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КЪРДЖАЛИ 



ГЕОГРАФСКИ ОБХВАТ 

 

Оценката на въздействието което оказват обектите свързани с добив на метални руди 

и последващата им преработка в район „Родопи“, по настоящия проект  

EBRDMINING, е изготвена за пунктове: 

 

 От поречието на р. Арда 

 Нейните големи притоци – реките Върбица и Крумовица 





ПОДРАЙОН НА РЕКА АРДА СЛЕД ЯЗОВИР КЪРДЖАЛИ 

 

Обхват: 

 Поречието на река Арда от яз. Кърджали до държавната граница на 

Република България. 

 Поречието на река Крумовица 

 Язовир Студен Кладенец 

 Язовир Ивайловград 

В програмата за проучвателен мониторинг бяха включени девет пункта: 

 3 на р. Арда и 1 на р. Крумовица 

 3 на яз. Студен Кладенец и 2 на яз. Ивайловград 

 



МОНИТОРИНГОВИ ПУНКТОВЕ 

Код на пункт Име на пункт 
Код на водното 

тяло 
Речен тип 

BG3AR00031MS0070 яз.Студен кладенец-стена BG3AR350L010 L11 

BG3AR00033MS0080 яз.Студен кладенец- средна част BG3AR350L010 L11 

BG3AR00039MS0100 яз.Студен кладенец-опашка BG3AR350L010 L11 

BG3AR00031MS0060 
Река Арда– след яз.Студен Кладенец 
(мост с.Поточница-с.Рабово)  

BG3AR100R006 R5 

BG3AR00159MS0040 
Река Арда след гр.Маджарово, след 
големия завой 

BG3AR100R006 R5 

BG3AR00133MS0020 яз.Ивайловград-стена BG3AR100L004 L11 

BG3AR00157MS0030 яз.Ивайловград – опашка с.Бориславци BG3AR100L004 L11 

BG3AR00133MS0010 Река Арда след яз.Ивайловград BG3AR100R002 R5 

BG3AR00021MS0050 Река Крумовица - преди устие  BG3AR200R009 R14 



ОСНОВНИТЕ ИДЕНТИФИЦИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА НАТИСК ОТ ОБЕКТИ, СВЪРЗАНИ С 

ДОБИВ НА МЕТАЛНИ РУДИ И ПРЕРАБОТКАТА ИМ 

  

 Хвостохранилище "Кърджали 2“ към „Горубсо - Кърджали” АД, гр. Кърджали, Обогатителна 

фабрика.и 

 “ХАРМОНИ” ЕООД (“ОЦК” АД, гр. Кърджали) 

 ЕКО МЕДЕТ, Ликвидирани минни участъци на "Маджарово ЕАД- в ликвидация“. 

- Рудници „Момина скала 1 и 2”,  

- рудник „Харман кая”,  

- рудник „Арда (Пандък дере). 

-    Хвостохранилище "Маджарово“. 

 Рудник „Звездел”. 

 



УЧАСТЪК КЪРДЖАЛИ 

 

 Основен източник на натиск в района е хвостохранилище „Кърджали 2” към 

„Горубсо - Кърджали” АД, гр. Кърджали,  

 “ХАРМОНИ” ЕООД  (“ОЦК” АД, гр. Кърджали ) - преустановена дейност от 

февруари 2012 г. 

 Обект на натиска е р. Арда и по-конкретно яз. Студен кладенец 

 Въздействието върху повърхностните води и водната биота в участък 

„Кърджали“ е оценено в обхвата на водно тяло BG3AR350L010 Язовир 

Студен кладенец. 

   

  



УЧАСТЪК КЪРДЖАЛИ 

 

 В програмата за проучвателен мониторинг на яз. Студен кладенец са включени три 

пункта – опашка, среда и стена. 

 Най-засегнат е пункта в опашката на язовира, където са точковите източници на 

емисии. 

 Отчетени са превишения на СГС-СКОС за кадмий – 0,27 µg/l и цинк – 54,6 µg/l, 

при калциево-карбонатна твърдост от 97,9 mg/l. 

 В средната част на язовира не са отчетени завишени стойности на контролираните 

показатели. 

 В пункта при стената на язовира не са отчетени превишения на СГС-СКОС. 



УЧАСТЪК КЪРДЖАЛИ 

 
 

 Въздействието е свързано с влошено качество на повърхностите води на водното 

тяло (BG3AR350L010 Язовир Студен кладенец) и поставянето му в лошо химично 

състояние. 

 Фитопланктонните съобщества са в умерено състояние в резултат от биогенния 

натиск (отклонение по хлорофил А и общ фосфор). 

 Останали те БЕК не са били предмет на изследване поради което не може да се 

определи въздействието върху тях от индустриалния натиск свързан с емитирането 

на приоритетни вещества и специфични замърсители. 



УЧАСТЪК МАДЖАРОВО 

 

 В обсега на Маджаровското рудно поле са идентифицирани в момента четири източника 

на натиск: рудниците „Момина скала 1 и 2”, рудник „Харман кая”, рудник „Арда 

(Пандък дере). 

 Главният обект на натиск в района е река Арда. 

 Въздействието върху повърхностните води и водната биота от участък „Маджарово“ е 

оценено в обхвата на четири водни тела: 

  BG3AR100R008 Река Арда между яз. Студен кладенец и р. Крумовица. 

  BG3AR100R006 Река Арда от вливането на р. Крумовица до яз. Ивайловград. 

  BG3AR100L004 Язовир Ивайловград. 

  BG3AR100R002 Река Арда между яз. Ивайловград и държавната граница. 



УЧАСТЪК МАДЖАРОВО 

 

 

 Критичната точка е след вливането на р. Крумовица (ВТ BG3AR100R006), в 

района на Маджарово. Натиска е от рудодобив в ликвидация с източник ЕКО 

МЕДЕТ ЕООД (Маджарово ЕАД в ликвидация).  

 В пункта на р. Арда след големия завой при гр. Маджарово е отчетено значимо 

превишения в СГС-СКОС за кадмий – 0,34 µg/l при калциево-карбонатна 

твърдост от 107,8 mg/l. 

 В пункта на яз. Ивайловград (стена) през 2015 г. има еднократно превишение 

на МДК-СКОС за желязо (133.8 µg/l) и мед (8.3 µg/l). 

 



УЧАСТЪК МАДЖАРОВО 

  

 Състоянието по БЕК МЗБ е умерено (БИ-3), с изключение на резултатите през 2001 и 2010 г. 

когато състоянието е много лошо (БИ-1).  

 Въздействието върху съобществата от макробезгръбначни може да се определи като 

умерено. 

 За 2015 г. в рамките на проекта е отчетено добро състояние по БЕК ФБ (IPS=17.3), но по 

експертна оценка то е понижено в умерено. В съобществата доминират Sellaphora nigri и 

Achnanthidium saprophilum които са индикатори за органично замърсяване и Achnanthidium 

minutissimum - пионерен вид с малки размери, масовото му развитие е индикатор за влошени 

условия на средата.  

 В макрофитните съобщества доминират популациите на типично воден мъх. За 2015 г. в 

рамките на проекта е отчетено отлично състояние.  

 



УЧАСТЪК МАДЖАРОВО 

 

 Анализ на състоянието на водите в долното течение на р. Арда (до държавната граница) 

показва колебание между лошо и умерено състояние . 

 В по-голяма част от пунктовете то е умерено. Макробезгръбначните съобщества не са в 

устойчиво състояние поради периодично променящият се интензитет на натиска в съчетания 

с колебанията на речния отток. Съществуващия малък пик в диапазона „лошо и много лошо 

състояние“ е резултат от въздействие върху МЗБ от заустването на индустриално натоварени 

отпадъчни води от рудопреработващата промишленост.  

 Това въздействие е локално, в зоната на натиска и със затихващ към момента интензитет. 



УЧАСТЪК ЗВЕЗДЕЛ 

 

 Рудник „Звездел” не е сред „приоритетните обекти” на проекта. Това е стар (ликвидиран) 

рудник, който обаче се оказва с осезаемо въздействие върху речния отток.  

 Обект на натиска е р. Крумовица посредством нейните притоци Коджадере и Елбасандере 

Дюшундере. 

 Въздействието върху повърхностните води и водната биота от район „Кърджали“ е оценено в 

обхвата водно тяло BG3AR200R009 Река Крумовица и притоци. 

 



УЧАСТЪК ЗВЕЗДЕЛ 

 

 В пункта при устието на р. Крумовица не са отчетени превишения в СГС-СКОС за 

наблюдаваните приоритетни вещества.  

 Въздействието върху съобществата от макробезгръбначни е умерено с периоди на пълна 

редукция преди 2008 г. Състоянието по БЕК МЗБ след 2008 г. е трайно добро (БИ-3).  

 Тези данни предполагат формирането на устойчива биота, като основният натиск е свързан 

със заустване на отпадъчни води и дифузно замърсяване от селскостопанските дейности. В 

обхвата на ВТ за идентифицирани 1 заустване на ГКМ над 2 000 е.ж, 3 зауствания на ГКМ 

под 2 000 е.ж и 1 заустване на ПСОВ под 2 000 е.ж.  

 Установеното много лошо състояние (БИ-1) през 2002 г. и 2007 г. в цялото поречие на р. 

Крумовица може да се дължи както на засилен натиск от рудник „Звездел“, самостоятелно 

или в комбинация с периоди с критично ниски водни нива в които е провеждан мониторинга. 



УЧАСТЪК ЗВЕЗДЕЛ 

 

 Съобществата на кремъчните водорасли, макрофитите и ихтиофауната са незначително до 

слабо повлияни.  

 Състоянието по БЕК ФБ е определено като отлично през 2009 - 2011 г. и 2013 г., а като добро 

през 2012 и 2014 г.  

 Състоянието по БЕК МФ е отлично по данни от 2011 и 2014 г.,  

 Състоянието по БЕК Риби е добро по данни от 2009, 2011 и 2014 г. 

 Анализ на състоянието на водите в поречието на р. Крумовица показва сравнително 

устойчива във времето тенденция към добро състояние . Макробезгръбначните съобщества 

не са в устойчиво състояние поради естествени стресори характерни за R14 (флуктоация на 

водното ниво) в комбинация с идентифицирания натиск. Наблюдават се единични през 

годините отклонения към по-лошо състояние в пунктовете след Крумовград. 



ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ  

И ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

 

 Най-уязвими към натиск от рудодобив и рудо-преработвателна промишленост са типично 

водните екосистеми и свързаните с тях водни видове. За тях се очаква замърсяването на 

повърхностните води да окаже пряко въздействие – риби, земноводни, водни безгръбначни.  

 Уязвимостта на защитените зони за опазване на биоразнообразието се определя от наличието 

на защитени водни видове, които са обект на директна токсичност и натрупване по 

хранителната верига. Биоакумулация по хранителната верига може да се очаква и при 

рибоядните птици и бозайници. 

 При определяне на степента на въздействие са взети предвид площ/ дължина на замърсения 

речен участък към цялата площ на защитената зона.  



ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0001032 РОДОПИ – ИЗТОЧНИ 

 

 Уязвимостта е  средна.  

 Обуславя се от защитени водни видове, които са обект на директна токсичност и натрупване 

по хранителната верига. Значителен брой типове водни местообитания. 

 Биоакумулация - Cd 0,032 mg/kg и Mn 1,42 mg/kg в пункта след гр. Маджарово. Тези 

стойности са над средните установени за района, но не надхвърлят допустимите прагове за 

консумация от човека (Наредба № 31 от 29 юли 2004 г.). 

 Очакваното въздействие върху водните видове и местообитанията е средно, но общото 

въздействие върху цялата площ на защитената зона може да се определи като ниско.  



ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0002071 МОСТ АРДА  

 

 Уязвимостта е  средна.  

 Обуславя се от защитени водни видове, които са обект на директна токсичност и натрупване 

по хранителната верига. Значителен брой типове водни местообитания. 

 Биоакумулация - Cd 0,032 mg/kg и Mn 1,42 mg/kg в пункта след гр. Маджарово. Тези 

стойности са над средните установени за района, но не надхвърлят допустимите прагове за 

консумация от човека (Наредба № 31 от 29 юли 2004 г.). 

 Очакваното въздействие върху биологичното разнообразие е средно.  



ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0002019 БЯЛА РЕКА  

 

 Уязвимостта е  ниска. 

 Местообитание на защитени видове птици, но не и защитени водни организми. 

 Биоакумулация - Cu 1,63 mg/kg и Pb 0,14 mg/kg. в пункта на р. Крумовица при устие. Тези 

стойности са над средните установени за района, но не надхвърлят допустимите прагове за 

консумация от човека (Наредба № 31 от 29 юли 2004 г.)  

 Въздействие върху биологичното разнообразие  - не се очаква.  



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


