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Основни мерки: 
 
•Изграждане на депо за опасни отпадъци; 
 

•Изграждане на ПСОВ за производствени отпадъчни води; 
 

•Изграждане на съоръжения, препятстващи разпространението на замърсители във 
водите; 
 

•Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни и подземни 
води на депа за неопасни отпадъци; 
 

•Модернизиране на индустриални ПСОВ; 
 

Мерки предвидени в ПУРБ (2010-2015), насочени към 

индустриални източници на замърсяване 

Основната цел на  мерките е намаляване на замърсяването с 

 приоритетни и специфични вещества, метали и други  

химични вещества от точкови и дифузни индустриали източници. 

 



Допълващи мерки: 

• Провеждане на мониторинг за установяване въздействието на минната дейност 

върху повърхностни и подземни води; 

• Рекултивация на замърсени  терени от минна дейност; 

• Изграждане на съоръжения за  осигуряване на непрекъснатостта на реката ("рибни 

проходи" ; байпаси и др. ); 

• Събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води; 

• Наблюдение на резултати от локалната мониторингова мрежа на хвостохранилищата; 

• Проучване за замърсяване на подземни води с приоритетни, приоритетно опасни и 

специфични вещества; 

• Изпълнение на собствен мониторинг на повърхностните, подземните и отпадъчните 

води в района на общинските депа за битови отпадъци и осигуряване на информация 

за натиска върху водите. 
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Варианти от мерки  за намаляване на замърсяването на 

подземни и повърхностни води в Район „Кърджали” 

BG3AR350L010 – 
 яз. Студен кладенец- 

химичното 

състояние - „слабо 

въздействие” 

екологичният риск 

– „нисък” 

 

 BG3G000000Q010-  

Екологичният риск- 

 „нисък” и „умерен” 

ХХ "Ерма река«- 

екологичният риск 

 – „висок”.  

 



• 1.Модернизиране на индустриална ПСОВ за "ОЦК" АД, гр. 
Кърджали („Хармони 2012" ЕООД). Мярката цели постигане 
на съответствие с изискванията на нормативната уредба за 
промишлена ПСОВ с технология на пречистване, 
удовлетворяваща изискването на НАРЕДБИ №6 и №2. 
 

• 2.Изграждане на депо за опасни отпадъци – цинков кек и 
оловна шлака за "ОЦК" АД, гр. Кърджали („Хармони 2012" 
ЕООД). 
 

• 3.Подобряване експлоатация и стопанисване на 
хвостохранилища по отношение управлението на водите - 
за Обогатителна фабрика "Горубсо-Кърджали"АД.  Мярката 
е свързана с мониторинг и управление при експлоатация и 
стопанисване на хвостохранилището за спазване на 
нормативните изисквания и емисионните ограничения по 
показателите.  

Мерките, заложени в ПУРБ 2010-2015 г. за Район „Кърджали” 

(Водни тела - BG3AR350L010 и BG3G000000Q010) 



Предложения за варианти от мерки  за повърхностно водно тяло 

BG3AR350L010 - вариант 1 



Предложения за варианти от мерки  за повърхностно водно тяло 

BG3AR350L010 - вариант 3 



Варианти от мерки за подземно водно тяло BG3G000000Q010 



Варианти от мерки за подземно водно тяло BG3G000000Q010 



Варианти от мерки  за намаляване на замърсяването на 

подземни и повърхностни води в Район „Маджарово” 

Мерките, заложени в ПУРБ за периода 2010 – 2015 г.: 

1. Изграждане ПСОВ за смесени руднични води от участъци “Момини скали”, 
Харман кая”, “Големия завой” 

2. Управление на отпадъците от рудодобивната промишленост 

3.Наблюдение на резултати от локалната мониторингова мрежа на 
хвостохранилищата. 



Степента на изпълнение на мерките от ПУРБ 2010- 2015г. 

 Район „Маджарово” 

• Програма за управление и пречистване на води от стари 
рудници, хвостохранилища и прилежащите отвали 
 

• Проект, приет на МЕС  м. 11.2012 г. и  изпълнен  през 2014 
г. са да се затвори щолна  на хор. 450 така, че да не се 
допусне отвеждане на рудничните води на повърхността 
 

• Проект "Управление и пречистване на руднични води и 
мониторинг" - участък "Брусевци 
 

• Предвижда се контролирано отвеждане на водите през 
преградата на щолнята на к. 450, което не позволява 
изтичане на водите от участък "Брусевци" на повърхността 
през пукнатини и разломи 
 



Варианти от мерки за повърхностно водно тяло 
повърхностно водно тяло BG3AR100R006 



Варианти от мерки за повърхностно водно тяло 
повърхностно водно тяло BG3AR100R006 



Варианти от мерки за повърхностно водно тяло 

повърхностно водно тяло BG3AR100R006 



Варианти от мерки за подземни водни тела  
BG3G00000Q010 и BG3G00000Pg028 



Варианти от мерки за повърхностно водно тяло 

повърхностно водно тяло BG3AR100R006 



Варианти от мерки  за намаляване на замърсяването  

на подземни и повърхностни води в Район “Саже” 

Индекс на химично въздействие за Район „Саже”  

Индекс на екологичен риск за Район „Саже”  



Варианти от мерки  за намаляване на замърсяването  
на подземни и повърхностни води в Район “Саже” 

• Мерките, заложени в ПУРБ за повърхностното 
водно тяло BG3MA100R013 Горно течение на 
Харманлийска река до язовир Тракиец периода 
2010 – 2015 г са: 
 

• 1. Осигуряване на подходящо пречистване на 
отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. 
(изграждане на подходяща ПСОВ, включване към 
по-голяма ПСОВ, изграждане на влажна зона и др.) 
 



Варианти от мерки за повърхностно водно тяло 
BG3MA100R013  (Река Харманлийска) 



Варианти от мерки за повърхностно водно тяло 

BG3MA100R013  (Река Харманлийска) 



Варианти от мерки за  подземно водно тяло BG3G000000Q010 - Порови 
води в Кватернер - река Арда в района р-к Саже 



Мерки , заложени в ПУРБ за повърхностно водно тяло BG3AR400R017  
(Извор на р. Върбица до гр.Златоград) за периода 2015 – 2021 г. 

• Общо  са седем, пет от които са от стария ПУРБ. Голяма 
част от мерките са свързани с осигуряване на подходящо 
пречистване на отпадъчни води от населени места и 
селско стопанство.  
 

По отношение на индустриално замърсяване на водните 
тела е определена мярката:  
 

• Подобряване експлоатация и стопанисване на 
хвостохранилища по отношение управлението на водите. 
Мярката цели мониторинг и управление при експлоатация 
и стопанисване на хвостохранилище за спазване на 
нормативните изисквания и емисионните ограничения по 
показателите.   



Варианти от мерки за повърхностно водно тяло BG3AR400R017 
(Извор на р. Върбица до гр.Златоград) 



Варианти от мерки за повърхностно водно тяло BG3AR400R017  
(Извор на р. Върбица до гр.Златоград) 



Варианти от мерки за повърхностно водно тяло BG3AR400R017  
(Извор на р. Върбица до гр.Златоград) 



Варианти от мерки за подземни водни тела 
BG3G00000Q010 и BG3G00000Pg028 



Варианти от мерки за подземни водни тела 
BG3G00000Q010 и BG3G00000Pg028 



Благодаря за вниманието! 


