
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТЕЖКИ МЕТАЛИ
В ПОРЕЧИЕТО НА Р. ТОПОЛНИЦА И

НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА "ТОПОЛНИЦА"

ИНЖ. ВИКТОРИЯ КЪНЧЕВА, ДОЦ. Д-Р ИНЖ. НЕЛИ ГАДЖАЛСКА,

ПРОФ. ДН НИКОЛАЙ ДИНЕВ
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• Река Тополница е ляв приток на р. Марица и

извира от Средна гора

• Дължината й е 129 км, а общата й водосборна

площ – 1857 км2

• Има около 12 притока, като по-големите са:

р.Медетска, р.Пирдопска, р.Селска река,

р.Смолска, р.Буновска, р.Мъти вир и др.

• Надморската височина на реката е в границите от

1300 m при изворите до 792 м при заустването в

р.Марица.

• Почвената покривка има подчертано височинно-

поясно развитие.

• Дъната на котловините са заети от

селскостопанските ландшафти или от селища с

развита промишленост.

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Р. ТОПОЛНИЦА



„Елаците мед”, 
хвостохранилище

„Бенковски-2”

хвостохранилище

„Чавдар”

„Дънди Прешъс
Металс”

„Аурубис”

Заустването на
отпасни води от
населените места

Селското
стопанство

Промишлеността

ЕКОЛОГИЧНИ
ПРОБЛЕМИ



МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
• В района на р. Тополница и притоците ѝ, както и

напоителна система „Тополница“ са извършени натурни

наблюдения и са взимани водни и почвени проби в

характерни пунктове през определен период.

• Наблюдаваните показатели на изследваните води трябва да

отговорят на показателите в Приложение № 2 от Наредба

№ 18 за качествата на водите използвани за напояване на

земеделските култури.

• Пробите са обработени в лабораторния комплекс на ИПАЗР

„Н. Пушкаров“. Задължително се определят показателите:

температура на водата, водороден показател, разтворен

кислород, електропроводимост, азотни показатели, фосфор,

неразтворени вещества, Cu, Zn, Mn, Pb, Fe, Ni, Cr, Co, Cd, Ca,

Mg и As.

• Резултатите от лабораторните изследвания са

систематизирани в таблици и е направена статистическа

обработка с помощта на Microsoft Excel.



РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИИ

I-ви участък – от устието на р. Медетска до

яз. Тополница

II-ри участък – от яз. Тополница до устието

на р. Елшишка и НС „тополница“

(НЕЗАМЪРСЕН)

III-ти участък – от устието на р. Елшишка до

устието на р. Тополница при гр. Пазарджик

I-ви участък

II-ри участък

III-ти участък

МАНГАН

МЕД

МАНГАН



I-ВИ УЧАСТЪК

р. Тополница р. Медетска

р. Пирдопска

р. Златишка

р. Воздол
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Cu МДК

на р. Тополница - преди вливането на р. Медетска

на р. Медетска - преди вливането и в р. Тополница

на р. Тополница - след вливането и в р. Медетска

на р. Пирдопска - преди вливането на р.Пирдопска  в 
р. Златишка

на р. Тополница - преди вливането на р. Златишка

на р. Златишка - преди вливането и в р. Тополница

на р. Тополница - след вливането на р. Златишка

р. Тополница - преди вливането на р. Воздол
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Mn МДК

на р. Тополница - преди вливането на р. Медетска

на р. Медетска - преди вливането и в р. Тополница

на р. Тополница - след вливането и в р. Медетска

на р. Пирдопска - преди вливането на р.Пирдопска  в 
р. Златишка

на р. Тополница - преди вливането на р. Златишка

на р. Златишка - преди вливането и в р. Тополница

на р. Тополница - след вливането на р. Златишка

р. Тополница - преди вливането на р. Воздол
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ИЗВОДИ

• р. Медетска, с превишение надМДК с близо 156 пъти по
показател мед (Cu) и близо 18 пъти по показател манган
(Mn) средно за 2017 год

• водите на р. Тополница, непосредствено след вливането на
р. Медетска с 125 пъти по показател мед (Cu) и близо 19 

пъти по показател манган (Mn). 

• Концентрациите на двата основни замърсителя за този
участък се разреждат до достигане на яз. Тополница.

I-ви участък

• Отсъствието на замърсявяне, предполага че язовир Тополница
изпълнява ролята на утайник за тежките метали от I-вия участък

• В НС Тополница, която се захранва с вода от този участък, не е
установено замърсяване.

II-ри участък

• Показателяманган (Mn) превишава МДК близо 11 път.
III-ти участък



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


