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Abstract. A total of 45 adits and boreholes in the region of 17 former uranium mines are investigated for assessment 
of the environmental impact of the discharged mine water. In most of the mines the flow rates of discharge are rela-
tively low, and there are low uranium concentrations. At several mines a negative impact on the surface water or a 
presence of mine water spills on the land surface was registered. Obviously, more research is needed.
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Въведение
Уранодобив в България е осъществяван в периода 
1946–1992 г., като на територията на страната са 
открити и разработени приблизително 48 находи-
ща на уран (Ivanova, 2015). В годините на активен 
уранодобив (1946–1992 г.) при проучвателните и 
експлоатационните работи са прокарани 18 000 km 
сондажи и 640 km щолни (Simov, 1989). В същото 
време в редица уранодобивни обекти екологична-
та обстановка е била по-устойчива преди прекра-
тяването на тази дейност. Това се дължи на факта, 
че не се е наблюдавало неконтролируемо изтича-
не на руднични води, които да замърсяват реките, 
подземните води и почвите. След прекратяване на 
добива и изключването на отводнителните помпи 
в редица рудници се наблюдава покачване на ни-
вото на подземните води, като на места се появява 
изтичане на руднични води от сондажи и от мин-
ни изработки, имащи излаз на земната повърхност 
(фиг. 1А, Б).

Методика и получени резултати
С цел да се оцени актуалното екологично влия-
ние на изтичащите руднични води е прегледана и 
систематизирана архивна информация, благодаре-
ние на която са набелязани 113 пункта (щолни и 
сондажи), за които има информация, че от тях е 
наблюдавано изтичане. От тях са избрани 40 пунк-
та, попадащи в 16 различни уранодобивни обек-
та на територията на Южна България (фиг. 2), на 
които да бъде извършен полеви обход, включващ 
измерване на място на техните дебити и някои фи-
зикохимични показатели. Архивна информация 
относно съдържанията на уран в изтичащите води 
бе предоставена от Националния център по ради-
обиология и радиационна защита.

При теренните работи се установи, че част от 
изработките понастоящем са без воден отток, ня-
кои от щолните вече са затворени с бетон (фиг. 1В), 
а редица сондажи са унищожени. Там, където все 
още се наблюдава излив на руднични води, в реди-

Фиг. 1. А – изтичане на руднични води от щолна 47 – шахти № 7 и 8 (находище Смолян); Б – наклонен сондаж на самоизлив – Габра; 
В – щолна 2 – Бабешка река; Г – разлив при сондаж на самоизлив 2905 – Орлов дол
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ца случаи преобладават дебити под 0,1 l/s и ниски 
концентрации на уран – под 0,04 mg/l, при което 
може да се заключи, че влиянието върху почвите и 
повърхностните води е минимално и има изключи-
телно локален характер. Такава е ситуацията с об-
ходените пунктове в обектите „Габра“, „Струма 1 
и 2“ (находище Симитли), „Крупник“, „Шахти № 7 
и 8“ (находище Смолян), „Трилистник“, „Мъдрец“ 
и „Владимирово“.

По-високи концентрации на уран, в диапазо-
на 0,05–1,00 mg/l, са установени при обекти „Пета 
шахта“ (находище Сеславци), „Изгрев“ (находище 
Доспат), „Сборище“, „Дебър“ и „Орлов дол“. При 
тях се наблюдават разливи (фиг. 1Г), които е възмож-
но да замърсят почвата в дълбочина. Независимо, 
че посочените стойности на концентрациите на 
уран отговарят на Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за 
емисион ни норми за допустимото съдържание на 
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, 
зауст вани във водни обекти (<2 mg/l), щолна 93 в 
обект „Пета шахта“ (находище Сеславци) оказ-
ва негативно влияние върху р. Кремиковска. Тя 
от своя страна не отговаря на нормите за повърх-
ностно течащи води (0,04 mg/l). По-задълбочени 
и комплексни изследвания е необходимо да бъдат 
извършени и в обект „Изгрев“ (находище Доспат), 
където явно нивото на подземните води все още е в 
процес на възстановяване и периодично се появяват 
нови изливи на руднични води със завишени кон-
центрации на уран. Те също дават отражение върху 
повърхностно течащите води в района.

Заключение
Проведените полеви изследвания и преглед на 
архивна информация показват, че в голяма част 

от набелязаните обекти въздействието на изти-
чащите на повърхността руднични води е незна-
чително или има ограничен локален характер. 
В същото време при останалите обекти – „Пета 
шахта“ (находище Сеславци), „Изгрев“ (находи-
ще Доспат), „Сборище“, „Дебър“ и „Орлов дол“, 
е необходимо по-сериозно и задълбочено изясня-
ване на негативното им влияние върху околната 
среда. За тази цел се предвижда набавянето на 
допълнителна архивна информация, включваща 
данни и за други химични компоненти, свърза-
ни с провежданите добивни дейности, взимане 
на почвени проби за лабораторен анализ, както и 
моделиране на разпространението на замърсите-
лите в дълбочина под разливите около сондажи 
на самоизлив.
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Фиг. 2. Изследвани бивши уранодобивни обекти: 1 – Пета шахта (находище Сеславци), 2 – Борче (находище Бухово), 3 – Габра, 4 – 
Струма 1 и 2 (находище Симитли), 5 – Крупник, 6 – Бабешка река, 7 – Изгрев (находище Доспат), 8 – шахти № 7 и 8 (находище Смолян), 
9 – Наречен, 10 – Трилистник, 11 – Дебър, 12 – Мъдрец, 13 – Владимирово, 14 – Орлов дол, 15 – Сборище, 16 – Сливен


