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Основна цел 

Основната цел на  мерките е 

намаляване на замърсяването на 

повърхностни и подземни водни 

тела с приоритетни вещества и 

специфични замърсители, 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 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 















При изпълнение на дейност 3.5. от проекта за район 

„Рудозем” е установено, че състоянието на 

повърхностното водно тяло BG3AR900R035 р. Арда от 

гр. Рудозем до вливане на р. Черна е екологично – 

умерено (превишение по макрофити, макрозообентос, 

фитобентос, дължащо се главно на органично 

замърсяване) , химично –  лошо (незначително 

превишаване на СКОС по кадмий). 

По данни от БДИБР състоянието на подземните водни 

тела към 2014г - BG3G00000Pt043 (Карстови води – 

Смолянски масив) и Пукнатинни води - Централно 

Родопски комплекс BG3G00000Pt046 е химически добро. 



 



Анализът на резултатите по 

проекта показва, че 

въздействието от 

хвостохранилище „Рудозем 2” 

върху Арда е слабо. Такова е то 

и по цялото протежение на 

реката след гр.Рудозем до 

с.Средногорци и надолу.  



Мерки, заложени в ПУРБ 2010-2015 г. за Район „Рудозем” 



Предложения за нови мерки 









При изпълнение на дейност 3.5. от проекта „Оценка на въздействието от 

обектите, свързани с добив на метални руди и преработката им и от 

извършвания уранодобив върху повърхностни води, почви и 

биоразнообразието” за район „Мадан” за повърхностното водно тяло 

BG3AR900R034 р. Маданска е установено, че екологично състояние е 

умерено (изместващи показатели макрозообентос, NO3
-, PO4

3-, Mn, Zn), а 

химичното състояние – лошо (изместващи показатели Pb и Cd). 

По данни от БДИБР състоянието на подземното водно тяло към 2014 г - 

Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс BG3G00000Pt046 е 

химически лошо (0,0016 mg/l живак, определен на база единичен резултат 

от анализ в един мониторингов пункт). 





Варианти от мерки  за намаляване на замърсяването  

на подземни и повърхностни води в Район „Мадан” 

В горното си течение, при с. Крушов дол, реката 

минава през нефункциониращ рудник. Установена 

е макрофитна депопулация, както и почти изцяло 

унищожени съобщества от макробезгръбначни. 

Състоянието по БЕК МЗБ е трайно много лошо 

(БИ-1, токсичност).  

В долното течение на р. Маданска съобществата 

от макробезгръбначни са с установено динамично 

равновесие в условията на натиск от точкови и 

дифузни източници и биогенно замърсяване. 

Състоянието на БЕК МЗБ е трайно умерено (БИ-3).  























 





 







Между пунктовете преди хвостохранилището и след него 

средногодишните концентрацията на наблюдаваните показатели 

намаляват от  3,3 (за цинк) до 27,4 (за мед) пъти. Значителна роля 

за това намалено въздействие играе естествената влажна зона, 

формирана в хвостохранилище „Ерма река“. Едновременно с това 

се отчита частично възстановяване на водната биота. 


















