
МГУ “Св. Иван Рилски”, София  

Анализ на натиска и въздействието 

от минната индустрия върху 

повърхностни и подземни водни тела 
 

р. Тополница – район „Средногорие“ 



 Целта на проекта е да се извърши оценка на натиска и 

въздействието на рудодобива и рудопреработката на метални руди 

понастоящем и в миналото и да предложи подходящи мерки за 

намаляване на прякото и на непрякото им въздействие върху 

водите, защитените територии и биоразнообразието в 

Източнобеломорския речен басейн.  



МГУ  
„Св. Ив. Рилски“ 

Бенефициент 
Отговаря за 

координацията, 

управлението и 

изпълнението на 

проекта; 

Провеждане на 

изследванията, 

анализ и оценка на 

натиска и 

въздействието; 

Разработване на ГИС. 

Екофорум 

за природата БМГК БДУВ ИБР 

Партньор 
Отговаря за 

управлението на 

качеството на 

проекта; 

Изпълнението на 

мерките за 

публичност и 

консултации със ЗС; 

Актуализацията на 

ПУРБ. 

Партньор 
Отговаря за 

координацията, 

управлението и 

изпълнението на 

проекта; 

Провеждане на 

изследванията, 

анализ и оценка на 

натиска и 

въздействието; 

Разработване на ГИС. 

Партньор 
Отговаря за 

координацията с 

индустриалните 

компании членове на 

камарата; 

Провеждане на 

изследванията, 

анализ и оценка на 

натиска и 

въздействието; 

Разработване на ГИС. 



4  

Партньори 

ПРОЕКТЪТ В ЦИФРИ И ФАКТИ 

5  

Работни пакета 
12  

Месеца  
продължителност 

22  

Дейности 
12  

Ключови  
експерта 59  

Експерти 

€ 380 871 
Обща стойност 

на проекта  



№ 

Понятия в 

модела 

DPSIR 

Определяне на понятията в модела DPSIR в 

обхвата на Проект EBRDMINING 

1 
Движещи 

сили 

Дейности, свързани с рудодобива, уранодобива и 

рудопреработващата промишленост 

2 Натиск 

Постъпването на замърсяващи 

вещества от източника във водните 

тела и почвите, предизвикано от 

горните дейности  

3 Състояние 

Установени отрицатели промени в качественото 

състояние на повърхностните и подземните водни тела 

и почвите. 

4 Въздействие 

Последици (резултат) от натиска. Замърсяване на 

водните тела; увреждане  на някои екосистеми (риби 

или други) поради замърсяване на речните води и т.н. 

5 Отговор  
Разработена програма от мерки, вкл. провеждане на 

мониторинг. 

Методика на изследванията, свързани с оценка на 

натиска върху повърхностни водни тела 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ КОНЦЕТРАЦИЯТА 

НА ДАДЕН ЗАМЪРСИТЕЛ В РЕКАТА 

СЛЕД СМЕСВАНЕ НА РЕЧНИТЕ И 

„ОТПАДЪЧНИТЕ” ВОДИ 

Методика на изследванията, свързани с оценка на 

натиска върху повърхностни водни тела 



Методика на хидрогеоложките изследвания, свързани с 

определяне на натиска върху подземните водни тела 

Разпространението на замърсителите от даден 

източник в подземните  води се обуславя от два 

основни фактора: 

 
- Хидрогеоложките условия (структура и направление на потока, 

филтрационни свойства и сорбционни характеристики на средата, 

напорни градиенти, скорост на филтрация и др.); 

 

- Вида на източника на замърсяване и начина на постъпване на 

водата от него във водното тяло 



Методика за определяне на натиска 

от химична гледна точка 

Всеки източник на натиск се характеризира чрез годишното натоварване: 

 

G=0.365.Q.Ci 

  
За оценка  са взети само значимите замърсители: 
 

• Сравнение на концентрацията на замърсителя с пределно допустимата 

концентрация (ПДК). 

Ci / CПДК > 0.5 

 

• Годишното натоварване, създадено от замърсителя 
 

 

 

 

 

 

 съгласно Приложение № 5 от Наредба №6 / 2000 г. 

Компонент Ni Cd Pb Hg Cu Zn Cr As CN 

кг/год > 20 > 5 > 20 >1 >50 > 100 >50 > 5 > 50 



Въздействие – ефект от натиска (замърсяването на водното тяло) 

Индекс на химично въздействие:    



n

i

iCFCI
1

      

  (CFi = Cелемент/Cпрагова,) – при подземни води 

CFi = Cелемент / СГС_СКОС, - при повърхностни води 

n – брой на приоритетните вещества 

(без въздействие, слабо, умерено, силно) 

Индекс на екологичен риск: 



n

i

iER
1

    ( iii TCFE . )    Ti - коефициент на токсичност 

 n - брой на приоритетните + специфичните вещества 

(нисък риск, умерен, висок, сериозен) 

Методика за оценка на въздействието 



Емитери, източници на натиск върху 

повърхностните водни тела 
Източник на Място на С замърсител / С пдк

натиск заустване

(обект) (следващ водоприемник) Fe Mn Zn Cu Cr As Al CN Cd Pb Ni

Рудник „Дружба” р. Джурковска 0.082 1.685 0.139 0.015 0.025 0.010 0.070 0.697 0.010

Рудник „Джурково” р. Джурковска 0.085 0.085 0.113 0.015 0.025 0.030 0.025 0.681 0.010

Хвостохранилище  „Лъки-2” р. Юговска 0.131 0.467 0.049 0.015 0.010 0.041 0.100 1.460 0.010

КЦМ  (общият канал) р.Чепеларска 0.016 0.272 0.078 0.015 0.173 0.025 0.060 0.481 0.010

Хвостохранилище „Рудозем-2” р. Малка (р. Арда) 0.016 0.197 0.154 0.015 0.035 0.018 0.063 0.332 0.010

Рудник „Крушeв дол” р. Крушeвдолска  (р. Маданска) 0.083 6.625 0.018 0.015 0.043 0.010 0.480 0.660 0.010

Рудник „Северна Петровица” р. Кралев дол1 (р. Маданска) 0.029 0.276 0.008 0.015 0.005 0.010 0.042 0.057 0.010

Рудник „Стратиев камък” р. Ерма река 0.004 19.205 0.004 0.015 0.025 0.010 0.940 0.018 0.100

Хвостохранилище „Ерма река” р. Голяма 0.014 0.474 0.023 0.203 0.025 0.018 0.070 0.070 0.010

Хвостохранилище „Кърджали” р. Арда (яз. Студен кладенец) 0.014 0.075 0.034 0.015 0.990 0.010 0.025 0.042 0.037

Р-к Момина скала Маджарово р. Арда 7.921 26.053 0.766 0.015 0.080 0.010 1.852 1.044 0.058

Р-к „Харман кая” Маджарово Гюргенско дере (р. Арда) 16.326 16.170 0.024 0.015 0.370 0.010 0.051 0.136 0.093

Рудник „Арда” Маджарово Пандък дере (р. Арда) 0.807 2.973 0.026 0.015 0.025 0.010 0.332 0.130 0.053

Маджарово – подземен приток р. Арда 5.171 20.650 0.042 0.015 0.045 0.010 0.096 0.475 0.024

Рудник „Звездел” Елбасандере (р. Крумовица) 0.046 26.170 0.026 0.015 0.160 0.023 1.500 0.140 0.064

Рудник „Саже” Сърнишко дере (р. Харманлийска) 2.660 33.785 0.064 0.015 0.060 0.023 0.290 0.145 0.284

Хвостохранилище „Медет” р. Тополница 0.020 0.087 0.018 0.015 0.025 0.010 0.025 0.018 0.010

Рудник „Медет”  р. Медетска1 (р. Тополница) 0.004 0.087 8.760 0.015 0.025 0.010 0.009 0.018 0.040

Хвостохранилище „Люляковица”

1 - Измерването на водните количества и опробването на химичния състав е извършено след насипищата на рудника

Няма заустване на отпадъчни води



Определеното „годишното натоварване” (в кг/год), 

създавано от източника 



 

КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ В 

РАЙОНА НА XX „МЕДЕТ” 
 



ЗОНА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА XX „МЕДЕТ”  

ВЪРХУ ПВТ BG3G00000Pt044 ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА ПОД И В ОБХОД НА 

ЗАПАДНАТА СТЕНА (ЗЛАТИШКО КАЛЕ) НА 

ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ  „МЕДЕТ“ 

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО НА ПОСТЪПВАЩИТЕ В ПВТ 

BG3G00000Pt044 

 ЗАМЪРСЕНИ ВОДИ ОТ XX „МЕДЕТ“  

Q = 376.34 m3/d = 4.36 l/s 

Коефициент 

на филтрация, 

m/d 

Дебелина 

на пласта, 

m 

Кота на 

водното ниво 

в ХХ, m,  

Кота на ниво-

то в реката,  

m 

Разход под 

стената Qu
W

, 

m
3
/d 

Разход в обход 

на стената Ql
W

, 

m
3
/d 

0.03 50 692 587 122.82 137.17 

 

Коефициент 

на филтрация, 

m/d 

Дебелина 

на пласта, 

m 

Кота на 

водното ниво 

в ХХ, m,  

Кота на ниво-

то в язовира,  

m 

Разход под 

стената Qu
E
, 

m
3
/d 

Разход в обход 

на стената Ql
E
, 

m
3
/d 

0.03 50 692 654 72.23 44.12 

 

ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА ПОД И В ОБХОД НА 

ИЗТОЧНАТА СТЕНА (ПРИ ЯЗ. ЖЕКОВ ВИР) НА 

ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „МЕДЕТ“ 



Индекс на химично въздействие CI върху ПВТ 

BG3G00000Pt044 в зоната  

на влияние от ХХ „Медет” 

Състояние на ПВТ BG3G00000Pt044 в зоната на влияние 

от XX „Медет”  
Fe Mn Zn Cu Cr As CN Cd Pb Ni

С замърсител , mg/l 0.070000 0.038000 0.173000 0.009000 0.001500 0.002500 0.001000 0.002500 0.003500 0.005000

С прагово , mg/l 0.160500 0.040000 0.753750 0.150300 0.038875 0.009750 0.037750 0.003770 0.007800 0.016250

С замърсител / С прагово
0.436137 0.950000 0.229519 0.059880 0.038585 0.256410 0.026490 0.663130 0.448718 0.307692

Състояние

Отклонение по показатели -

Добро

Fe Mn Zn Cu Cr As CN Cd Pb Ni

С замърсител , mg/l 0.070000 0.038000 0.173000 0.009000 0.001500 0.002500 0.001000 0.002500 0.003500 0.005000

С прагово , mg/l 0.160750 0.040000 0.753375 0.150475 0.038875 0.007825 0.037750 0.003770 0.007875 0.015825

С замърсител / С прагово
0.435459 0.950000 0.229633 0.059811 0.038585 0.319489 0.026490 0.663130 0.444444 0.315956

CI = Σ С замърсител / С прагово

Химично въздействие слабо въздействие

1 < CI < 3



КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ В  РАЙОНА НА ОТКРИТИЯ РУДНИКК „МЕДЕТ“ 

Заключение  
 

Понастоящем бившият открит рудник „Медет” не 

оказва никакво въздействие върху подземно водно 

тяло BG3G00000Pt044. 



ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ЗА РАЙОН СРЕДНОГОРИЕ 

Обобщените резултати от извършените изследвания и оценки показват, че 

разгледаните приоритетни обекти в проблемен район „Средногорие“ не застрашават 

реално подземните водни тела. Въздействието е слабо и практически не променя 

качественото състояние на водните тела. По-конкретно: 

• Бившият рудник „Медет” не оказва въздействие, тъй като от него няма водоприток 

към ПВТ BG3G00000Pt044, в което той е разположен. Подземният приток е изцяло 

ориентиран към рудничния изкоп. 

• Хвостохранилищата „Медет” и „Люляковица” оказват слабо въздействие върху 

подземните води и то в съвсем ограничени зони при самите хвостохранилища. Те 

не променят качественото състояние на съответното подземно водно тяло 

(BG3G0000Pt044, респ.  BG3G0000К2029), което състояние в района на обектите 

се оценява като „добро”. 



ИЗВОДИ 
• От анализа на получените данни по проекта и предоставената информация от могат да бъдат 

направени следните изводи: 

• 1. Основният натиск е от бившият рудник „Медет“, който в момента не се експлоатира. В 

района на рудника са ситуирани голям брой насипища, които генерират силно замърсени дренажни 

води в различни участъци от р. Медетска. След вливането на реката 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 лошо е също така състоянието по БЕК Макрозообентос и е лошо 

по ихтиофауна. Основните мерки, които е необходимо да бъдат взети за подобряване на химичното и 

екологичното състояние в района трябва да бъдат насочени съм насипищата до рудник „Медет”. 

• 2. Много слаб и 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 (като например оборотно водоснабдяване с цел недопускане на заустване в р. 

Тополница на дренажни води, предотвратяване на замърсяването на атмосферния въздух чрез 

оросителни инсталации и много др.), реализацията на които води до намаляване на въздействието и 

подобряване на екологичното състояние в района.  

• 3. Изпълняването на предвидените проекти от работещите предприятия също така водят до 

подобряване на химичното и екологичното състояние на притоците на р. Тополница – р. Пирдопска, 

р. Златишка, р. Воздол и р.Буновска. Очаква се локализирането на източници на натиск, 

техническата и биологична рекултивация на стари табани извън територията на дружествата да 

сведе до минимум въздействието от тяхната производствена дейност. През последните години се 

установява подобрение на екологичното състояние, което ще продължава и занапред тъй като е 

необходим голям период от време за протичане на самопречиствателни процеси във водните тела, 

които касаят особено дънните седименти и възстановяването на биотата. 

 



Благодаря за вниманието ! 


