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ГЕОГРАФСКИ ОБХВАТ 

 

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

последващата им преработка в район „Средногорие“, по настоящия проект  EBRDMINING, е 

изготвена за пунктове: 

 

 От поречието на р. Тополница 

 Притоците на р. Тополница – реките Медетска, Златишка, Пирдопска, Воздол, Буновска и 

Елшишка. 

 Поречие на р. Луда Яна 

 Притоци на р. Луда Яна – реките Асарелска, Панова, Люляковица, Свинарски дол, Банска 

Луда Яна, Мареш, Панагюрска Луда Яна. 

 Язовир Тополница. 



Териториален обхват и местоположение на пунктовете от програмата за 

проучвателен мониторинг в район „Средногорие“. 



ПОДРАЙОН НА РЕКА ТОПОЛНИЦА, НЕЙНИТЕ ПРИТОЦИ – РЕКИТЕ МЕДЕТСКА, 

ЗЛАТИШКА, ПИРДОПСКА, ВОЗДОЛ, БУНОВСКА, ЕЛШИШКА И ЯЗОВИР 

ТОПОЛНИЦА 
 

Обхват: 

 Поречието на река Тополница. 

 Поречието на реките Медетска, Златишка, Пирдопска, Воздол, Буновска и Елшишка 

 Язовир Тополница. 

В програмата за проучвателен мониторинг бяха включени 19 пункта: 

 10 пункта на р. Тополница 

 7 пункта на притоците на р. Тополница - реките Медетска (1), Златишка (1), Пирдопска (1), 

Воздол (1), Буновска (1) и Елшишка (2). 

 2 пункта на яз. Тополница 
 



МОНИТОРИНГОВИ ПУНКТОВЕ 

Код на пункт Име на пункт Код на ВТ Тип 

BG3MA00897MS1353 Река Тополница преди гр. Копривщица BG3MA800R181 R3  

BG3MA08915MS1291 Река Тополница  преди вливане на р. Медет BG3MA800R175 R5 

BG3MA08911MS1270 
Река Тополница – мост на пътя Панагюрище-

Пирдоп  (след вливане на р. Медетска) 
BG3MA800R223 R5 

BG3MA00879MS1212 Река Тополница след вливане на р. Златишка BG3MA800R223 R5 

BG3MA00873MS1190 Река Тополница - мост след с. Чавдар BG3MA800R223 R5 

BG3MA00853MS1170 
Река Тополница  преди яз."Тополница" - до с. 

Поибрене 
BG3MA800R223 R5 

BG3MA08912MS1280 Река Медетска-устие BG3MA800R174 R5 

BG3MA00882MS1260 Река Пирдопска – устие  BG3MA800R226 R5 

BG3MA00884MS1230 
Река Златишка- след вливане на р. Пирдопска, преди 

устие 
BG3MA800R226 R5 

BG3MA00874MS1200 Река Воздол - преди устие с. Чавдар BG3MA800R227 R5 

  Река Буновска с. Бенковски BG3MA800R166 R5 

BG3MA08191MS1120 Язовир Тополница - стена BG3MA800L160 L13 

BG3MA00083MS1160 Язовир Тополница - опашка BG3MA800L160 L13 

BG3MA00815MS1112 Река Тополница с. Лесичово BG3MA800R225 R5 

BG3MA00813MS1110 Река Тополница  с. Динката - с. Памидово, моста BG3MA800R225 R5 

BG3MA00811MS1080 
Река Тополница – с. Драгор, след вливане на р. 

Елшишка 
BG3MA800R225 R5 

BG3MA00811MS1070 Река Тополница – гр. Пазарджик преди устие BG3MA800R225 R5 

BG3MA08129MS1101 Река Елшишка при с. Елшица BG3MA800R224 R5 

BG3MA08121MS1090 Река Елшишка - устие BG3MA800R224 R5 



ОСНОВНИТЕ ИДЕНТИФИЦИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА НАТИСК ОТ 

ОБЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДОБИВ НА МЕТАЛНИ РУДИ И ПРЕРАБОТКАТА ИМ 

  

 Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, с. Челопеч ". Добив на медно-златно-пиритни руди 

и преработка на добитите количества руда до концентрат. 

 "Аурубис България" АД, гр. Пирдоп. Преработка на метални руди. 

 Рудник "Влайков връх" (Хвостохранилище); Рудник "Елшица", ХХ "Елшица". 

 „Елаците – Мед“ АД, с. Мирково. 

 Рудник "Медет". Бивши рудници, които в момента не се експлоатират, но заустват 

дренажни води в различни водни обекти. 

 Хвостохранилище "Медет". 



РЕКА ТОПОЛНИЦА ПРЕДИ ГР. КОПРИВЩИЦА 

 Превишение в МДК-СКОС за мед - 3 µg/dm3. Вероятно фонова концентрация поради липса 

на идентифициран натиск свързан с обекти за добив на метални руди и тяхната преработка 

над мониторинговия пункт.  

 Отклонение от отличното състояние по амониев йон, нитрати и общ азот (в добро състояние), 

както и значими отклонение по фосфати и общ фосфор (в умерено състояние). 

 Състоянието по БЕК МЗБ е устойчиво добро (БИ 4 - 4.5).  

 През 2015 г. състоянието в рамките на проекта е определено като добро (БИ - 3.5).  

 Съществува слабо въздействие върху съобществата от макробезгръбначни. В тях доминират 

относително толерантни таксони - Baetis spp. и Hydropsyche spp. Разнообразието е средно.  

 Въздействие и върху съобществата от макрофити също е слабо. 

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота е слабо и е резултат от 

биогенно натоварване. 



РЕКА ТОПОЛНИЦА  ПРЕДИ ВЛИВАНЕ НА РЕКА МЕДЕТ 

 Превишения по МДК-СКОС за манган - 954 3 µg/dm3, цинк - 173 3 µg/dm3, мед - 4380 µg/dm3, 

алуминий - 300 µg/dm3 и кадмий - 0.91 3 µg/dm3.  

 Източникът на натиск в този пункт е хвостохранилище „Медет“. 

 Състоянието по БЕК МЗБ варира от много лошо (токсичност) до добро (БИ - 3.5) през 2004 г. 

През 2015 г. е установено много лошо състояние (БИ - 1).  

 Въздействието върху съобществата от макробезгръбначни е променливо. Те са умерено до 

силно повлияни, като се достига и до пълната им редукция. През 2015 г. е установен 

единствено вида Eiseniella tetraedra - силно толерантни форми.  

 Единствените данни за състоянието на БЕК ФБ са от 2014 г. Определено е като умерено (IPS 

- 12.9) - умерено повлияни съобщества. 

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота е значимо до много силно и 

е резултат от замърсяване с промишлени отпадъчни води, натоварени с приоритетни 

вещества и специфични замърсители. 



РЕКА ТОПОЛНИЦА – МОСТ НА ПЪТЯ ПАНАГЮРИЩЕ - ПИРДОП  (СЛЕД ВЛИВАНЕ 

НА Р. МЕДЕТСКА) 

 Превишения по СГС-СКОС за манган - 854.6 µg/dm3, мед - 1400.33 µg/dm3, никел - 15.71 

µg/dm3, при калциево - карбонатна твърдост от 741.67 mg/l. 

 Натискът е кумулативен - от хвостохранилище „Медет“ и от рудник „Медет“, посредством 

вливането на р. Медетска. 

 Състоянието по БЕК МЗБ е трайно много лошо (токсичност), БИ - 1.  

 Много силно въздействие върху съобществата от макробезгръбначни, трайна редукция 

достигаща до пълна липса на таксони. 

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота е много силно и е резултат 

основно от замърсяване с промишлени отпадъчни води и води от стари, ликвидирани 

рудници,  натоварени с приоритетни вещества и специфични замърсители. 



РЕКА ТОПОЛНИЦА СЛЕД ВЛИВАНЕ НА Р. ЗЛАТИШКА 

 Превишения по МДК-СКОС за манган - 267 µg/dm3 и мед - 57  µg/dm3.  

 Основният натиск в пункта е вторичен, възникнал по-нагоре по течението на р. Тополница -

хвостохранилище „Медет“ и вливането на р. Медетска. 

 Потенциален обект на натиск е предприятието за преработка на метални руди "Аурубис 

България" АД, гр. Пирдоп. На база проведените анализи, този натиск не може да се определи 

като реален. 

 През 2015 г. за БЕК МЗБ е установено много лошо състояние, токсичност (БИ - 1). 

Съществува много силно въздействие върху тези съобщества - до пълна липса на таксони.  

 Състоянието по БЕК МФ е много лошо. Въздействието достига до макрофитна депопулация. 

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота е много силно, в резултат от 

замърсяване с промишлени отпадъчни води и води от стари, ликвидирани рудници от 

източници разположени нагоре по течението на р. Тополница. 



РЕКА ТОПОЛНИЦА - МОСТ СЛЕД С. ЧАВДАР 

 Превишения по СГС-СКОС за манган - 337.5 µg/dm3, мед - 167.08 µg/dm3, никел - 6.83 

µg/dm3, при калциево - карбонатна твърдост от 219.17 mg/l. 

 Източник на натиск в района на пункта са хвостохранилище „Чавдар“ и „Дънди Прешъс 

Металс Челопеч” ЕАД, с. Челопеч . Производствените води посредством водоприемника р. 

Воздол оказват въздействие върху р. Тополница. 

 До 2010 г. състоянието по БЕК МЗБ се колебае от много лошо (БИ - 1) до умерено (БИ 2.5 - 

3). След 2010 г. то е трайно много лошо до токсичност (БИ - 1). Съществува много силно 

въздействие върху съобществата от макробезгръбначни, трайна редукция достигаща до пълна 

липса на таксони.  

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота е много силно в резултат 

основно от замърсяване с промишлени отпадъчни води и възникващ кумулативен ефект от 

източници разположени нагоре по течението на р. Тополница. 



РЕКА ТОПОЛНИЦА  ПРЕДИ ЯЗ."ТОПОЛНИЦА" - ДО С. ПОИБРЕНЕ 

 Превишения по СГС-СКОС за манган - 226.25 µg/dm3 и мед - 88.0 µg/dm3 при калциево - 

карбонатна твърдост от 239.17 mg/l.  

 Съществува кумулативен ефект на натиск от обекти разположени нагоре по течението на р. 

Тополница. 

 До 2011 г. състоянието по БЕК МЗБ се колебае от много лошо (БИ - 1) до умерено (БИ 2.5 - 

3). След 2011 г. то е трайно много лошо (БИ - 1). Съществува много силно въздействие върху 

съобществата от макробезгръбначни свързано с трайната им редукция и пълна липса на 

таксони. 

 През 2009 г. състоянието по БЕК Риби е лошо състояние, а това по БЕК ФБ е умерено (IPS - 

9.9).   

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота е от значимо до много 

силно в резултат основно на кумулативен ефект от замърсяване с промишлени отпадъчни 

води с източници разположени нагоре по течението на р. Тополница. 



РЕКА ТОПОЛНИЦА ПРИ С. ЛЕСИЧОВО 

 Не са установени превишения в МДК-СКОС за приоритетни вещества и специфични 

замърсители.  

 Съществува биогенно и органично натоварване на водите, което е допълнено от ХМ натиск 

(коригиране и андигиране) - СМВТ. 

 Състоянието по БЕК МЗБ е трайно умерено (БИ - 3). Съобществата от макробезгръбначни са 

устойчиви във времето и умерено повлияни. Най-многобройни са екземплярите от р. Baetis 

spp. (относително толерантни форми). Разнообразието е средно. 

 Състоянието по БЕК ФБ за 2015 г. е добро (IPS - 15.3). Съществува индикация за слабо до 

средно органично замърсяване. Съобществата от кремъчни водорасли са слабо повлияни.  

 Състоянието по БЕК МФ за 2015 г. е лошо. Макрофитните съобщества са значително 

повлияни. 

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота е умерено и е резултат 

основно от биогенно натоварване на водите на р. Тополница. 



РЕКА ТОПОЛНИЦА  - МОСТ МЕЖДУ С. ДИНКАТА И С. ПАМИДОВО 

 Не са установени превишения в МДК-СКОС за приоритетни вещества и специфични 

замърсители. Биогенно и органично натоварване на водите допълнено от ХМ модификации - 

СМВТ. 

 Състоянието по БЕК МЗБ е трайно умерено (БИ - 3) в периода до 2013 - 2014 г. През 2015 г. е 

установено добро състояние (БИ - 3.5). Приоритетно е присъствието на слабо чувствителни и 

относително толерантни таксони като Leuctra spp., Simuliidae, Rhyacophila spp, Baetis spp.  

 Състоянието по БЕК ФБ за 2009 г. е добро (IPS - 16.8). Съобществата от кремъчни водорасли 

са слабо повлияни.  

 Състоянието по БЕК МФ за 2015 г. е лошо (EQR - 0.02). В пробите присъстват видове 

характерни за антропогенно повлияни условия.  

 Състоянието по БЕК Риби за 2009 г. е умерено. Ихтиофауната е умерено повлияна. 

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота е слабо до умерено и е 

резултат основно от биогенно натоварване на водите на р. Тополница. 



РЕКА ТОПОЛНИЦА ПРИ С. ДРАГОР, СЛЕД ВЛИВАНЕ НА Р. ЕЛШИШКА 

 Установени превишения по СГС-СКОС за манган - 270.5 µg/dm3 и мед - 41.2 µg/dm3 при 

калциево - карбонатна твърдост от 130.25 mg/l. 

 Вторичен натиск от рудник "Влайков връх" (Хвостохранилище), рудник "Елшица", 

хвостохранилище "Елшица" посредством включването над пункта на значително 

натоварените с над прагови концентрации на желязо, манган и мед води на р. Елшишка. 

 Биогенно натоварване на водите от точкови и дифузни източници (с. Юнаците, с. Драгор), 

както и ХМ модификации - СМВТ. 

 Състоянието по БЕК МЗБ е трайно умерено (БИ 2.5 - 3). Съобществата от макробезгръбначни 

са умерено повлияни.  

 Състоянието по БЕК МФ за 2015 г. е много лошо. Съществува макрофитна депопулация. 

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота е умерено до значимо в 

резултат от комбиниран по произход натиск в който участие имат и руднични води. 



РЕКА ТОПОЛНИЦА ПРИ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРЕДИ УСТИЕ 

 Превишения по СГС-СКОС за манган - 92,75 µg/dm3, мед - 33,43 µg/dm3, желязо - 101,4  

µg/dm3 при калциево - карбонатна твърдост от 118,75 mg/l. 

 Натиск от точкови и дифузни източници на отпадъчни води от района на гр. Пазарджик. 

Отклонения по азотни показатели, фосфати, общ фосфор и БПК5. 

 Състоянието по БЕК МЗБ е трайно умерено (БИ - 3). Съобществата са устойчиви във времето 

и умерено повлияни. 

 Състоянието по БЕК ФБ до 2015 г. е трайно и устойчиво добро (IPS - 14,2 - 16,9). Доминиращ 

таксон е Achnanthidium saprophilum -  индикатор за органично замърсяване. 

 Състоянието по БЕК МФ в периода 2012 – 2013 г. е лошо (РИ от - 96 до - 57). През 2015 г. е 

установено добро състояние (РИ - 0,5). 

 Ихтиофауната е умерено повлияна. 

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота е умерено и в резултат от 

комбиниран по произход натиск. 



ПОРЕЧИЕ ТОПОЛНИЦА 

 Като сравнително устойчиви и в равновесно състояние могат да се приемат съобществата от 

макробезгръбначни в участъка след яз. Тополница до вливането на р. Елшишка. 

 В участъка между вливането на реките Медетска и Воздол макробезгръбначните съобщества 

са силно редуцирани – до пълната липса на таксони. 

 В останалите участъци от р. Тополница съобщества се неустойчиви в отговор на 

променливия по интензитет натиск.  



ПОРЕЧИЕ ТОПОЛНИЦА 

 Съществуват ясно изразени зони в които състоянието по МЗБ е много лошо, стигащо до 

токсичност и депопулация. В тези зони има висока честото на повторяемост на резултатите и 

пунктовете в които са отчетени.  

 Те могат да бъдат идентифицирани с водно тяло BG3MA800R223 което се явява приемник на 

натоварените индустриални и руднични води от региона. 



ПОРЕЧИЕ ТОПОЛНИЦА 

 Превишения в СГС-СКОС и МДК-СКОС по специфични замърсители и приоритетни 

вещества за р. Тополница са установени в пунктовете: 

o преди гр. Копривщица (мед),  

o преди вливане на р. Медетска (манган, цинк, мед, алуминий, кадмий),  

o след вливане на р. Медетска (манган, мед, никел),  

o след вливане на р. Златишка (манган, мед),  

o след вливането на р. Воздол (манган, мед, никел),  

o преди яз. Тополница (манган, мед),  

o след вливане на р. Елшишка (манган, мед),  

o преди устието на р. Тополница (желязо, манган, мед). 

 Замърсяването с отпадъчни води хвостохранилище „Медет“, дренажни, руднични води от 

рудник „Медет“ и рудниците над с. Елшица, оказват най-значимо въздействие върху 

качеството на повърхностните води в поречието на р. Тополница. 



РЕКА МЕДЕТСКА - УСТИЕ 

 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.  

 Натиск е от бившият рудник „Медет“, които в момента не се експлоатира, но зауства 

дренажни води в различни участъци от р. Медетска. 

 Състоянието по БЕК МЗБ е трайно много лошо (токсичност), БИ-1. Много силно въздействие 

върху съобществата от макробезгръбначни, трайна редукция, достигаща до пълна липса на 

таксони. 

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота макар и оценено само по 

един БЕК може да се определи като много силно и е резултат на замърсяване с дренажни, 

руднични води от стари, ликвидирани рудници,  натоварени с приоритетни вещества и 

специфични замърсители. 

 



РЕКА ПИРДОПСКА  –  УСТИЕ 

 Превишения по СГС-СКОС за арсен - 11,17 µg/dm3 при калциево - карбонатна твърдост от 

334,58 mg/l.  

 Източник на натиск е предприятието за преработка на метални руди "Аурубис България" АД, 

гр. Пирдоп. 

 Отклонения по показателите разтворен кислород, електропроводимост, БПК5, амониев йон, 

нитрити, общ азот, фосфати и общ фосфор. 

 След 2009 г. състоянието е умерено (БИ 2,5 - 3). Въздействието върху съобществата от 

макробезгръбначни е умерено, а преди 2009 г. то е било много силно, до пълната им 

редукция. 

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота е умерено в резултат от 

комбиниран по произход натиск в който взимат участие и индустриални отпадъчни води 

свързани с преработката на метални руди. 



РЕКА ЗЛАТИШКА- СЛЕД ВЛИВАНЕ НА Р. ПИРДОПСКА, ПРЕДИ УСТИЕ 

 Не са установени превишения в СГС-СКОС за приоритетни вещества и специфични 

замърсители. 

 В района оперира предприятието за преработка на метални руди "Аурубис България" АД, гр. 

Пирдоп. Не са отчетени негативни въздействия върху химичното състояние на 

повърхностните води в резултат от включването на отпадъчни производствени води. 

 Отклонения по показателите разтворен кислород, амониев йон, нитрити и БПК5. 

 Състоянието по БЕК МЗБ до 2003 г. е много лошо (БИ - 1). Между 2003 и 2007 г. то е лошо 

(БИ - 2), а след 2007 г. се подобрява до умерено (БИ 2,5 - 3).  

 Въздействието върху съобществата от макробезгръбначни е умерено, като преди 2007 г. то е 

било много силно, до пълната им редукция. 

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота е умерено в резултат от 

комбиниран по произход натиск, като приоритетно е биогенното натоварване на водите. 



РЕКА ВОЗДОЛ ПРЕДИ УСТИЕ – ПРИ С. ЧАВДАР 

 При устието на р. Воздол са установени превишения по СГС-СКОС за манган - 68,5 µg/dm3 

при калциево - карбонатна твърдост от 283,75 mg/l.  

 Източник на натиск в района на пункта е предприятието за добив на медно – златно - 

пиритни руди и преработка на добитите количества руда до концентрат „Дънди Прешъс 

Металс Челопеч” ЕАД, с. Челопеч. 

 Състоянието по БЕК МЗБ е между лошо и умерено (БИ 2 - 3). До 2005 г. то е било много 

лошо (БИ - 1).  

 Въздействие върху съобществата от макробезгръбначни е умерено до значимо.  

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота е умерено до значимо  в 

резултат от комбиниран по произход натиск в който участие имат и индустриални отпадъчни 

води свързани с преработката на метални руди. 



РЕКА БУНОВСКА ПРИ С. БЕНКОВСКИ 

 Не са установени превишения в МДК-СКОС за приоритетни вещества и специфични 

замърсители.  

 В района на пункта потенциален източник на натиск е „Елаците – Мед“ АД, с. Мирково. 

 Състоянието по БЕК МЗБ е между умерено и добро (БИ 3 - 3,5). В съобществата от 

макробезгръбначни най-често срещани са по-слабо чувствителните и относително 

толерантни таксоните Baetis spp., Leuctra spp. и Rhyacophila spp.  

 По данни от 2014 г. състоянието по БЕК ФБ е добро (IPS - 14,7) - след вливане на р. Смолска.  

 Състоянието по БЕК МФ за 2015 г. е добро (EQR - 0,5). В съобществата от макрофити 

доминират хелофитите. Въздействието е незначително. 

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота е слабо основно в резултат 

на слабо до умерено биогенно натоварване на водите. 



РЕКА ЕЛШИШКА ПРИ С. ЕЛШИЦА 

 Превишение по МДК-СКОС за желязо - 120  µg/dm3.  

 Източник на натиск са обекти свързани с добив на метални руди - рудник "Влайков връх" 

(Хвостохранилище), рудник "Елшица", хвостохранилище "Елшица". 

 Състоянието по БЕК МЗБ е трайно много лошо (токсичност), БИ-1.  

 Състоянието по БЕК МФ за 2015 г. е много лошо.  

 Съществува много силно въздействие върху съобществата от макробезгръбначни и 

макрофити - до пълната им редукция. 

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота е много силно и е резултат 

на замърсяване с руднични води,  натоварени със специфични замърсители. 



РЕКА ЕЛШИШКА – УСТИЕ 

 Превишения по СГС-СКОС за манган - 3051,50 µg/dm3 и желязо - 1481  µg/dm3 при калциево 

- карбонатна твърдост от 353,50 mg/l.  

 Основният източник на натиск в поречието на реката са рудниците "Влайков връх", "Елшица" 

и хвостохранилище "Елшица". 

 Отклонения по азотните показатели, активна реакция, електропроводимост, БПК5. 

 Състоянието по БЕК МЗБ е трайно много лошо (БИ-1 до 1,5).  

 Съществува много силно въздействие върху съобществата от макробезгръбначни, до пълната 

им редукция.   

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота е много силно в резултат от 

комбиниран по характера си натиск, като най-значимо е замърсяването с руднични води,  

натоварени със специфични замърсители. 



ПРИТОЦИ НА РЕКА ТОПОЛНИЦА 

 В пунктовете в близост до устията на реките Медетска и Елшишка макробезгръбначните 

съобщества са силно редуцирани – до пълната липса на таксони.  

 В останалите пунктове съобществата са изключително, което е индикация за натиск с 

променлив интензитет, включително тежки залпови замърсявания. 



ПРИТОЦИ НА РЕКА ТОПОЛНИЦА 

 Може да бъде идентифицирана зона в много лошо състояние по МЗБ, стигащо до токсичност 

и цялостно редуциране на популациите.  

 Отчита се висока честото на повторяемост на резултатите и пунктовете в които са отчетени. 

 В състоянието на р. Златишка, р. Пирдопска и р. Воздол след 2010 г. е отчетено подобряване, 

като стойностите на БИ достигат 2,5 – 3,0.  



ПРИТОЦИ НА РЕКА ТОПОЛНИЦА 

 

 За притоците на р. Тополница отклонения са отчетени в пунктовете на: 

o р. Медетска при устие (желязо, манган, мед, кадмий, никел), 

o р. Пирдопска при устие (арсен), 

o р. Воздол при устие (манган), 

o р. Елшишка при с. Елшица (желязо), при устие (желязо, манган, мед). 



ЯЗОВИР ТОПОЛНИЦА – ОПАШКА 

 Превишения по СГС-СКОС за олово - 1,27 µg/dm3, кадмий - 0,36 µg/dm3 и мед - 28,33 

µg/dm3 при калциево - карбонатна твърдост от 143,6 mg/l.  

 Значимо отклонение прозрачност на Секки - 1,0 (умерено състояние).  

 Кумулативен натиск от обекти свързани с добив на метални руди и тяхната обработка, нагоре 

по течението на р. Тополница. 

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота е значимо до много силно в 

резултат на значителен кумулативно замърсяване на водите на р. Тополница. 



ЯЗОВИР ТОПОЛНИЦА – СТЕНА 

 Превишение по СГС-СКОС за мед - 28,33 µg/dm3 при калциево - карбонатна твърдост от 

160,25 mg/l.  

 Отклонение по фосфати (добро състояние).  

 Кумулативен натиск от обекти свързани с добив на метални руди и тяхната обработка, нагоре 

по течението на р. Тополница. 

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота е умерено в резултат на 

кумулативно замърсяване. 



КОНЦЕНТРАЦИИ НА СПЕЦИФИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ 

 Специфичните замърсители по които са отчетени най-значими превишения в 

концентрациите (СГС-СКОС) са желязо, манган и мед. 

 Най-високи концентрации от 1481,5 µg/l са установени в пункта на р. Елшишка при устието. 

Превишения в СГС има и в пунктовете на р. Медетска – устие (879,98 µg/l) и на р. Тополница 

– устие (101,4 µg/l). 

 Най-значимите концентрации на СГС-СКОС на манган са установени в пунктовете на р. 

Медетска – устие (4108,25 µg/l) и р. Елшишка – устие (3051,5 µg/l). 

 В устията на реките Медетска и Елшишка са отчетени и най-високите концентрации на мед – 

съответно 12912,08 µg/l и 2315,75 µg/l. Висока е и концентрацията в пункта на р. Тополница 

след вливането на р. Медетска – 1400,33 µg/l.  

 В близо 80 % от пунктовете отчетените стойности за по високи от СГС-СКОС за мед и 

манган. 



КОНЦЕНТРАЦИИ НА ПРИОРИТЕТНИ ВЕЩЕСТВА 

 

 Приоритетните вещества по които са отчетени най-значими превишения в концентрациите 

(СГС-СКОС) са никел и кадмий (ограничено). 

 Най-високи концентрации на никел, надвишаващи СГС-СКОС, са установени в пунктовете 

на р. Медетска – устие (134,67 µg/l), р. Тополница след вливане на р. Медетска (15,71 µg/l) и 

р. Тополница след вливането на р. Воздол (6,83 µg/l) (фиг. 15). 

 В пункта на р. Медетска е установена и най-високата концентрация за кадмий – 3,97 µg/l. 



ХИМИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ВОДНИТЕ ТЕЛА 

 Към 2014 г. е неизвестно химичното състояние на ВТ: 

o BG3MA800R221  Река Тополница от извори до гр. Копривщица. 

o BG3MA800R227 Река Воздол. 

o BG3MA800R166 Река Смолска и р. Буновска от вливането на р. Мирковска до устие. 

o BG3MA800R224 Река Елшишка. 

 През 2015 г. е извършено едно пробонабиране и анализ на приоритетните вещества свързани 

с рудодобива в три пункта на р. Тополница преди гр. Копривщица, р. Буновска при с. 

Бенковски и р. Елшишка при с. Елшица, като не са отчетени превишения в МДК-СКОС.  

 За показателите олово, никел и живак стойностите са били под границата на откриваемост за 

метода.  

 Предвид еднократното пробонабиране, както и поради необходимостта от проверка на 

стойностите за приоритетни вещества, химическото състояние на четирите ВТ на този етап 

може да се определи като „вероятно добро“. 



ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ  

И ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ В РАЙОН “ТОПОЛНИЦА” 

 

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

водните екосистеми и свързаните с тях водни видове – риби, земноводни, водни 

безгръбначни, които са обект на директна токсичност. За тях се очаква замърсяването на 

повърхностните води да окаже пряко въздействие върху параметрите които определят 

природозащитното състояние (съгл. ЗБР); 

 Токсичното въздействие върху водните организми може да се определи по аналогия с 

установени ниски стойности на биотичния индекс при БЕК МЗБ, които съответсват на много 

лошо състояние.  

 За част от защитени водни видове въздействието е непряко, чрез натрупване по хранителната 

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

бозайници. 



ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ  

И ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ  

 

При определяне на степента на въздействие са взети предвид следните фактори:   

 Установен натиск от рудодобив и преработка на метални руди върху водното тяло;  

 Установено въздействие върху екологичното състояние на водното тяло, което с голяма 

вероятност се дължи на натиск от рудодобив и преработка на метални руди;  

 Установена биоакумулация в риби;  

 Пространствено припокриване на засегнатото водно тяло със защитени зони за опазване 

на видове и местообитания;  

 Уязвимост на защитената зона към такъв тип натиск в зависимост от присъствието на 

уязвими видове и местообитания, които са защитени според националното 

законодателство. 



ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ  

 Централен балкан BG0000494 за птици и 

местообитания 

 Централен Балкан – буфер BG0001493 

 Средна гора BG0001389 за птици и за 

местообитания;  

 Попинци BG0001039 за местообитания;  

 Голак BG0000304 за местообитания;  

 Рибарници Звъничево BG0000426 за птици;  

 Река Марица BG0000578 за местообитания; 

 Пряко въздействие от рудодобив и рудопреработка 

може да се очаква за ЗЗ Средна гора поради 

припокриване с най-засегнатите речни  участъци в 

района. 



ЗАЩИТЕНА ЗОНА СРЕДНА ГОРА BG0001389  

 

 Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните  местообитания  

 Уязвимостта е средна. Установено е наличие на уязвими водни защитени видове и 

местообитания. Средно площно припокриване на ЗЗ със засегнатите водни тела. 

 Очакваното въздействие върху водните видове и местообитанията е свързано със 

значителното замърсяване, установено в пунктовете на р. Медетска и р. Тополница след 

вливане на р. Медетска.   

 За тези пунктове е установено лошо / много лошо състояние по БЕК МЗБ, което свидетелства 

за токсично замърсяване.  След яз. Тополница състоянието е значително по-добро. 

 Степента на въздействие върху биоразнообразието е определена като вероятно значителна, 

поради трайното и значимо по площ въздействие и много лошото екологично състояние на 

водните тела, определено по биологични елементи за качество на водите. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


