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СМОЛЯН 



ГЕОГРАФСКИ ОБХВАТ 

 

Оценката на въздействието което оказват обектите свързани с добив на метални руди и 

последващата им преработка в район „Арда“, по настоящия проект  EBRDMINING, е изготвена 

за пунктове: 

 

 От поречието на р. Арда 

 Нейните големи притоци – реките Върбица и Крумовица 

 Някой от малките притоци – реките Елховска, Чепинска, Маданска и Черна. 





ПОДРАЙОН НА РЕКА ВЪРБИЦА (ГОРНО ТЕЧЕНИЕ) И РЕКА МАДАНСКА 
 

Обхват: 

 Поречието на река Върбица от изворите до пункта при с. Върли дол. 

 Поречието на река Маданска 

 Река Арда от вливането на р. Маданска до яз. Кърджали. 

 

В програмата за проучвателен мониторинг бяха включени осем пункта: 

 5 пункта на р. Върбица (Ерма) 

 2 пункта на р. Маданска 

 1 пункт на р. Арда 

 



МОНИТОРИНГОВИ ПУНКТОВЕ 

Код на пункт Име на пункт Код на водното тяло Речен тип 

BG3AR00929MS0330 Река Маданска с.Крушов дол BG3AR900R034 R3 

BG3AR00921MS0320 Река Маданска - след гр.Мадан,  устие BG3AR900R034 R3 

BG3AR00773MS0270 Река Арда с.Вехтино BG3AR700R039 R3 

BG3AR00499MS0181 Река Върбица (Ерма) преди п.с. Ерма река BG3AR400R017 R14 

BG3AR00499MS0180 Река Върбица (Ерма) след п.с. Ерма река BG3AR400R017 R14 

BG3AR00497MS0150 Река Върбица (Ерма) преди гр.Златоград BG3AR400R017 R14 

BG3AR00493MS1139 Река Върбица след гр.Златоград BG3AR400R074 R14 

BG3AR00471MS0130 Река Върбица при с. Върли дол BG3AR400R074 R14 



ОСНОВНИТЕ ИДЕНТИФИЦИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА НАТИСК ОТ ОБЕКТИ, 

СВЪРЗАНИ С ДОБИВ НА МЕТАЛНИ РУДИ И ПРЕРАБОТКАТА ИМ 

  
 Горубсо Златоград АД, Хвостохранилище "Ерма река". 

 Горубсо Мадан  АД, гр.Мадан, Рудник "Крушев дол", Рудник "Петровица", Участък 

"Батанци" от находище "Върба-Батанци". 

 Ермореченското рудно находище. 

 Рудник „Стратиев камък” 

 



УЧАСТЪК ЗЛАТОГРАД 

 

 

 Основният източник на натиск в района е хвостохранилище „Ерма река”, което 

обслужва добива от Ермореченското рудно находище.  

 Допълнително е включен като източник и рудник „Стратиев камък”, който зауства, 

макар и неголеми количества, отпадъчна вода в р. Ерма река.  

 Главният обект на натиск е р. Върбица (Ерма река). 

   

  



УЧАСТЪК ЗЛАТОГРАД 

 
 

 

 Въздействието върху повърхностните води и водната биота от участък „Златоград“ е оценена 

в обхвата на две водни тела: 

 BG3AR400R017 ИЗВОР НА Р. ВЪРБИЦА ДО ГР.ЗЛАТОГРАД  

 BG3AR400R074 РЕКА ВЪРБИЦА И ПРИТОЦИТЕ ОТ ГР. ЗЛАТОГРАД ДО 

УСТИЕ. 

 В програмата за проучвателен мониторинг бяха включени пет пункта на р. Върбица (Ерма 

река) 

 



УЧАСТЪК ЗЛАТОГРАД 

 

 Най-горещата точка на натиск е във водно тяло BG3AR400R017 р. Върбица от извори до гр. 

Златоград.  

 В обхвата на ВТ има два пункта – преди хвостохранилище „Ерма река“ и преди гр. Златоград. 

 В първият пункт са отчетени превишения в СГС-СКОС за показателите олово (89,3 µg/l), мед 

(38,4 µg/l), цинк (6956,25 µg/l), кадмий (37,99 µg/l), манган (6733,5 µg/l), никел (15,88 µg/l), 

при калциево-карбонатна твърдост от 523,77 mg/l.  

 В пункта преди гр. Златоград са отчетени завишени стойности на СГС-СКОС за показателите 

олово (3,94 µg/l), цинк (2130,0 µg/l), кадмий (9,76 µg/l), манган (1394,15 µg/l), живак (0,2 

µg/l), при калциево-карбонатна твърдост от 275,33 mg/l. 



УЧАСТЪК ЗЛАТОГРАД 

 

 

 В пункта при с. Върли дол (ВТ BG3AR400R074) се отчита значително по-слабо въздействие, 

като превишения на СГС-СКОС има само по показателя кадмий, чиято стойност е 0,41 µg/l, 

при калциево-карбонатна твърдост от 147,75 mg/l.  

 Концентрацията на кадмия в този пункт е близо 93 пъти по-малка от тази в пункта преди 

хвостохранилище „Ерма река“ и около 24 пъти под тази отчетена преди Златоград. 



УЧАСТЪК ЗЛАТОГРАД 

Промени в концентрациите, представени с техните log, за пунктовете на р. Върбица – съответно 

след ПС “Ерма река”,, преди гр. Златоград, при с. Върли дол и на устие. 

 



УЧАСТЪК ЗЛАТОГРАД 

 
В пункта след ПС “Ерма река” 

 Установява се силно въздействие върху съобществата от макробезгръбначни свързано с 

редуциране, депопулация до пълно унищожение (токсичност).   

 Силно е въздействие и върху съобществата от макрофити и фитобентос - редуциране, 

депопулация до пълно унищожение (токсичност). 

В пункта преди гр. Златоград 

 Водната биота вече присъства, като все още се отчита въздействие, включително значимо 

върху съобществата от МЗБ и ихтиофауната.  

 Въздействието върху съобществата от кремъчни водорасли е с променлив интензитет, като се 

има предвид резултатите от 2013 и 2014 г.  

 Не се отчита въздействие върху макрофитните съобщества. 



УЧАСТЪК ЗЛАТОГРАД 
 

 Макробезгръбначните съобщества, развиващи се в участъците от гр. Златоград до с. 

Крилатица и от вливането на р. Джебелска до устието са в равновесно, устойчиво състояние. 

 Тези в района на ПС „Ерма река“ практически липсват.  

 Най-динамични и неустойчиви във времето са съобществата в участъка между ПС „Ерма 

река“ и гр. Златоград. 



УЧАСТЪК МАДАН 

 

 Река Маданска е между най-силно засегнатите от рудодобива реки в поречието на Арда. 

 Източниците на натиск, включени в „приоритетните обекти” са рудник „Крушев дол” и 

рудник „Петровица”.  

 Във водосбора на р.Маданска се намират и рудниците „Върба” и „Батанци”. 

 Въздействието върху повърхностните води и водната биота от район „Мадан“ е оценена 

в обхвата на пет водни тела: 

 BG3AR900R034 РЕКА МАДАНСКА. 

 BG3AR900R035 РЕКА АРДА ОТ ГР. РУДОЗЕМ ДО ВЛИВАНЕ НА Р. ЧЕРНА. 

 BG3AR700R039 РЕКА АРДА ОТ ВЛИВАНЕ НА Р.ЧЕРНА ДО ЯЗ. 

КЪРДЖАЛИ И Р.АРДИНСКА. 



УЧАСТЪК МАДАН 

 

 Основната зона на натиск е в горното течение на р. Маданска (ВТ BG3AR900R034 РЕКА 

МАДАНСКА).  

 В обхвата на ВТ има три пункта за мониторинг на БД ИБР, два от които са включени в 

програмата за проучвателен мониторинг по проект EBRDMINING.  

 В първият пункт при с. Крушов дол (преди кв. Батанци) са установени превишения в 

СГС-СКОС за олово (48,3 µg/l), цинк (4658,75 µg/l), кадмий (32,97 µg/l), манган (227,98 

µg/l), при калциево-карбонатна твърдост от 237,0 mg/l.  

 В пункта след гр. Мадан, при устието на р.Маданска се отчитат завишени СГС-СКОС за 

цинк (724,05 µg/l), кадмий (2,8 µg/l) и манган (124,03 µg/l), при калциево-карбонатна 

твърдост от 118,42 mg/l. 

 



УЧАСТЪК МАДАН 

  

 В горното си течение, при с. Крушов дол, реката минава през нефункциониращ рудник. 

Водата и субстратът са оцветени в сив цвят.  

 Установява се макрофитна депопулация. 

 Изцяло унищожени съобщества от макробезгръбначни (в пробите от 2015 г. липсват 

екземпляри). 

 Състоянието по БЕК МЗБ е трайно много лошо (токсичност). Единствено през 2013 г. е 

отчетено лошо състояние (БИ-2). Състоянието за 2015 г., отчетено в рамките на проекта, 

също е много лошо (БИ-1).  

 В долното течение на р. Маданска в района на гр. Мадан и участъка до устието 

съобществата от макробезгръбначни са в състояние на динамично равновесие в условията 

на натиск от точкови и дифузни източници и биогенно замърсяване.  

 При устието състоянието на БЕК МЗБ е трайно умерено (БИ - 3). 

 



УЧАСТЪК МАДАН 

 

Между състоянията в крайните участъци на реката съобщества са нестабилни и подложени на 

комбиниран натиск от биогенно и индустриално (рудодобив) замърсяване с променлив 

интензитет. 



УЧАСТЪК МАДАН 

 

 

 В участъка от гр. Рудозем до яз. Кърджали (водни тела BG3AR700R039 и  BG3AR700R039) 

съобществата от макробезгръбначни са повлияни, като се намират в умерено състояние с 

регистрирани единични стойности на БИ – 2 (лошо състояние) за пунктовете след Рудозем, 

при Средногорци и Вехтино.  

 Отчита се въздействие и върху останалите компоненти на водната биота, като тяхното 

състояние е умерено, до добро при съобществата от кремъчни водорасли.  

 В този участък натиска от рудодобив и рудопреработка, но той е вторичен, индуциран от 

вливането на р. Маданска.  

 Установени са превишения в СГС-СКОС за кадмий (0,2 µg/l) и живак (0,17 µg/l), при 

калциево-карбонатна твърдост от 109,67 mg/l в пункта на р. Арда при с. Вехтино. 



ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ  

И ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ  

 

 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 





ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000372 ЦИГАНСКО ГРАДИЩЕ 

 

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

 Уязвимостта е ниска. Местообитанията, обект на защита са предимно горски, с ниска 

вероятност от прако въздействие; Малко на брой защитени водни видове, които са обект на 

директна токсичност и натрупване по хранителната верига. 

 Очакваното въздействие върху водните видове и местообитанията е свързано със 

значителното замърсяване на р. Върбица, установено в пункт преди п.с. Ерма река (Много 

лошо състояние по БЕК МЗБ) и Река Маданска (Много лошо състояние по БЕК МЗБ и МФ 

при с. Крушов дол).   

 Основните източници на замърсяване са разположени надолу по течението от ЗЗ. 

 Общата оценка е за ниска степен на въздействие върху ЗЗ но възможна средна степен на 

въздействие върху биологичното разнообразие извън ЗЗ, в засегнатите речни участъци. 



ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0001032 РОДОПИ - ИЗТОЧНИ 

 

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

 Уязвимостта на ЗЗ към въздействие от  рудодобив и рудопреработка е средна. В защитената 

зона за представени водни местообитания и защитени водни видове, които са потенциален 

обект на директно въздействие.  

 В рамките на представителен район Златоград, основните източници на замърсяване са 

намират надолу по течението от ЗЗ. 

 Очакваното въздействие върху водните видове и местообитанията е свързано със 

замърсяване на р. Върбица, което обаче е значително по-ниско отколкото в горното течение. 

Възможен е пренос на замърсители по хранителната верига. 

 Общата оценка е за ниска степен на въздействие в рамките на ЗЗ. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


