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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 съединения 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. 

Мерки, насочени към индустриални източници на 
замърсяване, предвидени в ПУРБ (2010-2015г) 



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 повърхностни и подземни 

води в район “Пловдив” 

Водни тела – обект на натиск 



Повъхностни и подземни водни тела в 

район “Пловдив” 

 Проучвателен мониторинг - 2015 г. 
 

• Повърхностно водно тяло BG3MA500R108 

 Пункт на р. Джурковска преди с. Здравец 
-  превишения на МДК-СКОС за цинк - 11 µg/l 
и мед - 6  µg/l. Липса на установен натиск, 
възможно е това да са фонови стойности; 

 Пункт с. Джурково след рудник „Дружба“ - 
превишение на МДК-СКОС за мед - 11 µg/l. 

 Пункт на р. Джурковска след рудник 
„Джурково“ - превишение на МДК-СКОС за 
мед - 17 µg/l. 

• Повърхностно водно тяло BG3MA500R105 

• Пункт на р. Юговска след гр. Лъки, след 
вливане на р. Джурковска и преди вливането на 
р. Белишка - превишение на МДК-СКОС за мед - 
12 µg/l 

• Подземни водни тела: BG3G00000Pt041 и 
BG3G00000Pt046 - добро химично състояние. 

Индекс на химично въздействие 



Повъхностни и подземни водни тела в 

район “Пловдив” 

  

 Проучвателен мониторинг - 2015 г. 

 

 

Индекс на химично въздействие 



Повъхностни и подземни водни тела в 

район “Пловдив” 

 

 

 

 

Екологичен риск, 

изчислен въз 

основа на 

химичното 

състояние 

Екологично състояние – добро, с 

изключение на участъка на р. Джурковска от 

пункта след рудник „Джурково“ до гр. Лъки 

(около 7 – 8 км), в който може да се отчете 

значимо въздействие в резултат от 

заустване на руднични води. В началото на 

този участък съобщества от МЗБ 

практически липсват, докато в крайния пункт 

те са вече добре развити.  



Повъхностни и подземни водни тела в 

район “Пловдив” 

Проучвателен мониторинг - 2015 г. 

• Повърхностно водно тяло BG3MA500R103 

• Пункт на р. Чепеларска след колектора на “КЦМ” АД и 
“Агрия” АД -  превишения на МДК-СКОС за приоритетното 
вещество кадмий - 1,54 µg/l и за специфичните 
замърсители манган - 137µg/l и цинк 205 µg/l. Високо 
органично и биогенно натоварване 

• Канал КЦМ (Преч.станция + Охл.)  - слабо химично 
въздействие при среден  и минимален отток 

 

Данни от БДИБР 

• Подземно водно тяло BG3G000000Q013 - добро 
химично състояние. 

• Резултатите от математическото моделиране и 
сравнителен анализ на данните за съдържащите се в 
източника приоритетни вещества и специфични 
замърсители: 

Към настоящия момент производствената дейност на КЦМ-
Пловдив не оказва въздействие върху ПВТ 
BG3G000000Q013. Налице е незначително до слабо 
въздействие на конвенционалните силно подвижни 
замърсители (сулфатните йони).  

Прогнозата - подземните води постепенно ще се изчистят и 
екологичното равновесие в района ще бъде възстановено 
след извършеното окончателно предепониране на двата 
отвала. Индекс на химично въздействие 



Повъхностни и подземни водни тела в 

район “Пловдив” 

Повърхностно водно тяло BG3MA500R103 
 

• Канал КЦМ (Преч.станция + Охл.)  - Индекс 
на екологичен риск изчислен въз основа на 
химичното състояние - нисък риск 

 

• Пункт на р. Чепеларска след колектора на 
“КЦМ” АД и “Агрия” АД  

- Екологично състояние – лошо, химично 
състояние– лошо – основни изместващи 
показатели  МЗБ, NH+

4, NO-
2, PO3-

4, Cd  

- Вероятна основна причина - ГК на Асеновград; 

- Към настоящия момент натискът от обекти, 
свързани с обработката на метални руди не 
оказва много силно въздействие върху 
водната биота. Въздействието е значимо, но 
популационните промени са по-слаби от 
тези, идентифицирани при заустването на ГК 
Асеновград. 

 

Екологичен риск, 

изчислен въз 

основа на 

химичното 

състояние 



Повъхностни и подземни водни тела в 

район “Пловдив” 

Местоположение на отработените 

участъци при геотехнологичния 

добив в ураново находище 

"Момино-Раковски" 



Повъхностни и подземни водни тела в 

район “Пловдив” 

Местоположение на отработените 

участъци при геотехнологичния 

добив в ураново находище 

"Момино-Раковски" 

Проучвателен мониторинг - 2015 г. 
Слабо превишаване на праговата стойност 

на SO2-
4 в тръбен кладенец на около 700 m 

на юг от отработените участъци  
 

Резултати от моделиране 
•Латералното разширяване на зоната на 

въздействие е много слабо - очаквана 

скорост 1-2 m/an.  
 

•Капсулиран източник на натиск от плътни 

водоупорни пластове - напълно ограничено 

разпространението на замърсителите в 

отгоре лежащите водоносни пластове. 



Повъхностни и подземни водни тела в 

район “Пловдив” 



Кое налага предлагането на мерки за 

пoдобряване на състоянието на водните тела? 



Мерки, заложени в ПУРБ 2016-2021 

Повърхностно водно тяло BG3MA500R105 - Река Юговска от река Белишка до устие 
 

• Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката ("рибни проходи"; байпаси 
и др. )  

• Преразглеждане на издадените разрешителни с цел постигане на целите за водното тяло  

• Подобряване експлоатация и стопанисване на хвостохранилища по отношение управлението на 
водите - “Горубсо Лъки” АД  
 

Повърхностно водно тяло BG3MA500R103 - Река Чепеларска от гр. Асеновград до устие и Крумовски 
колектор 

 

• Модернизиране на индустриални ПСОВ - насочена към "КЦМ" АД  и "Агрия" АД - цел е постигане 
съответствие с изискванията на нормативнта уредба за промишлена ПСОВ с технология на 
пречистване, удовлетворяваща изискването на НАРЕДБА №6 и №2. 

• Изграждане и/или реконструкция на канализационна мрежа за населено място над 10000 е.ж. 

• Изграждане и/или реконструкция на канализационна мрежа за населено място от 2000-10000 е.ж. 

• Изграждане или разширение на ПСОВ до 5000 е.ж. 

• Осигуряване на подходящо пречистване на отпадъчни води от населени места с под 2000 е.ж. 
(изграждане на подходяща ПСОВ, включване към по-голяма ПСОВ, изграждане на влажна зона и др.) 

• Изграждане или разширение на ПСОВ до 3000 е.ж. 



Мерки, заложени в ПУРБ 2016-2021 

Подземно водно тяло BG3G000000Q013 Порови води в кватернер-Горнотракийска низина 
 

• 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 

• Проучване за замърсяване на подземни води с приоритетни, приоритетно опасни и специфични 
вещества 

• Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове 

• Прилагане на добри фермерски практики за животновъдство 

• Провеждане на обучение на селскостопански производители и фермери за прилагане на добри 
земеделски практики 

• Събиране на актуална информация за местоположението и текущото състоянието на складове за 
пестициди 

• Осъществяване на контрол по замърсяване с петролни продукти 

• Закриване и рекултивация на депо за производствени отпадъци 

• Извършване на контрол един път в срока на действие на ПУРБ на разрешителните за водовземане от 
подземни води с разрешено количество под 30 000 куб.м.год. 

• Извършване на контрол един път на 3 години на разрешителните за водовземане от подземни води 
с разрешено количество от 30 000 до 150 000 куб.м.год 

• Извършване на ежегоден контрол на разрешителните за водовземане от подземни води с 
разрешено количество над 150 000 куб.м.год 

• Учредяване на СОЗ 



Мерки, заложени в ПУРБ 2016-2021 

Подземно водно тяло BG3G00000NQ018 - Порови води в Неоген - Кватернер -  Пазарджик - 
Пловдивски район 

 

• Преразглеждане, изменение или прекратяване на разрешителни за водовземане във водни тела, в 
които общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или 
максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво във водовземните 
съоръжения надвишава определеното за водното тяло допустимо понижение на водното ниво 

• Задължително прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско 
и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР 

• Прилагане на добри земеделски практики за торене и съхранение на торове 

• 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 

• Извършване на контрол един път в срока на действие на ПУРБ на разрешителните за водовземане от 
подземни води с разрешено количество под 30 000 куб.м.год. 

• Извършване на контрол един път на 3 години на разрешителните за водовземане от подземни води 
с разрешено количество от 30 000 до 150 000 куб.м.год 

• Извършване на ежегоден контрол на разрешителните за водовземане от подземни води с 
разрешено количество над 150 000 куб.м.год 



Варианти от предложени мерки 



Варианти от предложени мерки 



Варианти от предложени мерки 



Варианти от предложени мерки 



Варианти от предложени мерки 



Варианти от предложени мерки  
 



Варианти от предложени мерки 
 



Варианти от предложени мерки 



Варианти от предложени мерки  
 



Варианти от предложени мерки 



Благодаря за вниманието! 

Благодаря за  

вниманието! 


