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Основна цел 

 Основната цел на  мерките е намаляване 
на замърсяването на повърхностни и 
подземни водни тела с приоритетни и 
специфични вещества, метали и други 
химични вещества от точкови и дифузни 
индустриали източници. 



Мерки, насочени към индустриални източници на 

замърсяване предвидени в ПУРБ (2010-2015г) 

 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; 



 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. 



Каталог с мерки по проекта 

 Разработването на Каталога с мерки по проекта е 
базирано на: 

 1. Предложени мерки в проекта на Националния 
проектокаталог и ПУРБ (2010-2015); 

 2. Проучване на „най-добрите налични техники“ в минно 
добивния и преработвателен отрасъл, свързани с 
прилагането на  най-ефективните дейности и методите 
за тяхната реализация, съгласно директива IPPC 
(96/61/ЕО); 

 3. Установени най-добри практики във водещи фирми в 
бранша в Република България. 



Класификация на видовете мерки 



Структура на каталога 



Предложения за нови мерки 



Предложения за нови мерки 



Предложения за нови мерки 



Предложения за нови мерки 



Предложения за нови мерки 



Варианти от мерки за намаляване на замърсяването на 
подземни и повърхностни води в Район „Тополница” 

  
 В резултат на получена информация от 

приключилите дейности по проект EARBDMINING 
обекти на натиск и въздействие в района са две 
повърхностни водни тела: 

• BG3MA800R223 Река Тополница и притоци от 
хвостохранилище Медет до яз.Тополница 

• BG3MA800R174 Река Медетска 

 и подземно водно тяло BG3G00000Pt044 
(пукнатинни води – Западно и 
Централнобалкански масив).  



Река Тополница и притоци от хвостохранилище 

Медет до яз.Тополница  
• Екологичното състояние варира от умерено до много 

лошо, а химичното от вероятно добро до лошо.  
• Разликите в химичния състав на повърхностното водно 

тяло BG3MA800R223 и неговото екологично състояние се 
дължат на постъпването в р.Тополница на голям брой 
притоци, най-важни от които са:  

• BG3MA800R17 Река Медетска 
• BG3MA800R226 Река Пирдопска 
• BG3MA800R226 Река Златишка- след вливане на р. 

Пирдопска 
• BG3MA800R226 Река Воздол  
• BG3MA800R166 Река Буновска 



Река Тополница и притоци от хвостохранилище 
Медет до яз.Тополница 

• В пункта на р. Тополница преди 
гр. Копривщица е установено 
превишение в МДК-СКОС за 
мед - 3 µg/dm3. Вероятно става 
въпрос за фонови 
концентрации, поради липса на 
идентифициран натиск, свързан 
с обекти за добив на метални 
руди и тяхната преработка над 
мониторинговия пункт. 

• В пункта преди вливане на р. 
Медетска BG3MA800R175 са 
установени превишения по 
МДК-СКОС за манган, цинк, 
мед, алуминий и кадмий.  



Река Тополница и притоци от хвостохранилище 
Медет до яз.Тополница 

• След вливането на река 
Медетска химичното състояние 
е лошо. Установени са 
превишения по СГС-СКОС за 
манган - 854.6 µg/dm3, мед - 
1400.33 µg/dm3, никел - 15.71 
µg/ dm3, Екологичното 
състояние е много лошо. 

• След вливане на река Златишка 
химичното състояние остава 
лошо. Концентрациите на 
манган и мед намаляват 
съответно 2,3 и 3,8 пъти, но все 
още превишават СГС-СКОС.  



Река Тополница и притоци от хвостохранилище 
Медет до яз.Тополница 

• В пунктовете р. Река Тополница 
- мост след с. Чавдар и Река 
Тополница преди 
яз."Тополница" - до с. 
Поибрене химичното състояние 
остава лошо. Независимо, че по 
течението на реката 
концентрациите на мангана и 
медта намаляват, в края на 
BG3MA800R223 са установени 
превишения по СГС-СКОС за 
манган - 226.25 µg/dm3 и мед - 
88.0 µg/dm3. 



р. Пирдопска 

• В пункта при устието на р. Пирдопска са 
установени превишения по СГС-СКОС за арсен - 
11,17 µg/dm3. Установени са отклонения по 
показателите разтворен кислород, 
електропроводимост, БПК5, амониев йон, 
нитрити, общ азот, фосфати и общ фосфор. 
Общото въздействие върху повърхностните води 
и водната биота е умерено в резултат от 
комбиниран по произход натиск като подобрение 
се забелязва след 2009 г. 



р. Златишка 

• В пункта на р. Златишка преди устие не са 
установени превишения в СГС-СКОС за 
приоритетни вещества и специфични 
замърсители. Отчетени са отклонения по 
показателите разтворен кислород, амониев 
йон, нитрити и БПК5. Между 2003 и 2007 г. 
състоянието е лошо (БИ - 2), а след 2007 г. 
се подобрява до умерено. 



р. Воздол 

• При устието на р. Воздол са установени 
превишения по СГС-СКОС за манган. Установени 
са отклонения по БПК5 и нитрити. Състоянието по 
БЕК е между лошо и умерено (БИ 2 - 3). 
Наблюдава се подобрение на екологичното 
състояние, тъй като до 2005 е било много лошо 
(БИ - 1). В състоянието р. Воздол след 2010 г. също 
е отчетено подобряване, като стойностите на БИ 
достигат 2,5 – 3,0. 



р. Буновска 

• В пункта на р. Буновска не са установени 
превишения в МДК-СКОС за приоритетни 
вещества и специфични замърсители. През 
2015 г., в рамките на проекта е установено 
добро състояние (БИ - 3,5).  



р. Медетска 

• При устието на р. Медетска са установени 
превишения по СГС-СКОС за манган - 4108,25 
µg/dm3, мед - 12912,08 µg/dm3, желязо - 879,98 
µg/dm3, кадмий - 3,97µg/dm3 и никел - 134,67 
µg/dm3 при калциево - карбонатна твърдост от 
3104,17 mg/l. Състоянието по БЕК МЗБ е трайно 
много лошо (токсичност), БИ-1. Установено е 
много силно въздействие върху съобществата от 
макробезгръбначни и трайна редукция, 
достигаща до пълна липса на таксони. 



Подземно водно тяло 
BG3G00000Pt044 

• В хидрогеоложко отношение районът 
попада в границите на подземно водно 
тяло BG3G00000Pt044 (пукнатинни води – 
Западно и Централнобалкански масив). По 
данни от Басейнова дирекция ИБР общата 
оценка на химичното състояние на ПВТ е 
лошо. 



Възможни източници на натиск 

• Източниците на натиск от „приоритетните обекти”, 
предвидени за изследване в настоящия проект в район 
„Тополница” са: рудник „Медет”и хвостохранилище 
„Медет”. Обект на натиск от тяхна страна е р.Тополница. В 
района присъстват и някои други важни обекти на 
рудодобива и рудопреработката - "Аурубис България" АД, 
гр. Пирдоп, „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, гр. 
Челопеч" – Хвостохранилище „Челопеч” и „Елаците – Мед“ 
АД, с. Мирково – Хвостохранилище „Бенковки 2”. Те не са 
в списъка на „приоритетните обекти”, но тяхното 
присъствие в района и влиянието им върху р.Тополница е 
фактически отчетено.  



Рудник “Медет” 

• Откритият рудник „Медет” се 
намира в поречието на р. 
Медетска и е разположен 
западно от реката. Рудникът 
не е в експлоатация и в 
момента той представлява 
огромен изкоп (котлован), 
запълнен с вода. Заобиколен 
е от няколко значителни по 
размер насипища (табани) – 
Северен табан, 
Северозападен табан, 
Източен табан, Западен 
табан, Малък южен табан и 
Голям южен табан.  



Хвостохранилище “Медет” 

 В хвостохранилище “Медет” е депониран отпадък от обогатителната 
фабрика, която е преработвала медно – пиритно – молибденова руда 
от находище “Медет” и медна руда от находище “Асарел”. 
Хвостохранилището е изградено посредством преграждане на 
долината на р. Тополница в два пункта : 

 - Основната стена (Западна преградна стена) е изградена в Златишко 
кале в близост до пътя Панагюрище–Пирдоп.  

 - Източна преградна стена е изпълнена откъм язовир “Жеков вир”.  



Хвостохранилище “Челопеч” 

• Основната стена на 
съоръжението е построена 
напречно на Чифлик дере. В 
опашката на 
хвостохранилището са 
изградени две ретензионни 
стени, които не позволяват 
наводняването от горната част 
на дерето и предпазват 
земите, които не са 
собственост на Дружеството. 

• Дренажните води от 
хвостохранилището се връщат 
чрез помпена станция в 
чашата на 
хвостохранилището. 



Хвостохранилище "Бенковски 2” 

• В Хвостохранилище "Бенковски 2” 
към "ЕЛАЦИТЕ- МЕД" АД се 
депонират минните отпадъци от 
преработката на медно-порфирните 
златосъдържащи руди от находище 
"Елаците” в Обогатителен комплекс 
"Елаците”, с. Мирково.   

• Хвостохранилище "Бенковски 2” е 
разделено на два участъка – "Ай 
дере” и "Сулуджа дере”.  

• Технологично двата участъка може 
да работят независимо един от друг. 

•  От дейността на хвостохранилището 
не се заустват дъждовни и 
дренажни води в р. Тополница, а 
същите се връщат във водооборота 
на Обогатителна фабрика.  



• Поради наличието в района на голям брой 
предприятия с минно-добивна и преработвателна 
дейност и прецизиране на натиска върху 
повърхностно водно тяло Река Тополница и притоци 
от хвостохранилище Медет до яз.Тополница е 
разгледана промяната в концентрацията на ключовия 
замърсител мед в различни участъци на р. Тополница 
и нейните притоци.  



    От анализа на получените данни по проекта 
могат да бъдат направени следните изводи: 
 

• Основният натиск е от разположените около 
бившият рудник „Медет” голям брой насипища, 
които генерират силно замърсени дренажни води в 
различни участъци от р. Медетска. След вливането 
на р. Медетска в р. Тополница, независимо от 
намаляването на концентрацията на основните 
замърсители мед и манган химичното състояние на 
повърхностно водно тяло BG3MA800R223 Река 
Тополница и притоци от хвостохранилище Медет 
до яз.Тополница остава лошо.  



 Много слаб или незначителен е натискът от 
Хвостохранилище „Медет”, Хвостохранилище 
„Челопеч” и Хвостохранилище „Бенковски 2”. От 
предоставената информация от работещите 
предприятия във водосбора на р.Тополница се 
вижда, че са предприети и се изпълняват голям 
брой мероприятия, реализацията на които води 
до намаляване на въздействието и подобряване 
на екологичното състояние в района.  

 



Варианти от мерки за Река Медетска 



Варианти от мерки за Река Медетска 



Варианти от мерки за Река Тополница 

 



Варианти от мерки за Река Тополница 



• Химичното и екологичното състояние на 
повърхностно водно тяло BG3MA800R223 Река 
Тополница и притоци от хвостохранилище 
Медет до яз.Тополница зависи главно от 
състоянието на р. Медетска. Дори при 
изпълнението на всички предложени варианти 
мерки за BG3MA800R223, състоянието на р. 
Тополница няма да се подобри без решаването на 
екологичните проблеми, свързани с генерирането 
на дренажни води от насипищата, разположени в 
района на рудник „Медет”.  



Варианти от мерки за подземно водно тяло 

BG3G00000Pt044  



Варианти от мерки за подземно водно тяло 
BG3G00000Pt044 



Благодаря за вниманието! 


