
МГУ “Св. Иван Рилски”, София  

Анализ на натиска и въздействието 

от минната индустрия върху 

подземни водни тела 
 

р. Арда – горно течение 

райони „Рудозем“, „Мадан“ и „Златоград“ 



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.  



МГУ  
„Св. Ив. Рилски“ 

Бенефициент 
Отговаря за 
координацията, 
управлението и 
изпълнението на 
проекта; 
Провеждане на 
изследванията, 
анализ и оценка 
на натиска и 
въздействието; 
Разработване на 
ГИС. 

Екофорум 
за природата БМГК БДУВ ИБР 

Партньор 
Отговаря за 
управлението на 
качеството на 
проекта; 
Изпълнението на 
мерките за 
публичност и 
консултации със 
ЗС; 
Актуализацията 
на ПУРБ. 

Партньор 
Отговаря за 
координацията, 
управлението и 
изпълнението на 
проекта; 
Провеждане на 
изследванията, 
анализ и оценка 
на натиска и 
въздействието; 
Разработване на 
ГИС. 

Партньор 
Отговаря за 
координацията с 
индустриалните 
компании 
членове на 
камарата; 
Провеждане на 
изследванията, 
анализ и оценка 
на натиска и 
въздействието; 
Разработване на 
ГИС. 



4  

Партньори 

ПРОЕКТЪТ В ЦИФРИ И ФАКТИ 

5  

Работни пакета 
12  

Месеца  
продължителност 

22  

Дейности 
12  

Ключови  
експерта 59  

Експерти 

€ 380 871 
Обща стойност 

на проекта  



№ 

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. 

• Рудници 

• Рудопреработващи предприятия (площадки) 

• Хвостохранилища 

• Сондажни системи за геотехнологичен добив на уран 



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 

 

 

Общ натиск от източника: 
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n  - брой на „значимите” замърсители в отпадъчната вода.  



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 

Ni, Cd, Hg, Pb 



Определеното „годишното натоварване” (в кг/год), 

създавано от източника 

Емитери, източници на натиск върху повърхностните 

водни тела 



Пункт Σ Ef Екологичен риск Σ Ef Екологичен риск

No. Източник среден среден отток минимален минимален отток

по ред отток отток

1 р р. Арда при Рудозем R < 150 нисък риск R < 150 нисък риск

2 р р. Елховска преди вливане в р. Арда R < 150 нисък риск R < 150 нисък риск

3 р р. Малка R < 150 нисък риск R < 150 нисък риск

4 е хвостохранилище „Рудозем-2” R < 150 нисък риск R < 150 нисък риск

5 р приток между пунктове 3-р и 5-р R < 150 нисък риск R < 150 нисък риск

Индекс на екологичен риск при среден отток 
район  „Рудозем“ 

р. Елховска: 

Р-к  „Димов дол“ 

Р-к „Рибница“ 

Р-к „Шахоница“ 

ХХ „Рудозем 2” – 

основен източник на 

натиск 

(във водосбора на р. 

Малка, ляв приток на 

р. Арда) 

 

р. Арда – основен 

обект на натиск 
  



Коефициент 

на 

филтрация, 

m/d 

Дебелина 

на 

пласта, 

m 

Кота на 

водното 

ниво в ХХ, 

m 

Кота на 

нивото в 

р. Арда, 

m 

Разход под 

стената 

Qu, 

m3/d 

Разход в 

обход на 

стената Ql, 

m3/d 

0.05 70 733 669 74.53 45.31 

 Данни и резултати от изчисленията на водните количества 

под и в обход на стената на  ХХ „Рудозем-2“ 
 

Общото количество на постъпващите в ПТВ BG3G00000Pt046 

замърсени води от ХХ „Рудозем-2“ е в размер на: 

Q = 120 m3/d = 1.4 l/s 

ПТВ BG3G00000Pt046  



Зона на въздействие на хвостохранилище „Рудозем 2“ 

върху  подземно водно тяло BG3G00000Pt046 

Постъпващи 

води в 

подземното ВТ 

Q = 120 m3/d 

Въздействие: 

силно 

 

Засегната зона: 

силно ограничена 

по размер, 

0,437 km2, 

много малка част 

от цялото 

подземно ВТ 



Индекс на екологичен риск при среден отток 
район  „Мадан“ 

Пункт Σ Ef Екологичен риск Σ Ef Екологичен риск

No. Източник среден среден отток минимален минимален отток

по ред отток отток

1 р р. Маданска до р-к "Крушов дол" R < 150 нисък риск R < 150 нисък риск

2 е рудник "Крушов дол" R < 150 нисък риск 150 < R < 300 умерен риск

3 р Батанско дере (+ рудник "Батанци") R > 600 сериозен риск R > 600 сериозен риск

4 е рудник "Петровица" (+ р. Кралев дол) R > 600 сериозен риск R > 600 сериозен риск

5 р приток между пунктове 1-р и 5-р 300 < R < 600 висок риск 300 < R < 600 висок риск

6 р р. Бориева 300 < R < 600 висок риск 300 < R < 600 висок риск

7 р р. Върба (+ рудник "Върба") 300 < R < 600 висок риск 300 < R < 600 висок риск

8 р приток между пунктове 5-р и 8-р 150 < R < 300 умерен риск 300 < R < 600 висок риск

9 р приток от р. Арда R < 150 нисък риск R < 150 нисък риск

Източници на натиск 

(приоритетни обекти): 

 

• Р-к „Крушев дол“ 

• Р-к „Петровица“ 

• Находище „Върба-

Батанци“ 

 

 

 

Повишеният екологичен 

риск се дължи на  

на съдържанието на Cd,  

който е с много висока 

токсичност 
 

 

 



Зона на въздействие на рудник „Крушев дол“ върху  

подземно водно тяло BG3G00000Pt046 
 

Всички води (подземни 

и руднични) се събират 

в шахта „Капитална“. 

На кота 500 е 

организиран 

водоотливен комплекс. 

Водата от там се 

изпомпва на 

повърхността, в р. 

Крушевдолска. 
 

Към настоящия 

момент от рудника 

няма реално 

въздействие върху 

ПВТ! 



Зона на въздействие рудник „Петровица“ върху 

подземно водно тяло BG3G00000Pt046 

 
Въздействие 

(само от „Северна Петровица”): 

„умерено” 

 

Засегната зона: 

силно ограничена в 

пространството 

0,7 km2 

 



Индекс на екологичен риск при среден отток 

район  „Златоград“ 

Приоритетен обект: 

ХХ „Ерма Река“  

+ 

р-к „Стратиев камък“ 

 

Главен обект на натиск – р. 

Върбица 

 

р. Голяма, приток на . 

Върбица при ХХ 

Р-к „Страшимир“, р-к 

„Фабрика“, р-к Гюдюрски“ и 

р-к „Градище“ 



Коефициент 

на 

филтрация, 

m/d 

Дебелин

а на 

пласта, 

m 

Кота на 

водното 

ниво в ХХ, 

m,  

Кота на 

нивото в 

р. Голяма, 

m 

Разход 

под 

стената 

Qu, 

m3/d 

Разход в 

обход на 

стената Ql, 

m3/d 

0.07 70 575 513 233.35 199.06 

Данни и резултати от изчисленията на водните количества 

под и в обход на стената на ХХ „Ерма река“ 

Общото количество на филтриращите се от ХХ „Ерма река“ 

замърсени води в подземно водно тяло BG3G00000Pt046 е: 

Q = 432.41 m3/d = 5.0 l/s 



Зона на въздействие на XX „ЕРМА РЕКА“ върху  
подземно водно тяло BG3G00000Pt046 

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО НА 
ПОСТЪПВАЩИТЕ ЗАМЪРСЕНИ 

ВОДИ 
 

Q = 432.41 m3/d  

Въздействие: 

„силно” 

 

 

 

Засегната зона: 

силно ограничена в 

пространството 

0,184 km2 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Повърхностни водни тела 
 

• Най-често нормите за значимост на натиска са превишавани от цинка. 

 

• При повечето от обектите, стойностите на годишното натоварване надхвърлят 

допустимите. Това е обяснимо, като се има предвид, че повечето от обектите са 

свързани с полиметални (предимно оловно-цинкови) находища. 

 

 Другите значими замърсители са кадмият, оловото. Те са в числото на т. нар. 

„приоритетни” вещества. 

 

 Някои от изследваните компоненти (живак, хром, алуминий, цианиди) не 

превишават нормите за натиск никъде. 

 

 За желязото и мангана няма нормативно дадени допустими натоварвания, поради 

което натискът от тях практически не е оценяван. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ -  

Подземни водни тела 

 
• Хвостохранилищата оказват „силно” въздействие, но то се проявява в много 

ограничени зони (между самото хвостохранилище и близката река). 

 

• Две от хвостохранилищата са разположени в ПВТ BG3G00000Pt046 (протерозойския 

пукнатинен масив на Централните Родопи). 

 

• Размерите на засегнатите зони са нищожно малки в сравнение с обширните размери 

на водното тяло. 

 

• Най-слабо въздействие върху подземните води в района оказват действащите 

подземни рудници – „Крушев дол“, „Централна“ и „Южна Петровица“. Практически те 

не оказват натиск върху водното тяло, тъй като подземният поток е изцяло насочен 

към съответния рудник (а не обратно). 

 

• Изключение прави само затвореният рудник „Северна Петровица“, при който е налице 

зона на въздействие върху ПВТ BG3G00000Pt046, локализиран в долното течение на 

р. Кралевдолска и е без реално практическо значение).  



Благодаря за вниманието ! 


