
ОЦЕНКА НА НАТИСКА ОТ РУДОДОБИВ И 
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 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.  
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№ 
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:    
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  (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: 
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    ( iii TCFE . )    Ti - коефициент на токсичност 

 n - брой на приоритетните + специфичните вещества 

(нисък риск, умерен, висок, сериозен) 

Методика за оценка на въздействието 



КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ В РАЙОНА НА XX „ЛЪКИ 2 - КОМПЛЕКС” 



Зона на въздействие НА XX „Лъки 2 - комплекс”  върху  
подземно водно тяло BG3G00000Pt041 

ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА ПОД И В ОБХОД НА СТЕНИТЕ НА  
XX «ЛЪКИ 2 - ВРЕМЕННО »  И  ХХ «ЛЪКИ – ЯЗОВИР»  

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО НА ПОСТЪПВАЩИТЕ В ПВТ BG3G00000PT041 
ЗАМЪРСЕНИ ВОДИ ОТ XX „ЛЪКИ 2 - КОМПЛЕКС “  

Q = 2738.8 m3/d = 31.7 l/s 

Съоръжение 

Коеф. на 

филтрация

k , m/d 

Дебелина 

на пласта, 

m 

Кота на 

водното 

ниво в 

ХХ, m, 

Кота на 

нивото в 

р.Юговска, 

m 

Разход 

под 

стената 

Qu, m
3
/d 

Разход в 

обход на 

стената 

Ql, m
3
/d 

Долна стена на ХХ 

„Лъки 2 – временно“ 
0.3 45 643.0 250 406.32 246.27 

Горна стена на ХХ 

„Лъки 2 – временно“ 
0.3 45 643.0 210 390.60 346.10 

Стена на ХХ „Лъки 2 – 

язовир“ 
0.3 45 610.1 125 406.35 458.85 

Преливник на ХХ 

„Лъки 2 – язовир“ 
0.3 45 610.1 70 216.54 267.74 

 



Индекс на химично въздействие CI върху ПВТ BG3G00000Pt041 в зоната  
на влияние от ХХ „ЛЪКИ 2 - КОМПЛЕКС” 

Състояние на ПВТ BG3G00000Pt041 в зоната на влияние от XX „ЛЪКИ 2 - КОМПЛЕКС”  

Fe Mn Zn Cu Cr As CN Cd Pb Ni Hg

С замърсител , mg/l 0.458333 0.080000 0.934227 0.024500 0.001500 0.001000 0.004063 0.010000 0.292083 0.005000 0.000500

С прагово , mg/l 0.158500 0.037925 0.751675 0.150400 0.038875 0.009625 0.037750 0.003770 0.007900 0.015150 0.000775

С замърсител / С прагово
2.891693 2.109426 1.242861 0.162899 0.038585 0.103896 0.107640 2.652520 36.972570 0.330033 0.645161

CI = Σ С замърсител / С прагово

Химично въздействие силно въздействие

CI > 5

Fe Mn Zn Cu Cr As CN Cd Pb Ni Hg

С замърсител , mg/l 0.458333 0.080000 0.934227 0.024500 0.001500 0.001000 0.004063 0.010000 0.292083 0.005000 0.000500

С прагово , mg/l 0.158500 0.037925 0.751675 0.150400 0.038875 0.009625 0.037750 0.003770 0.007900 0.015150 0.000775

С замърсител / С прагово
2.891693 2.109426 1.242861 0.162899 0.038585 0.103896 0.107640 2.652520 36.972570 0.330033 0.645161

Състояние

Отклонение по показатели Fe, Mn, Zn, Cd, Pb

Лошо



КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ В РАЙОНА НА РУДНИК „ДРУЖБА“  

Заключение  
 

Към настоящия момент от рудник „Дружба“ не оказва реално 
въздействие върху ПВТ BG3G00000Pt046. 



Заключение: Понастоящем рудник „Джурково“ не оказва 
въздействие върху свързаните с него подземни водни тела 
BG3G00000Pt041 и BG3G00000Pt046. 

 

КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ В  РАЙОНА НА Р-К „ДЖУРКОВО“ 
 



КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ В РАЙОНА НА ОБЕКТ „КЦМ ПЛОВДИВ“ 



МАТЕМАТИЧЕСКИ 2D МОДЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО  
НА ОБЕКТ „КЦМ ПЛОВДИВ” ВЪРХУ ПВТ BG3G00000Q013 

Вертикални карти на замърсяването с  Cd на  
подповърхностното  пространство под канала  

към 2015 и 2030 г. 

Вертикални карти на замърсяването с  Cd на  
подповърхностното  пространство под отвалите  

към 2015 и 2030 г. 



МАТЕМАТИЧЕСКИ 2D МОДЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО  
НА ОБЕКТ „КЦМ ПЛОВДИВ” ВЪРХУ ПВТ BG3G00000Q013 

Вертикални карти на замърсяването със SO4 на  
подповърхностното  пространство под канала  

към 2015 и 2030 г. 

Вертикални карти на замърсяването със SO4 на  
подповърхностното  пространство под отвалите  

към 2015 и 2030 г. 



ИЗВОДИ ОТ ДВУМЕРНИТЕ МОДЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОБЕКТ „КЦМ ПЛОВДИВ”  
ВЪРХУ ПВТ BG3G00000Q013 

 
Относно приоритетните вещества и специфичните замърсители – по примера на Cd  

• Придвижването на Cd в дълбочина е много бавен и с тенденция на постепенно затихване процес. Тази тенденция е много 
силно изявена след изграждането на ЦПСОВ и предепонирането на двата отвала.  

• В периода 2015-2030 г замърсената с Cd част от подповърхностното пространство на трите източника ще има относително 
малки размери. Те ще обхващат горните части на зоната на аерация, до дълбочина от 3 до 7.5 m под дъното на източниците.  

• Фронтът на замърсената с Cd зона ще напредва със средна скорост 3-6 cm/an, с тенденция за намаляване до пълно 
затихване.  

Относно конвенционалните много подвижни замърсители – по примера на SO4  

• Сулфатните йони са много подвижни и мигрират със скоростта на инфилтрационния поток. За много кратко време (1-2 г) от 
трите източника преминават през инженерната бариера и зоната на аерация, след което постъпват във водонаситената 
зона. 

• Средните концентрации на SO4 в постъпващия в подземните води замърсен поток варира в широки граници – от 100 до 
1050 mg/l.  

• След изграждането на ЦПСОВ и предепонирането на двата отвала, в периода 2015-2030 г максималните стойности ще 
спаднат до 100-300 mg/l. Тенденцията е за постепенно самопречистване на зоната на аерация в района на трите източника. 



РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРИМЕРНИТЕ МИГРАЦИОННИ МОДЕЛИ ЗА РАЙОНА НА КЦМ 
 

КАРТИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ  ВЪРХУ ПВТ BG3G000000Q013 

Зониране на въздействието на КЦМ-Пловдив 
(по съдържание на SO4 към 2030 г.)  

Зониране на въздействието на КЦМ-Пловдив 
(по съдържание на SO4 към 2015 г.)  



ИЗВОДИ ОТ ТРИМЕРНИТЕ МОДЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ ОТ  
ОБЕКТ „КЦМ ПЛОВДИВ” ВЪРХУ ПВТ BG3G00000Q013 

 

• Общата площ на зоната на въздействие на конвенционални замърсители е около 10-11 km2. През годините нейният обхват 

постепенно се разширява на север. Концентрацията на SO4 в подземните води, респ. степента на въздействие на 

източниците намалява няколко пъти. 

• В периода 2005 – 2015 г (до предепонирането на двата отвала) разпространението на конвенционални замърсители в 

подземните води е забележимо. В района на двата отвала и на север от тях се очертават зони с много слабо въздействие с 

площ 0.275 km2, където съдържанието на SO4 е около 240 mg/l. През същия период зоната на незначително въздействие е с 

площ около 10 km2, а съдържанието на SO4  е около 90-100 mg/l. 

• Впоследствие, след предепониране на отвалите въздействието съвсем естествено отслабва, водоносният хоризонт започва 

постепенно да се очиства и към 2017-2020 г зоните на много слабо и слабо въздействие се заличават. 

• Прогнозните изчисления показват, че към 2030 г зоната на незначително въздействие ще се премести с около 200 m на 

север. Същевременно, съдържанието на SO4 в тази зона много рязко ще намалява и средната й стойност ще е около 50 mg/l, 

т.е. много близка до определеното средно съдържание на SO4 в незамърсените подземни води. 

• В зоната на незначително въздействие попадат кладенците на ПС „КЦМ“ и на фирма „Агрия“. Перспективите за качеството на 

добиваните от тях подземни води са много добри, предвид направената прогноза за изчистване на водоносния хоризонт. 



Заключение 
 

• Резултатите от математическото моделиране и направения сравнителен анализ на данните за съдържащите 

се в източника приоритетни вещества и специфични замърсители показват, че към настоящия момент 

производствената дейност на КЦМ-Пловдив не оказва въздействие върху ПВТ BG3G000000Q013. 

• Налице незначително до слабо въздействие на конвенционалните силно подвижни замърсители (сулфатните 

йони) от източниците. Прогнозата е, че подземните води постепенно ще се изчистят и екологичното 

равновесие в района ще бъде възстановено след извършеното окончателно предепониране на двата отвала. 

• Състоянието на ПВТ BG3G000000Q013 в района на КЦМ-Пловдив се определя като добро. 



КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ В РАЙОНА НА  
НАХОДИЩЕ „МОМИНО-РАКОВСКИ“ 

Потенциални източници на натиск и обекти на възможно въздействие.  
Структура на филтрационното поле в ПВТ BG3G000000Q013 



Индекс на химично въздействие CI върху ПВТ BG3G000000Q013 и най-горната част на ПВТ 
BG3G00000NQ018 (до дълбочина 60-80 m) от ураново находище „Момино-Раковски“ 

Състояние на ПВТ BG3G000000Q013 и най-горната част на ПВТ BG3G00000NQ018 (до 
дълбочина 60-80 m) в зоната на влияние от ураново находище „Момино-Раковски“ 

Fe Mn Zn Cu As Cd Pb Ni U

С замърсител , mg/l 0.0213119 0.0029738 0.011125 0.0039125 0.0110485 0.0030295 0.0104762 0.00515 0.0230102

С прагово , mg/l 0.160000 0.037875 0.752300 0.150550 0.009000 0.003875 0.008100 0.015150 0.023550

С замърсител / С прагово 0.133199 0.078516 0.014788 0.025988 1.227612 0.781815 1.293357 0.339934 0.977079

CI = Σ С замърсител / С прагово

Химично въздействие

3<CI < 5

средно въздействие

Fe Mn Zn Cu As Cd Pb Ni U

С замърсител , mg/l 0.021312 0.002974 0.011125 0.003913 0.011049 0.003030 0.010476 0.005150 0.023010

С прагово , mg/l 0.160000 0.037875 0.752300 0.150550 0.009000 0.003875 0.008100 0.015150 0.023550

С замърсител / С прагово 0.133199 0.078516 0.014788 0.025988 1.227612 0.781815 1.293357 0.339934 0.977079

Състояние

Отклонение по показатели

Лошо

As, Pb



Индекс на химично въздействие CI върху върху долния неогенски водоносен хоризонт в 
ПВТ BG3G00000NQ018  от ураново находище „Момино-Раковски“ 

Състояние на долния неогенски водоносен хоризонт в ПВТ BG3G00000NQ018  в 
зоната на влияние от ураново находище „Момино-Раковски“ 

Fe Mn Zn Cu As Cd Pb Ni U

С замърсител , mg/l 0.0280278 0.1330993 0.0025833 0.00325 0.0099 0.0023892 0.0088683 0.0045667 0.038055

С прагово , mg/l 0.151000 0.037900 0.752750 0.150550 0.008575 0.003768 0.008075 0.015138 0.023550

С замърсител / С прагово 0.185614 3.511854 0.003432 0.021588 1.157493 0.634159 1.098236 0.301679 1.615926

CI = Σ С замърсител / С прагово

Химично въздействие

CI > 5

силно въздействие

Fe Mn Zn Cu As Cd Pb Ni U

С замърсител , mg/l 0.028028 0.133099 0.002583 0.003250 0.009926 0.002389 0.008868 0.004567 0.038055

С прагово , mg/l 0.151000 0.037900 0.752750 0.150550 0.008575 0.003768 0.008075 0.015138 0.023550

С замърсител / С прагово 0.185614 3.511854 0.003432 0.021588 1.157493 0.634159 1.098236 0.301679 1.615926

Състояние

Отклонение по показатели Mn, As, Pb, U

Лошо



КАРТИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ  ВЪРХУ ПВТ BG3G000000Q013 И НАЙ-ГОРНАТА 
ЧАСТ НА ПВТ BG3G00000NQ018 (ДО ДЪЛБОЧИНА 60-80 M) 

Зониране на въздействието на н-ще „Момино-Раковски“ 
(по съдържание на SO4 към 2015 г.)  

Зониране на въздействието на н-ще „Момино-Раковски“ 
(по съдържание на SO4 към 2030 г.)  



КАРТИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ  ВЪРХУ ДОЛНИЯ НЕОГЕНСКИ ВОДОНОСЕН  
ХОРИЗОНТ В ПВТ BG3G00000NQ018 

Зониране на въздействието на н-ще „Момино-Раковски“ 
(по съдържание на SO4 към 2015 г.)  

Зониране на въздействието на н-ще „Момино-Раковски“ 
(по съдържание на SO4 към 2030 г.)  



 

Заключения и изводи: 
 
Относно въздействието на урановото н-ще „Момино-Раковски“ върху ПВТ BG3G000000Q013 и най-горната част на ПВТ 
BG3G00000NQ018 (до дълбочина 60-80 m): 
 

• Общата площ на въздействието е около 10.9 km2.  В границите на тази площ са отделени две зони: 

o Зона на слабо въздействие (площ 4.8 km2). Концентрациите на As, U и други приоритетни вещества или специфични 

замърсители са над фоновите, но не превишават праговите и/или пределно допустимите стойности. По тези 

показатели водите са напълно пригодни за питейно водоснабдяване. 

o Зона на средно въздействие (площ 6.1 km2). Състоянието на ПВТ в тази зона се определя като «лошо» с отклонение по 

показателите As и Pb. Концентрациите са малко над определените в Наредба 9 пределно допустими стойности. 

• Зоната на въздействие ще се разширява с много малка скорост на юг (около 10-20 m/an). Налице е тенденция за постепенно 

спадане на концентрациите до праговите стойности и постепенното им доближаване до естествения фон. 

• В границите на зоната на средно въздействие попадат 4 вододобивни кладенеца със сумарен дебит 1.7 l/s, а в зоната на 

слабо въздействие - 7 кладенеца със сумарен дебит 1.0 l/s. 



 

Заключения и изводи: 
 
Относно въздействието на урановото н-ще „Момино-Раковски“ върху долния неогенски водоносен хоризонт в подземно водно 
тяло BG3G00000NQ018: 
 

• Общата площ на въздействието е около 9.5 km2. Въздействието обхваща площите на отработените участъци и периферна 

ивица около тях с широчина 100-200 m. В тези граници са отделени две зони. 

o Зона на слабо до средно въздействие (площ 1.8 km2) . Концентрациите на някои от приоритетните вещества или 

специфичните замърсители са над фоновите, но не превишават праговите стойности. 

o Зона на силно химично въздействие (площ 7.7 km2). Състоянието на ПВТ се определя като «лошо» с отклонение по 

показателите Mn, As, Pb и U. Концентрациите на част от съдържащите се замърсители са над праговите стойности. 

• Прогнозните решения показват, че замърсената зона в обхвата отработените участъци е с много бавен водообмен и 

масообмен. Латералното разширяване на зоната на въздействие е много слабо, като очакването е то да протича със скорост 

1-2 m/an. Наличието на добре издържани плътни водоупорни пластове капсулира източника на натиск и напълно 

ограничава разпространението на замърсителите в отгоре лежащите водоносни пластове. 

• В очертанията на определените зони на въздействие няма работещи кладенци за добив на подземни води. 



Благодаря за вниманието ! 


