
МГУ “Св. Иван Рилски”, София  

Разработване на варианти от мерки  

за намаляване на замърсяването на 

подземни и повърхностни води в 

Район „Луда Яна” 



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 



Повърхностни и подземни водни тела 

район Луда Яна  

Код на водното 

тяло 
Повърхностното водно тяло 

 

BG3MA700R151 Река Панова - с. Оборище 

BG3MA700R150 

Панагюрска Луда Яна от Панагюрище до вливане на Стрелчанска 

Луда Яна 

BG3MA700R149 Река Луда Яна от вливане на Стрелчанска Луда Яна до устие 

BG3MA800R224 

 

р.Елшишка 

 

Код на водното 

тяло 

Подземното водно тяло 

 

BG3G000000Q013 Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина 

BG3G000000N018 Порови води в Неоген – Пазарджик-Пловдивски район 

BG3G00000K2029 Пукнатинни води – Г.Малинско-Панагюрски район 

BG3G00000Pt044 Пукнатинни води – Западно-централнобалкански масив 



Възможни източници на натиск  

район Луда Яна 

• Хвостохранилище "Люляковица“ 

 

• Рудник “Асарел” 

 

• Обогатителна фабрика "Асарел" и промишлена площадка. 

 

• Инсталация за производство на електролитна мед (SX/EW) и 

окисно насипище. 

 

• Западно насипище - открито насипище на Рудник "Асарел“. 

 

• Инсталация за производство на получаване на катодна мед 

и цинков сулфат и рудник „Цар Асен 1”. 

 

• Рудник "Влайков връх", Рудник "Елшица" и ХХ "Елшица".  



Планирани мерки за постигане на целите в  

ПУРБ 2010-2015г. 

BG3MA700R150 

1.Провеждане на мониторинг за установяване въздействието на минната 

дейност върху повърхностни и подземни води за проучване влиянието на 

ХХ"Люляковица”.  

 

2.Проучване на биоакумулацията на приоритетни и опасни вещества в риби.  

BG3MA700R149 

1.Изграждане на съоръжения, препятстващи разпространението на 

замърсители във водите чрез тампониране и изграждане на 

противофилтрационна завеса – „Йонтех”АД , с.Цар Асен.  

 

2. Проучване на биоакумулацията на приоритетни и опасни вещества в риби – 

след колектор на ЙОНТЕХ ООД– (Участък на ХБИ на „Йонтех”АД с.Цар Асен. 

Дрениране на кисели води от „водоем за богати разтвори” към р.Луда Яна).  



Планирани мерки за подземно водно тяло BG3G00000K2029,  

в ПУРБ 2010-2015г.  

  

 

1.Управление на отпадъците от рудодобивната промишленост 

(ХХ"Люляковица”). 

 

2.Проучване за влиянието на рудодобивната дейност в почви и подземни води 

и разпространението на тежки метали (ХХ"Люляковица”). 

 

3.Наблюдение на резултатите от локалната мониторингова мрежа на 

хвостохранилищата (ХХ"Люляковица”). 

 

4.Събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води. 

 

5.Проучване на подземни води за наличие на хром. 



BG3MA700R150- р.Панагюрска Луда Яна от 

гр.Панагюрище до вливане на р.Стрелчанска Луда Яна 

Установено “лошо” състояние по 

БЕК и “добро”- химично състояние 

с изместващи показатели - 

Макрозообентос, БПК, NH4, NO3, 

NO2, Nобщ, PO4, Pобщ, Mn, Cu, Fe.  



Варианти от мерки за BG3MA700R150 
р.Панагюрска Луда Яна от гр.Панагюрище до вливане 

на р.Стрелчанска Луда Яна 

  
Варианти/ 

мерки 

Вид на 

мярката 
Наименование на мярката 

Вариант 1     

Мярка 1 Основна 

Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни отпадъчни 

води в района на рудници, хвостохранилища и хвостопроводи  

(ХХ Люляковица). 

Мярка 2 
Допъл-

нителна 
Срещи, семинари и обучения на еколози от предприятието (Асарел - Медет АД) 

Вариант 2     

Мярка 1 Основна 

Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни отпадъчни 

води в района на рудници, хвостохранилища и хвостопроводи  

(ХХ Люляковица). 

Мярка 2 
Допъл-

нителна 

Провеждане на проучвателен мониторинг на БЕК в повърхностни водни тела 

(БД, МОСВ, ИАОС) 

Мярка 3 
Допъл-

нителна 
Срещи, семинари и обучения на еколози от предприятието (Асарел - Медет АД) 



BG3MA700R151- Река Панова до с. Оборище 

• В пункта на р. Панова преди площадката на 

„Асарел Медет“ АД са установени 

превишения по МДК-СКОС за цинк - 9  µg/dm3 

и мед - 3 µg/dm3  

• В пункта на р. Панова в близост до устието е 

установено превишения по МДК-СКОС за 

манган - 57  µg/dm3 при калциево - карбонатна 

твърдост от 334,0 mg/l.  

• Състоянието по БЕК МЗБ за 2015 г., 

установено в рамките на проекта е много 

лошо (токсичност), БИ - 1 



Вариант 1 
Вид на 

мярката 
Наименование на мярката 

Мярка 1 Основна 
Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни 

отпадъчни води в района на рудници, хвостохранилища и хвостопроводи. 

Мярка 2 Основна 
Провеждане на проучвателен мониторинг на БЕК в повърхностни водни 

тела. 

 Мярка 3 
Допъл-

нителна 
Срещи, семинари и обучения на еколози от предприятието. 

Вариант 2     

Мярка 1 Основна 
Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни 

отпадъчни води в района на рудници, хвостохранилища и хвостопроводи. 

Мярка 2 Основна 

Провеждане на проучвателен мониторинг за влиянието на изоставени 

рудници и стари замърсявания с цел установяване на натиск и замърсяване 

на водни тела с приоритетни вещество и специфични замърсители. 

 Мярка 3 
Допъл-

нителна 
Срещи, семинари и обучения на еколози от предприятието. 

Варианти от мерки за BG3MA700R151 
Река Панова до с. Оборище 



• Река Луда Яна - мост преди Инсталация за 

производство на катодна мед и цинков сулфат,  

с. Цар Асен е установено превишение по МДК-СКОС 

за мед - 12 µg/dm3. Състоянието по БЕК (МЗБ) за 

2015 г., установено в рамките на проекта е умерено 

(БИ - 3).  

• Река Луда Яна при с. Росен са установени  

превишения по СГС-СКОС за мед - 76,75 

µg/dm3 и манган 193,75 µg/dm3. Състояние 

по БЕК (МЗБ) - лошо до умерено (БИ 2 - 3).  

• При устието на р. Луда Яна е 

установено превишение по СГС-

СКОС за мед - 32,43 µg/dm3 и 

отклонения по нитрити, нитрати, общ 

азот, фосфати, БПК5 



Вариант 1 
Вид на 

мярката 
Наименование на мярката 

Мярка 1 Основна Провеждане на проучвателен мониторинг на БЕК в повърхностни водни тела 

Мярка 2 Основна 
Изграждане на инженерни бариери (шлицови стени, противофилтрационни 

бариери, противофилтрационни екрани от глина, геотекстил, тампониране и др.) 

 Мярка 3 
Допъл-

нителна 
Срещи, семинари и обучения на еколози от предприятието. 

Вариант 2     

Мярка 1 Основна 

Получаване на информация за естествените фонови концентрации на 

приоритетни вещества и специфични замърсители във водните тела с цел оценка 

на натиска от рудодобива и рудопреработката(Собственик/ концесионер).  

Мярка 2 Основна 
Изграждане на инженерни бариери (шлицови стени, противофилтрационни 

бариери, противофилтрационни екрани от глина, геотекстил, тампониране и др.) 

 Мярка 3 
Допъл-

нителна 
Срещи, семинари и обучения на еколози от предприятието  

Варианти от мерки за BG3MA700R149 
Река Луда Яна от вливане на Стрелчанска Луда Яна до устие 

  



Установено “лошо” състояние 

по БЕК и екологични 

показатели и “неизвестно” 

химично състояние.  

 

Източници на натиск- 

• хвостохранилище "Влайков 

връх",  

• рудник "Елшица" 

• хвостохранилище "Елшица" 

 

BG3MA800R224 - р. Елшишка 



• Рудник „Влайков връх” представлява открита минна изработка – 

котлован, построен във високата, билна част на релефа и имащ 

формата на обърнат конус. Площта на котлована е 0.36 км2, 

дълбочината – над 100 м. Насипването на отвала започва успоредно с 

изграждане на рудника: начало от 1960 г и ликвидация през 1979 г.   

• В северозападна посока от р-к «Влайков връх» се разполага подземния 

рудник «Елшица». Почти всички минни изработки на р-к «Елшица» 

се разполагат във водосборните площи на десните притоци на р. 

Елшишка – т.нар. Южно дере и Белковското дере. Изключение правят 

само някои проучвателни щолни, разположени южно от водосбора на 

р. Елшишка. 

• Техническата ликвидация на рудника се извършва в периода 1993-

1995 г, а дейността по биологичната рекултивация на отвалите все още 

продължава.  



Вариант 1 
Вид на 

мярката 
Наименование на мярката 

Мярка 1 Основна 

Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни отпадъчни 

води в района на рудници, хвостохранилища и хвостопроводи. 

 

Мярка 2 Основна 

Провеждане на проучвателен мониторинг за влиянието на изоставени рудници 

и стари замърсявания с цел установяване на натиск и замърсяване на водни 

тела с приоритетни вещество и специфични замърсители. 

 

Мярка 3 Основна 

Изграждане на съоръжения препятстващи разпространението на замърсители 

във водите. 

 

Мярка 4 
Допъл-

нителна 
Срещи, семинари и обучения на еколози от предприятието концесионер. 

Варианти от мерки за BG3MA800R224 

(р. Елшишка)  



Вариант 2     

Мярка 1 Основна 

Изпълнение на програма за собствен мониторинг на повърхностни отпадъчни 

води в района на рудници, хвостохранилища и хвостопроводи. 

 

Мярка 2 Основна 

Провеждане на проучвателен мониторинг за влиянието на изоставени рудници 

и стари замърсявания с цел установяване на натиск и замърсяване на водни 

тела с приоритетни вещество и специфични замърсители. 

 

Мярка 3 
Допъл-

нителна 
Срещи, семинари и обучения на еколози от предприятието концесионер. 

Варианти от мерки за BG3MA800R224 

(р. Елшишка) 



  Fe Mn Zn Cu Cr As CN Cd Pb Ni 
С замърсител /  

С прагово 
0,162 0,866 0,037 0,198 0,039 0,256 0,049 0,133 0,504 0,062 

CI = Σ С 

замърсител / С 

прагово 

1 < CI < 3 

Химично 
въздействие 

слабо въздействие 

Състояние добро 

Индекс на химично въздействие върху подземно водно тяло BG3G00000K2029 

 в зоната на влияние от хвостохранилище „Люляковица” 

Варианти от мерки за подземно водно тяло BG3G00000K2029 

(Пукнатинни води – Г.Малинско-Панагюрски район) 



Варианти/ мерки 
Вид на 

мярката 
Наименование на мярката 

Вариант 1     

 Мярка 1 Основна 

Провеждане на мониторинг за установяване въздействието на минната 

дейност върху повърхностни и подземни води 

 

 Мярка 2 
Допъл-

нителна 

Срещи, семинари и обучения на еколози от предприятието 

(Собственик/Концесионер) 

Вариант 2     

 Мярка 1 Основна 

Провеждане на мониторинг за установяване въздействието на минната 

дейност върху повърхностни и подземни води 

 

 Мярка 2 
Допъл-

нителна 

Изграждане на пункт за мониторинг на подземни води – мярката се 

прилага само при отсъствие на такива. 

Варианти от мерки за подземно водно тяло BG3G00000K2029 

(Пукнатинни води – Г.Малинско-Панагюрски район) 



Благодаря за вниманието ! 


