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ПАНАГЮРИЩЕ 



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 ЛУДА ЯНА И НЕЙНИТЕ ПРИТОЦИ 

Обхват: 

 Поречието на река Луда Яна. 

 Поречието на реките Асарелска, Панова, Люляковица, Свинарски дол, Банска Луда Яна, 

Мареш, Панагюрска Луда Яна. 

 

 В програмата за проучвателен мониторинг бяха включени 14 пункта: 

 4 пункта на р. Луда Яна 

 10 пункта на притоците на р. Луда Яна - реките Асарелска (2), Панова (2), Люляковица (1), 

Свинарски дол (1), Банска Луда Яна (2), Мареш (1), Панагюрска Луда Яна (1). 

 



МОНИТОРИНГОВИ ПУНКТОВЕ 

Код на пункт Име на пункт Код на ВТ Тип 

  Река Панова  преди площадка на "Асарел Медет" АД BG3MA700R220 R5 

  Река Панова BG3MA700R220 R5 

  Река Свинарски дол BG3MA700R220 R5 

  
Река Асарелска преди площадка на "Асарел Медет" 
АД 

BG3MA700R220 R5 

  Река Асарелска след вливане на р. Панова BG3MA700R220 R5 

  Река Люляковица BG3MA700R220 R5 

  
Река Банска Луда Яна след вливане на р. Асарелска 
и р. Люляковица 

BG3MA700R220 R5 

  Река Банска Луда Яна с.Баня BG3MA700R220 R5 

  Река Мареш-мост в гр. Панагюрище BG3MA700R220 R5 

  Река Панагюрска Луда Яна след гр. Панагюрище BG3MA700R220 R5 

BG3MA00743MS0970 Река Луда Яна след вливане на р. Банска Луда Яна BG3MA700R220 R5 

  
Река Луда Яна-мост преди Инсталация за 
производство на катодна мед и цинков сулфат, с. 
Цар Асен 

BG3MA700R149 R5 

BG3MA00741MS0930 Река Луда Яна с. Росен  BG3MA700R149 R5 

BG3MA00741MS0920 Река Луда Яна - устие BG3MA700R149 R5 



ОСНОВНИТЕ ИДЕНТИФИЦИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА НАТИСК ОТ ОБЕКТИ, 

СВЪРЗАНИ С ДОБИВ НА МЕТАЛНИ РУДИ И ПРЕРАБОТКАТА ИМ 

 "Асарел - Медет" АД, гр. Панагюрище. Инсталация за производство на електролитна мед, 

включваща сорбционна инсталация, и екстракция и електролиза. 

 Площадката на „Асарел Медет“ АД, рудник „Асарел“, неговите насипища. 

 Хвостохранилище „Люляковица” 

 Инсталация за производство на катодна мед и цинков сулфат, с. Цар Асен. 

Въздействието върху повърхностните води и водната биота са определени в обхвата на две 

водни тела: 

 BG3MA700R220 Панагюрска Луда Яна от Панагюрище до вливане на Стрелчанска Луда 

Яна. 

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

 



РЕКА ПАНОВА  ПРЕДИ ПЛОЩАДКА НА "АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД 

 

 Превишения по МДК-СКОС за цинк - 9  µg/dm3 и мед - 3 µg/dm3 при калциево - карбонатна 

твърдост от 25,9 mg/l.  

 Вероятно това е фоново състояние, но за доказване на твърдението е необходимо провеждане 

на проучвателен мониторинг с честота поне 6 пъти годишно.  

 Данни за въздействието върху биотата (фитобентос) от 2014 – добро състояние. 

 Общото въздействие вероятно е незначително. 

 



РЕКА ПАНОВА 

 Превишения по МДК-СКОС за манган - 57  µg/dm3 при калциево - карбонатна твърдост от 

334,0 mg/l.  

 Източник на натиск в района са площадката на „Асарел Медет“ АД, рудник „Асарел“, 

неговите насипища. 

 Състоянието по БЕК МЗБ за 2015 г. е много лошо (токсичност), БИ - 1.  

 Въздействието върху съобществата от макробезгръбначни е много силно, до пълната им 

редукция. 

 Състоянието по БЕК ФБ за 2015 г. е умерено. Съобществата от кремъчни водорасли са 

умерено до значимо повлияни. Присъстват таксони индикатори за ацидофилия (вероятна 

индикация за токсично замърсяване). 

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

резултат на комбинирано замърсяване с индустриални и руднични отпадъчни води. 



РЕКА СВИНАРСКИ ДОЛ 

 Превишения по МДК-СКОС за манган - 738  µg/dm3, цинк - 139  µg/dm3, мед - 301 µg/dm3, 

никел – 16000 µg/dm3 и кадмий - 2,34 µg/dm3 при карбонатна твърдост от 485,5 mg/l.  

 Източник на натиск в района са площадката на „Асарел Медет“ АД, рудник „Асарел“, 

неговите насипища 

 Състоянието по БЕК МЗБ за 2015 г. е много лошо (токсичност), БИ - 1. Въздействието върху 

съобществата от макробезгръбначни е много силно, до пълната им редукция. 

 Състоянието по БЕК ФБ за 2015 г. е умерено (IPS=10.5). Съобществата от кремъчни 

водорасли са значимо повлияни. 

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

резултат на комбинирано замърсяване с индустриални и руднични отпадъчни води. 



РЕКА АСАРЕЛСКА ПРЕДИ ПЛОЩАДКА НА "АСАРЕЛ МЕДЕТ" АД 

 Превишения по МДК-СКОС за желязо - 140 µg/dm3, цинк - 17  µg/dm3 и мед - 3 µg/dm3 при 

калциево - карбонатна твърдост от 27,7 mg/l.  

 Вероятно състоянието е фоново, но за доказване на твърдението е необходимо провеждане на 

проучвателен мониторинг с честота поне 6 пъти годишно. 

 Няма данни за въздействието върху биотата. 

 Общото въздействие вероятно е незначително, но за точното му определяне са нужни данни 

за БЕК. 



РЕКА АСАРЕЛСКА СЛЕД ВЛИВАНЕ НА Р. ПАНОВА 

 Превишения по МДК-СКОС за манган - 155  µg/dm3. 

 Морфологично повлияно речно корито - андигиран участък.  

 Източник на натиск в района са площадката на „Асарел Медет“ АД, рудник „Асарел“, 

неговите насипища. 

 Състоянието по БЕК МЗБ за 2015 г. е много лошо (токсичност), БИ - 1. Въздействието върху 

съобществата от макробезгръбначни е много силно, до пълната им редукция. 

 Състоянието по БЕК ФБ за 2015 г. е добро ЕС (IPS=14.1). 

 Въздействието върху съобществата от кремъчни водорасли е умерено. Има два доминантни 

таксона в Achnanthidium minutissimum (пионерен вид, индикатор за влошени условия на 

средата) и Achnanthidium saprophilum (индикатор за органично замърсяване). 

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

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

резултат на комбинирано замърсяване с индустриални и руднични отпадъчни води. 



РЕКА ЛЮЛЯКОВИЦА 

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

замърсители.  

 Източник на натиск в района e хвостохранилище „Люляковица“. 

 Състоянието по БЕК МЗБ за 2015 г. е умерено, БИ - 3. Въздействието върху съобществата от 

макробезгръбначни е умерено. Най-широко разпространени са относително толерантните 

таксони - Baetis spp., Gammarus spp., Simuliidae.  

 Състоянието по БЕК ФБ за 2015 г. е умерено (IPS - 12,8). 

 Състоянието по БЕК МФ за 2015 г. е отлично (EQR - 0,75). Макрофитните популации не са 

повлияни, богати са на водни мъхове. 

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

резултат от комбинирано и основно биогенно натоварване на водите. 



РЕКА БАНСКА ЛУДА ЯНА СЛЕД ВЛИВАНЕ НА Р. АСАРЕЛСКА И Р. ЛЮЛЯКОВИЦА 

 Превишение по МДК-СКОС за манган - 92 µg/dm3.  

 Източник на натиск в района са площадката на „Асарел Медет“ АД, рудник „Асарел“, 

неговите насипища и хвостохранилище „Люляковица“ - въздействие посредством вливането 

на реките Асарелска и Люляковица. 

 Състоянието по БЕК МЗБ за 2015 г. е умерено, БИ - 3. Въздействието върху съобществата от 

макробезгръбначни е умерено. Най-широко разпространени са относително толерантните и 

толерантните таксони Hydropsyche spp., Baetis spp., Chironomidae. 

 Състоянието по БЕК ФБ за 2015 г. е умерено (IPS - 10,3). Съобществата от кремъчни 

водорасли са умерено повлияни. 

 Състоянието по БЕК МФ за 2015 г. е отлично (EQR - 0,96). Неповлияни макрофитни 

популации с богато на бриофити съобщество. 

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота е умерено. 



РЕКА БАНСКА ЛУДА ЯНА ПРИ С. БАНЯ 

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

замърсители. 

 Липсват данни за съществуващ натиск от обекти свързани с добив на метални руди и 

обработката им в района на пункта. 

 Състоянието по БЕК МЗБ за 2015 г. е умерено (БИ - 2,5). Макробезгръбначните съобщества 

са умерено повлияни. Силно доминиране на Chironomidae (толерантни форми). 

 Състоянието по БЕК ФБ за 2015 г. е умерено (IPS - 11,8). Въздействието върху съобществата 

от кремъчни водорасли е умерено. 

 Състоянието по БЕК МФ за 2015 г. е добро (EQR - 0,49). Макрофитните съобщества са слабо 

повлияни. 

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

основно на биогенно натоварване на водите. 



РЕКА МАРЕШ - МОСТ В ГР. ПАНАГЮРИЩЕ 

 Превишение по МДК-СКОС за мед - 31 µg/dm3 при калциево - карбонатна твърдост от 170,1 

mg/l.  

 Източник на натиск в района е площадката на „Асарел Медет“ АД (инсталация за 

производство на електролитна мед, включваща сорбционна инсталация, и екстракция и 

електролиза) разположена в горното течение на реката. 

 Състоянието по БЕК МЗБ за 2015 г. е много лошо (БИ - 1). Въздействието върху 

макробезгръбначните съобщества е много силно, до пълната им редукция.  

 Състоянието по БЕК ФБ за 2015 г. е лошо (IPS - 7,7). Всички представени таксони са 

индикатори за силно органично замърсяване. 

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

замърсяване с индустриални отпадъчни води натоварени със специфични замърсители. 



РЕКА ПАНАГЮРСКА ЛУДА ЯНА СЛЕД ГР. ПАНАГЮРИЩЕ 

 Превишение по СГС-СКОС за мед - 16,53 µg/dm3 при калциево - карбонатна твърдост от 

64,24 mg/l.  

 Източник на натиск в района е площадката на „Асарел Медет“ АД. Въздействие върху водите 

на р. Панагюрска Луда Яна оказва вливането на р. Мареш при гр. Панагюрище. 

 Отклонения по показателите амониев азот, нитрити, общ азот и БПК5 (в добро състояние). 

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

 Състоянието по БЕК МЗБ е трайно много лошо (БИ - 1). Въздействието върху съобществата 

от макробезгръбначни е много силно, до пълната им редукция. 

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

комбинирано натоварване с индустриални (включително от „Асарел Медет“ АД) и битови 

отпадъчни води. 



РЕКА ЛУДА ЯНА СЛЕД ВЛИВАНЕ НА Р. БАНСКА ЛУДА ЯНА 

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

замърсители. 

 Основният натиск е от точкови и дифузни източници на битово – фекални и промишлени 

отпадъчни води от гр. Панагюрище, с. Баня, с. Бъта и района. 

 Състоянието по БЕК МЗБ до 2015 г. е лошо (БИ - 2). През 2015 г. в рамките на проекта е 

установено умерено състояние (БИ - 3).  

 Макробезгръбначните съобщества са умерено до значимо повлияни. Най-широко 

разпространени са относително толерантните и толерантните таксони, като Hydropsyche spp., 

Gammarus spp., Chironomidae. 

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

резултат от комбинирано натоварване с промишлени и биогенно натоварени води. 



РЕКА ЛУДА ЯНА - МОСТ ПРЕДИ ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАТОДНА 

МЕД И ЦИНКОВ СУЛФАТ, С. ЦАР АСЕН 

 Превишение по МДК-СКОС за мед - 12 µg/dm3 при калциево - карбонатна твърдост от 171,1 

mg/l. 

 Отклонения по амониев азот, нитрити, общ азот, БПК5, фосфати и общ фосфор. 

 Състоянието по БЕК МЗБ за 2015 г. е умерено (БИ - 3). 

 Въздействието върху съобществата от макробезгръбначни е умерено. Най-често срещани са 

относително толерантните и толерантните форми Gammarus spp., Baetis spp. и Chironomidae. 

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

резултат от комбинирано натоварване с промишлени и биогенно натоварени води. 



РЕКА ЛУДА ЯНА ПРИ С. РОСЕН 

 Превишения по СГС-СКОС за мед - 76,75 µg/dm3 и манган 193,75 µg/dm3 при калциево - 

карбонатна твърдост от 212,75 mg/l.  

 Източник на натиск е инсталация за производство на катодна мед и цинков сулфат.  

 Съществува натиск от точкови и дифузни източници на биогенно натоварване. 

 Отклонения по показателите амониев азот, нитрити, общ азот, БПК5, фосфати и общ фосфор. 

 Състоянието по БЕК МЗБ е от лошо до умерено (БИ 2 - 3). Съобществата от 

макробезгръбначни са умерено повлияни.  

 Състоянието по БЕК ФБ е лошо. Присъствие на индикаторните таксони за силно органично 

замърсяване. 

 Състоянието по БЕК МФ за 2009 г. е лошо. През 2015 г., в рамките на проекта установено 

добро състояние (EQR - 0,5).  

 Състоянието по БЕК Риби за 2009 г. е лошо. 

 Общото въздействие върху повърхностните води и водната биота е значимо. 



РЕКА ЛУДА ЯНА – УСТИЕ 

 Превишение по СГС-СКОС за мед - 32,43 µg/dm3 при калциево - карбонатна твърдост от 

104,23 mg/l.  

 Отклонения по нитрити, нитрати, общ азот, фосфати, БПК5 и общ фосфор. 

 Състоянието по БЕК МЗБ е трайно умерено (БИ 2,5 - 3). Съобществата от макробезгръбначни 

са умерено повлияни. 

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

резултат от комбинирано натоварване с промишлени и биогенно замърсени води. 



ПОРЕЧИЕ ЛУДА ЯНА 

 Единствено в пункта на р. Панагюрска 

Луда Яна макробезгръбначните съобщества 

са силно редуцирани – до пълната липса на 

таксони.  

 При останалите речни пунктове 

съобществата са относително стабилни -  

натиск със слаби промени в интензитета.  

 Вариабилността в крайните стойности, 

вероятно е израз на залпови замърсявания в 

миналото. 



ПОРЕЧИЕ ЛУДА ЯНА 

 Общото състояние на река Луда Яна, включително и основните й притоци може да се 

определи като лошо до умерено.  

 Критичната точка е пункта на р. Панагюрска Луда Яна след гр. Панагюрище, където 

състоянието е много лошо с висока честото на повторяемост на резултатите. 



ПОРЕЧИЕ ЛУДА ЯНА 

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

вещества за поречието на р. Луда Яна са установени в пунктовете на: 

o р. Панова преди площадката на „Асарел Медет“ АД (цинк, мед) и при устие (манган) 

o р. Асарелска след площадката на „Асарел Медет“ АД (желязо, цинк, мед) и след 

вливане на р. Панова (манган) 

o р. Свинарски дол (манган, цинк, мед, кадмий, никел) 

o р. Банска Луда Яна след вливане на р.Асарелска и р.Люляковица (манган) 

o р. Мареш при гр.Панагюрище (мед) 

o р. Панагюрска Луда Яна след гр.Панагюрище (мед) 

o р. Луда Яна преди Инсталация за производство на катодна мед и цинков сулфат (мед), 

при с. Росен (манган, мед) и при устие (мед). 

 В поречието на р. Луда Яна най-силно е въздействието върху малките притоци в горното 

течение на реките Банска Луда Яна и Панагюрска Луда Яна след „Асарел Медет“ АД. 



ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ  

И ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ В РАЙОН “ЛУДА ЯНА” 

 

 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  

 Средна гора BG0002054 за птици; 

 Средна гора BG0001389 за местообитания;  

 Попинци BG0001039 за местообитания;  

 Овчи хълмове BG0000365 за местообитания;  

 Река луда Яна BG0000426 за местообитания;  

 Река Марица BG0000578 за местообитания; 

 Бесапарски ридове BG0002058 за птици. 

  

 Пряко въздействие от рудодобив и 

рудопреработка може да се очаква за ЗЗ Попинци 

и ЗЗ Луда Яна поради припокриване с най-

засегнатите речни  участъци. 



ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0001039 ПОПИНЦИ 

 

 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. Панова, р. Свинарски дол , р. 

Мареш и р. Панагюрска Луда Яна след гр. Панагюрище.   

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

за токсично замърсяване.  Надолу по течението се установява закономерно подобряване на 

състоянието. 

 Общата оценка е за средна степен на въздействие върху ЗЗ и биологичното разнообразие в 

засегнатите речни участъци. 



ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000426 РЕКА ЛУДА ЯНА 

 

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

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

местообитания. ЗЗ има малка площ и значително площно припокриване на ЗЗ със засегнатите 

водни тела, като р. Луда Яна и крайречната зона формират изцяло защитената зона. 

 Очакваното въздействие върху водните видове е свързано със замърсяване в основната река 

Луда Яна. Уязвими видове са Видра, Обикновена блатна костенурка, Голям гребенест тритон, 

Маришка мряна, Европейска горчивка и др.   

 За повечето пунктове по реката е установено лошо или умерено състояние по БЕК, което е 

устойчиво през годините. 

 Общата оценка е за средна степен на въздействие върху ЗЗ и биологичното разнообразие в 

засегнатите речни участъци. Очакваното въздействие върху водните видове в високо. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


