Селен mg/dm3 < 0,005 0,01
Флуориди mg/dm3 1,33 1,5 
Хром mg/dm3 <  0,001 0,05
Цианиди mg/dm3 < 0,002 0,05

Обща твърдост mgeq/ 
dm3 < 0,5 12

Общи колиформи cfu/cm3 0/100
Ешерихия коли cfu/cm3 0/100 0/100
Чревни 
ентерококи cfu/cm3 0/100 0/100

Бр. колонии
(м. число) cfu/cm3 54/1
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проект
десет бургаски извора

Проектът е финансиран от Фондация Ротари, Ротари Дистрикт 2482 България, Ротари Клуб Бургас Приморие и Инер Уил Бургас

RC Burgas-Primorie
D2482

ЧеШма за обЩо ползване село гориЦа, 
обЩина поморие

Извор в с.Горица, община 
Поморие.

Осъществено е водохващане 
и е изведено в чешма, дадена 
на снимката по-горе.  

Водата се използва от 
жителите на селото, околните 
села  и жители на гр.Бургас, 
преминаващи или специално 
посещаващи чешмата, която 
отстои на 32 км. от гр.Бургас и 
25 км. от гр.Несебър. 

Географските координати на 
чешмата са 

Lat.=42°47´40,3”

Long. = 27°30´ 52,8”

Foundation

The

показател за 
изпитване

мерна 
единица

резултат от 
изпитването от 
пробонабиране 

изисква-
ния по 

наредба 
№ 911.04.

2016г.
17.06. 
2016г.

рН - 8,81 8,82 
Алуминий mg/dm3 <  0,001 <  0,001 0,2
Aмониев йон mg/dm3 0,405 0,208 0,50 
Електропрово-
димост µS/cm 838 858 2000 

Желязо mg/dm3 0,0496 0,0534 0,2
Манган mg/dm3 0,0009 0,0012 0,05
Перм.окисля- 
емост

mgО2/ 
dm3 0,62 < 0,50 5,0

Сулфати mg/dm3 142 131 250 
Фосфати mg/dm3 0,023 0,020 0,5 
Хлориди mg/dm3 23,7 27,6 250 
Цинк mg/dm3 <  0,001 <  0,001 4,0 
Антимон mg/dm3 < 0,001 < 0,001 0,005
Арсен mg/dm3 < 0,001 < 0,001 0,01
Бор mg/dm3 0,4807 0,4761 1,0 
Кадмий mg/dm3 <  0,0005 <  0,0005 0,005
Мед mg/dm3 <  0,001 <  0,001 2,0 
Никел mg/dm3 <  0,001 <  0,001 0,02
Нитрати mg/dm3 4,24 < 0,06 50 
Нитрити mg/dm3 < 0,006 < 0,006 0,5 
Олово mg/dm3 <  0,001 <  0,001 0,01
Селен mg/dm3 < 0,005 < 0,005 0,01
Флуориди mg/dm3 0,97 1,01 1,5 
Хром mg/dm3 <  0,001 <  0,001 0,05
Цианиди mg/dm3 < 0,002 < 0,002 0,05

Обща твърдост mgeq/ 
dm3 < 0,5 < 0,5 12

Общи колиформи cfu/cm3 0/100 0/100
Ешерихия коли cfu/cm3 0/100 0/100 0/100
Чревни 
ентерококи cfu/cm3 0/100 0/100 0/100

Бр. колонии
(м. число) cfu/cm3 0/1 64/1
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проект
десет бургаски извораRC Burgas-Primorie

D2482

Проектът е финансиран от Фондация Ротари, Ротари Дистрикт 2482 България, Ротари Клуб Бургас Приморие и Инер Уил Бургас

ЧеШма за обЩо ползване квартал ветрен, 
гр.бургас, обЩина бургас

Извор „Банята“ в кв.Ветрен, 
гр.Бургас, община Бургас е 
каптиран и е оформена чешма, 
която се намира на  малко площадче 
в местността Минералните бани, 
отстояща на 0,5 км. от квартала и 
на 10,5 км от центъра на града.

Водата е минерална и не се 
препоръчва за постоянна и дълга 
употреба, както и за употреба от 
малки деца, поради наличие на 
значителни количества флуор. 
Препоръчва се през определени 
периоди да се заменя с друг вид  
трапезна или минерална вода.   

Водата се използва от жителите 
на квартала, околните села  и 
жители на гр. Бургас, преминаващи 
или  специално посещаващи 
чешмата. 

Географските координати на 
чешмата са

Lat.=42°36´40,8”

Long. = 27°23´ 35,9”

Foundation

The

показател за 
изпитване

мерна 
единица

резултат от 
изпитването от 
пробонабиране 

изисква-
ния по 

наредба 
№ 920.06.

2016г.
рН - 10,07
Алуминий mg/dm3 0,0430 0,2
Aмониевйон mg/dm3 < 0,010 0,50
Електропрово-
димост µS/cm 810 2000

Желязо mg/dm3 0,0020 0,2
Манган mg/dm3 < 0,0005 0,05
Перм.окисля- 
емост

mgО2/ 
dm3 < 0,50 5,0

Сулфати mg/dm3 57 250
Фосфати mg/dm3 < 0,015 0,5
Хлориди mg/dm3 155 250
Цинк mg/dm3 <  0,001 4,0
Антимон mg/dm3 < 0,001 0,005
Арсен mg/dm3 0,0034 0,01
Бор mg/dm3 2,184 1,0
Кадмий mg/dm3 <  0,0005 0,005
Мед mg/dm3 <  0,001 2,0
Никел mg/dm3 <  0,001 0,02
Нитрати mg/dm3 < 0,06 50
Нитрити mg/dm3 < 0,006 0,5
Олово mg/dm3 <  0,001 0,01
Селен mg/dm3 < 0,005 0,01
Флуориди mg/dm3 8,85 1,5
Хром mg/dm3 < 0,001 0,05
Цианиди mg/dm3 < 0,002 0,05

Обща твърдост mgeq/ 
dm3 < 0,5 12

Общи колиформи cfu/cm3 0/100
Ешерихия коли cfu/cm3 0/100 0/100
Чревни
ентерококи cfu/cm3 0/100 0/100

Бр. колонии
(м. число) cfu/cm3 0/1
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проект
десет бургаски извора

Проектът е финансиран от Фондация Ротари, Ротари Дистрикт 2482 България, Ротари Клуб Бургас Приморие и Инер Уил Бургас

RC Burgas-Primorie
D2482

проекти на ротари клуб бургас приморие

• Закупихме фрак и обувки на танцовата двойка от Немска езикова гимназия “Гьоте” две 
прекрасни деца с бъдеще, вицерепубликански шампиони на 10-те танца и на стандартни танци за 2003. 
Същите са състезателна двойка към клуб по спортни танци Порт Бургас 

• Създадохме и спонсорираме Ротаракт - програма на Ротари за млади мъже и жени(на възраст от 
18 до 30 години), които работят за физическите и социалните нужди на съгражданите си.

• Създадохме и спонсорираме Интеракт - програма на Ротари за млади хора(на възраст от 12 до 18 
години).

• Подпомагахме пътуването на 40 талантливи деца от фолклорния ансамбъл на същатата гимназия 
до град Девон, Южна Англия, където ще участват във фестивал по покана на ротарианеца Боб Кохрейн 
от клуб “ЕКС МООТ” в английския град. 

• Ротари клуб Бургас-Приморие подпомогна участието на 5 учители в Дидактическа конференция, 
организирана от СУ „Св. Климент Охридски” от 25-27 юни 2007г.

• Инициатива “Коледна елха за онкоболните и медицинските работници на град Бургас”. 
Инициативата е в знак на съпричастност към хората, които заради заболяването си ще бъдат сами по 
новогодишните презници, както и за медиците, които се грижат за тяхното здраве. 

• През коледните празници, съвместно с нашите млади интерактори, които изнесоха програма в 
Дома за сираци „Щурче” в гр. Средец, закупихме и дарихме много лакомства и играчки за изоставените 
деца. 

• Проведохме Олимпиада по история и цивилизация „Пътуване в миналото” за ученици в V клас от 
20 училища в гр. Бургас. Участие взеха 100 деца на тематика свързана с личности, събития и понятия 
от Средновековната българска история. Наградихме победителите и учителите с книги по история, 
плакети, грамоти и подаръци. Специалната награда „Двудневна Екскурзия до Истанбул”, спечели Мария 
Николова –„ПМГ Н.Обрешков” а наградата бе подсигурена от нашият приятел- Йордан Костадинов. 

• Съвместно с Интеракт, проведохме двудневен Конкурс за рисунки и фотографии на тема „Аз 
и моята земя” послучай 22 април, „Ден на земята”. В изложбата се включиха ученици от 1-4 клас от 
всички бургаски у-ща с близо 300 художествени творби. Поднесохме много награди и лакомства на 
участниците.

• Участваме, като съорганизатори и спонсори на Национален Конкурс за изпълнители клавирни 
творби от български композитори “ Бъдещето на България “, посветен на 24 май-Ден на славянската 
писменост и култура. 

• Ротари клуб Бургас-Приморие, съвместно с другите Ротари клубове в гр. Бургас, дарихме 
комплекти Исторически карти на Бургаските училища.

•  Инициатива “Засади дърво”: Ротари клуб Бургас-Приморие започна инициативата “Засади 
дърво”, чиято цел е два пъти в годината - през пролетта и през есента - да се организират кампании под 
егидата на Ротари за засаждане на дървета. Първото залесяване се състоя на територията на кампуса 
на ТУ “Проф. Асен Златаров” - гр.Бургас на 13.04.2010.

• Инициатива “Подари книга”: Ротари клуб Бургас-Приморие дари “История Славянобългарска” на 
всички Основни и Средно-Специални у-ща на територията на Бургас през 2006 г. 

• Инициатива “Подари книга”: Ротари клуб Бургас-Приморие дари “Български хроники - III 
част” от Стефан Цанев на всички основни и средно-специални училища на територията на Бургас на 
17.11.2009 г.

• Ротари клуб Бургас-Приморие подкрепи Интеракт клуб Бургас-Приморие в световната 
инициатива “Часът на Земята” 

• Ротари клуб Бургас-Приморие организира и финансира изграждането на фитнес-площадка 
в Морската градина - подарък за гражданите и гостите на гр. Бургас. Площадката беше открита на 
06.12.2008 г.

• Ежегодно спонсорираме участници в програмата на Ротари “ Международен младежки обмен “
• Поставихме знаци с обозначение на исторически места в региона
• Проучваме и анализираме водоизточници в района , които не са под юрисдикцията на РЗИ и ВиК 

с цел да препоръчаме десет с добри показатели за трабезни нужди
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РОТАРИ БъЛГАРИЯ, Д 2482 

България е обособена като отделена област-дистрикт под № 2482 със собствен дистрикт 
гуверньор, който на принципа на ротацията, основното правило в Ротари, се сменя всяка 
година на 01.юли, когато започва новата ротарианска година. През 2016 г. в Д 2482 
членуват 85 клуба от различни градове в страната с над 2100 членове. 

РОТАРИ КЛУБ БУРГАС-ПРИМОРИЕ

Учреден е в гр. Бургас на 15.01.2004 като сдружение с нестопанска цел „Ротари Клуб 
Бургас – Приморие“. През 2016 г. той наброява 28 члена, от които 5 жени. Ежеседмичните 
сбирки се осъществяват в хотел „Аква“ всеки вторник от 19,00 ч. лятно време/април-
септември/ и от 18,30 зимно време.

http://www.rcbsprimorie.org

RC Burgas-Primorie
D2482

Foundation

The


