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ВЪВЕДЕНИЕ 

Тежките метали се намират естествено в земната кора, както под формата на 

разсеяни елементи, така и в състава на различни метални и полиметални руди. В 

живота на хората тежките метали присъстват още от началото на бронзовата епоха 

(около 3000г. пр.н.е.), когато се развива рудодобивът, усъвършенства се получаването 

на мед и олово и започват да се изработват оръжия и оръдия на труда от бронзови 

сплави (Попов, 1930). В резултат на човешката дейност свързана с добива, 

преработката и изключително разнообразното им приложение, тежките метали 

постепенно замърсяват окръжаващата среда на човека. С индустриализацията от 

началото на двадесети век нивата им в околната среда значително се увеличават. 

Основни антропогенни източници за замърсяване с тежки метали са добивната 

промишленост, металургията, производството на високоустойчиви стомани, 

машиностроенето, транспортът, производството на електроенергия от изгаряне на  

въглища и мазут, производството на батерии за съвременните високотехнологични 

устройства, все по-широката употреба на фотоволтаични системи, депонирането и 

изгарянето на отпадъци, използването на препарати за растителна защита съдържащи 

тежки метали (WHO, 2007; Колева, 2014; Jaishankar et al., 2014). 

Когато става въпрос за устойчиви в околната среда замърсители, каквито са 

тежките метали, не може да се говори за проста връзка от един източник към един 

приемник. Трябва да се имат предвид различни и взаимносвързани пътища на 

разпространение, за да се проследи пътят на замърсителя от източника до различните 

приемници разположени в близост или на значителни разстояния (Фигура 1).  

 

Фигура 1. Разпространение на тежките метали в околната среда и експозиция на човека 
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Основен начин за постъпване на тежките метали в околната среда е чрез 

емитирането им в атмосферния въздух в състава на праховия аерозол. Чрез 

движението на въздушните маси може да има пренос на замърсен въздух на различни 

разстояния в зависимост от емитираните количества, големината на частиците и 

климато-географските особености. От въздуха тежките метали се отлагат по 

повърхността на почвата, растенията, откритите водоизточници. Посредством 

валежите преминават в почвeните слоеве, повърхностните и подземните води. От 

замърсените почва, вода и въздух тежките метали постъпват в растенията. По тази 

начин те навлизат в хранителната верига. Селскостопанските животни приемат тежки 

метали както чрез консумация на контаминирани фуражи, така и при свободна паша 

на растения, чиято повърхност е замърсена от наличните във въздуха и почвата 

прахови частици, съдържащи металите. Почвите могат да бъдат замърсявани и от 

депонирането на твърди и течни отпадъци, както и от използването на препарати за 

растителна защита в обработваемите земи. Откритите и подпочвени водоизточници 

могат да бъдат замърсени и от недостатъчно пречистени промишлени отпадни води. 

За разлика от атмосферния въздух, който е твърде динамична система, в почвата и 

водите тежките метали се задържат в продължение на десетки години. Характерно 

свойство за тежките метали е биокумулацията и биоконцентрацията в тъканите на 

растенията, животните и човека (WHO, 2000; WHO, 2007; Jaishankar et al., 2014). 

Предвид източниците на замърсяване и разпространението на тежките метали, не са 

изключение случаите на комбинирана експозиция на два и повече метала. Освен че 

имат свойството да кумулират в различни органи на човешкия организъм, тежките 

метали имат много увреждащи ефекти. Таргетни органи са бъбреците, черният дроб, 

нервната система, хемопоезата, костите, дихателната и храносмилателната система. 

Преминават през кръвномозъчната и плацентарната бариера, отделят се с майчиното 

мляко. Могат да увредят репродукцията и имат канцерогенен ефект. Токсичността на 

тежките метали за човешкия организъм е безспорно доказана. Много и задълбочени 

проучвания са направени за установяване на критичните за увреждащото им 

въздействие органи и определяне на най-чувствителните биомаркери за експозиция и 

ефект. Определените зависимости доза-отговор са база за нормативно 

регламентираните прагови стойности и максимално допустими концентрации в 

околната среда, в храните и препоръчителните нива в човешкия организъм, които не 

трябва да бъдат надвишавани. Предвид канцерогенния ефект, за много от тежките 

метали се приема, че няма експозиция без риск. 

В края на миналия век и през последните 10 - 15 години в развитите страни се 

наблюдава намаляване на емисиите на тежки метали в резултат на въвеждането на 

нови производствени технологии, пречиствателни устройства, рециклиране на 

отпадъците съдържащи тежки метали, прекратяване използването на оловен бензин, 

контрол върху употребата на пестициди съдържащи тежки метали. В много страни 

обаче, вкл. България, ограничаването на замърсяването на околната среда протича 

сравнително бавно, поради което присъствието на тежки метали във въздуха, водите, 
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почвите, растителните и животинските продукти и експозицията на населението 

остават актуални (Järup, 2003, WHO 2007).  

В община Стара Загора замърсяването на атмосферния въздух е съществен 

екологичен проблем. Основни източници на замърсяване в региона са: най-големият 

на Балканите енергиен комплекс „Марица изток” за производство на електроенергия 

от изгаряне на добивани от открити рудници лигнитни въглища; изгарянето на твърди 

горива в битовия сектор; военните полигони Змейово и Люляк; промишлените 

предприятия, вкл. чугунолеене, коване, пресоване и металообработване; оживеният 

транспортен трафик в града и наличието на големи пътни възли в региона; наличието 

на кариери за добив на инертни материали; развитото земеделие в селските райони. 

По данни от Изпълнителна агенция околна среда (ИАОС) за състоянието на 

атмосферния въздух, най-често се превишават праговите норми за фините прахови 

частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), в която фракция се намират тежките метали 

(http://eea.government.bg/bg/output/daily/bulletins.html). Чрез пренос и отлагане на 

праховите частици, с тежки метали се замърсява не само въздуха, но и почвата, 

водоизточниците, растенията и следва преминаване по цялата хранителна верига.  

За да се оцени експозицията на населението е необходимо да се проучи 

разпространението на ксенобиотиците в околната среда – въздух, вода, почва и храна. 

Поради склонността на тежките метали към биокумулация и възможността за 

комплексно постъпване в организма, продължителният прием по различни пътища, 

дори при ниски концентрации в съответната среда, може да доведе до проява на 

биомаркери за експозиция и биомаркери за ефект при професионално неекспонирано 

население. За да се характеризира рискът за дадена човешка популация, трябва да се 

имат предвид не само експозицията, но и чувствителността към увреждащите ефекти 

на тежките метали. Физиологичните особености, начините на експозиция, 

характерната диета определят малките деца (до 6 години), бременните жени и 

възрастните хора (над 60 години) като популационни групи с повишен риск от 

увреждащите ефекти на тежките метали.  

Оловото, кадмият и никелът са тежки метали разпространени в околната среда 

поради широката им употреба в съвременните технологии и са с доказано вредно 

въздействие върху човешкото здраве, вкл. канцерогенно. Тези метали са познати с 

тяхната токсичност и капацитета им за кумулиране в околната среда и в живите 

организми. Продължителната експозиция дори при ниски нива на контаминиране на 

околната среда може да доведе до увреждане на човешкото здраве. Поради това 

оценката на разпространението им в околната среда и неблагоприятните ефекти върху 

здравето на професионално неекспонираното население, особено на по-уязвимите 

групи, има важно значение. 

Настоящото проучване на нивата на някой тежки метали в околната среда, в 

растителни и животински продукти, както и на биомаркери за експозиция и ефект при 

възрастни хора, живеещи в села от общината, ще спомогне за изясняване на риска от 

експониране, необходимостта от по-разширени проучвания сред населението от 

региона и приоритетни изследвания при групи с повишена чувствителност.  
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ЦЕЛ на настоящото проучване е да се определят нивата на тежки метали в 

околната среда и при експонирано население от регион с повишен риск от 

замърсяване в община Стара Загора. 

За постигане целта на проучването са поставени следните задачи: 

1. Анализ на данни за замърсяване на околната среда в региона на град 

Стара Загора с тежки метали: 

- Проучване на средногодишните концентрации на тежки метали определяни в 

атмосферен въздух за 7 годишен период в пунктовете за мониторинг в Община Стара Загора 

по данни от ИАОС;  

- Проучване на концентрациите на тежки метали измерени в почва и в подпочвени води 

в област Стара Загора по данни от ИАОС и резултатите от измерванията проведени от 

Община Стара Загора в UIS Umweltinstitut synlab GmbH, Щутгарт, Германия; 

- Проучване на концентрациите на тежки метали във водата предназначена за питейно-

битови цели в община Стара Загора за 7 годишен период по данни от периодичния 

мониторинг провеждан от РЗИ – Стара Загора. 

2. Проучване съдържанието на тежки метали в растителни и животински 

храни отглеждани в региона: 

- Анализ на данните от проведеното от Община Стара Загора изследване на 

съдържанието на тежки метали в растителни проби и определяне на селищата и тежките 

метали за които измерените наднормени и гранични концентрации са с най-голяма честота; 

- Изследване на олово, кадмий, никел в проби от растителни и животински храни със 

склонност към кумулация, отглеждани в селищата с предполагаем повишен риск.  

3. Определяне на биомаркери за експозиция на населението: 

- Определяне съдържанието на олово, кадмий, никел в кръв при популация с повишен 

риск (постоянно живеещи в определените населени места на средна възраст над 60 години) и 

сравняване с контролна група от екологично чист район. 

- Изследване на цинк в кръв за определяне наличието на повишена експозиция от 

околната среда или дефицит в резултат на конкуренция с наблюдаваните тежки метали при 

резорбцията, транспорта и ретенцията. 

- Сравняване на получените резултати с препоръчителните максимални концентрации в 

кръв, които не трябва да бъдат надвишавани при професионално неекспонирани възрастни. 

Сравняване с контролната група и определяне на относителния риск. 

- Анализ на резултатите и определяне на корелационни зависимости между 

концентрациите на изследваните метали.  

4. Изследване на биомаркери за ефект при експонираната група: 

- Определяне на биомаркери за проксимална тубулна дисфункция наблюдавана при 

експозиция на олово, кадмий и никел в концентрации характерни за професионално 

неекспонирано население - β2-микроглобулин и N-ацетил-β-D-глюкозаминидаза (β-NAG) в 

урината. 

- Изследване на креатинин и пикочна киселина като маркери за бъбречни увреждания в 

резултат на продължителна експозиция на кадмий, както и на комбинирано въздействие на 

трите метала. 

- Определяне на биомаркери за хематологични увреждания в резултат на комбинирано 

въздействие на олово и кадмий – кръвна картина за наличие на анемия, морфология на 

еритроцитите, ретикулоцити, базофилно пунктирани еритроцити. 

- Анкетиране на участниците в изследването за наличие на хронични заболявания и 

интерпретирането им във връзка с експозицията на тежки метали. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

1. Анализ на данни за замърсяване на околната среда с тежки метали в региона на  

град Стара Загора. 

За проследяване на замърсяването на околната среда в региона с тежки метали 

бяха използвани данни от Националната система за мониторинг на околната среда 

(НСМОС). Данни за концентрациите на тежки метали в атмосферния въздух, почвите 

и подпочвените води, измерени в община Стара Загора, бяха получени от ИАОС 

съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Съдържанието на 

тежки метали в питейната вода беше проучено от протоколите за периодичен 

мониторинг на водата за питейни и битови цели провеждан от РЗИ в община Стара 

Загора, съгласно Наредба 9 (2001). По силата на ЗДОИ от Община Стара Загора бяха 

получени и Протоколите от измерванията на  концентрациите на тежки метали в 

растения, почви и подземни води извършени от UIS Umweltinstitut synlab GmbH, 

Щутгарт, Германия. 

Замърсяването на атмосферния въздух с тежки метали беше проучено 

ретроспективно за седемгодишен период (2011 – 2017) чрез проследяване на 

средногодишните концентрации. Мониторингът на атмосферното замърсяване с 

тежки метали в община Стара Загора през последното десетилетие включва 

определяне концентрациите на олово, кадмий и никел чрез диференциално оптична 

абсорбционна спектроскопия (ДОАС) в два пункта – с. Ръжена и с. Остра могила. 

Средногодишните концентрации за различните години и пунктове са изчислени на 

базата на различен брой средночасови проби измервани през съответната година 

(Таблица 1). Няма измервания от пункт ДОАС – Остра Могила след 2013 година.  

Таблица 1. Брой среночасови измервания за определяне на средногодишни   

концентрации на олово, кадмий и никел. 

Година 

Пункт 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ДОАС с. Ръжена 164 152 288 256 233 246 241 

ДОАС с. Остра могила 212 156 194     

Данните за средногодишните концентрации, изчислени на база измерванията от 

ДОАС системите, бяха сравнени с нормите, горните и долните оценъчни прагове 

регламентирани от българското законодателство - Таблица 2.  

Таблица 2. Норми, горни и долни оценъчни прагове за съдържание на олово, кадмий и 

никел в атмосферен въздух 
Замърсител 

Тежък 

метал 

Норма 

Средногодишна 

стойност 

Горен 

оценъчен праг 

Долен 

оценъчен праг 

Нормативен 

документ 

Олово (Pb) 

 
0.5 µg/m

3
 0.35 µg/m

3 

70% от нормата 

0.25 µg/m
3 

50% от нормата 

Наредба 12 
(2010) 

Кадмий (Cd) 

 
5 ng/m

3
 3 ng/m

3 

60% от нормата 

2 ng/m
3 

40% от нормата 

Наредба 11 
(2007) 

Никел (Ni) 20 ng/m
3
 14 ng/m

3 

70% от нормата 

10 ng/m
3 

50% от нормата 

Наредба 11 

(2007) 
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Съдържанието на тежки метали в почвите бе проучено чрез проследяване на 

данните от провежданите от ИАОС измервания, съгласно Националната система за 

мониторинг на почвите (Наредба 4, 2009). За седемгодишен период концентрациите 

на олово, кадмий, никел са измервани в три пункта в община Стара Загора и в още 16 

пункта от областта, в почвени проби от обработваеми земи и от постоянни тревни 

площи (Таблица 3). Освен тези три метала, изследвани са също концентрации на 

цинк, мед, кобалт, общ хром, живак и арсен. Съгласно изискванията на Наредба 3 

(2008) вземането и изпитването на почвени проби е извършвано от акредитирана 

Лаборатория за качество на почвите към ИАОС в Благоевград. За пробовземането се 

използва стандарт БДС ISO10381 – “Soil quality – sampling, Part:1 Guidance on the 

design of sampling program”. Пробите са вземани от две дълбочини според типовете 

земеползване: 0-20/20-40 cm за обработваемите почви и 0-10/10-40 cm за 

необработваемите (постоянни тревни площи). Всяка проба е смесена, съставена от 9 

единични почвени проби, взети в кръг с радиус 5 м. С оглед статистическа 

достоверност и обработка на данните се пробонабира и анализира в 3 повторения, 

като пробите са разположени в непосредствена близост. Почвени проби се вземат в 

сухо време, през есента, като се избягват места с видими нарушения и увреждания на 

почви, растителност и други. 

Таблица 3. Пробовземания за мониторинг на почви на територията на област                  

        Стара Загора 

Година 

Пункт за мониторинг (ПМ) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Община Стара Загора Вид на почвената проба – ОЗ* или ПТП** 

с. Пъстрово ОЗ - ОЗ - - - ПТП 

с. Малка Верея ОЗ - ОЗ - - - ПТП 

с. Преславен ОЗ ОЗ - - - ОЗ - 

Други ПМ в област Стара Загора        

с. Българене, община Раднево ОЗ - - ОЗ ОЗ - - 

с. Овчарци, община Раднево ОЗ ОЗ ОЗ ОЗ ОЗ ОЗ - 

с. Помощник, община Гълъбово ОЗ ОЗ - - - ОЗ - 

с. Средец, община Опан ОЗ - ОЗ - - - ОЗ 

гр. Чирпан, община Чирпан  ОЗ - ОЗ - - - ОЗ 

с. Арнаутито, община Чирпан ОЗ ОЗ - - - ОЗ - 

с. Изворово, община Чирпан ОЗ - ОЗ - - - ОЗ 

с. Опълченец, общ.Братя 

Даскалови 

ОЗ ОЗ - - - ОЗ - 

с. Православ, общ.Братя 

Даскалови 

ОЗ - ОЗ - - - ОЗ 

с. Славянин, общ.Братя Даскалови ОЗ - ОЗ - - - ПТП 

с. Бузовград, община Казанлък ОЗ - ОЗ - - - ПТП 

с. Юлиево, община Мъглиж ОЗ - ОЗ - - - ПТП 

с. Бънзарето, община Мъглиж ОЗ ПТП - - - ПТП - 

с. Виден, община Павел баня ОЗ ПТП - - - ПТП - 

с. Манолово, община Павел баня ОЗ - ОЗ - - - ОЗ 

с. Конаре, община Гурково ОЗ - - - - - - 

*ОЗ – обработваеми земи; **ПТП – постоянни тревни площи. 



11 

 

Получените данни за съдържанието на тежки метали и металоиди в почвите бяха 

сравнени с регламентираните в Наредба 3 (2008) норми за максимално допустими 

концентрации, като са взети предвид вида на почвата и активната реакция във вода 

(pH) определяна при анализа на всяка проба (Таблица 4).  

Таблица 4. Норми за максимално допустими концентрации за тежки метали и 

металоиди в  почвите на обработваеми земи и постоянни тревни площи. 

Тежки метали 

и металоиди 

pH (H2O) Максимално допустими концентрации - mg/kg суха почва 

Обработваеми земи Постоянни тревни площи 

Олово (Pb) <6.0 

6.0 – 7.4 

>7.4 

60 

100 

120 

90 

130 

150 

Кадмий (Cd) <6.0 

6.0 – 7.4 

>7.4 

1.5 

2.0 

3.0 

2.0 

2.5 

3.5 

Никел (Ni) <6.0 

6.0 – 7.4 

>7.4 

90 

110 

150 

70 

80 

110 

Цинк (Zn) <6.0 

6.0 – 7.4 

>7.4 

200 

320 

400 

220 

390 

450 

Мед (Cu) <6.0 

6.0 – 7.4 

>7.4 

80 

150 

300 

80 

140 

200 

Хром (Cr)  200 250 

Живак (Hg)  1.5 1.5 

Арсен (As)  25 30 

Сравнение беше направено и с концентрациите на тежки метали и металоиди, 

измерени от UIS Umweltinstitut synlab GmbH, Щутгарт, Германия по поръчка на 

Община Стара Загора през 2008 г. в селата Змейово, Борилово, Остра могила, 

Казанка, Старозагорски бани и Пъстрово. Беше потърсена и разлика между 

концентрациите на металите измерени в първа и втора дълбочина, както и между 

концентрациите измерени в обработваеми земи и в постоянни тревни площи.  

 Данните за съдържание на тежки метали в подземните води в региона на 

Стара Загора за периода 2011 – 2017 г. са получени от Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район”. Измерванията са част от Националната програма за 

мониторинг на околната среда и са правени съгласно шестгодишните Планове за 

управление на речните басейни и Програмите за мониторинг на химичното състояние 

на подземните води (Наредба №1, 2011). През периода 2011 - 2015 г. в област Стара 

Загора са определяни концентрациите на олово, кадмий, никел, живак, арсен, хром, 

мед и цинк в 7 пункта, а през 2016 – 2017г. са наблюдавани само желязо и манган в 4 

пункта от община Стара Загора (Таблица 5). Измерванията на концентрациите са 

извършвани в Регионална лаборатория на РИОСВ Стара Загора по стандартизиран 

метод - БДС EN ISO 17294-2:2016.  
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Таблица 5. Мониторинг на съдържанието на тежки метали в подземните води в 

област Стара Загора за периода 2011 - 2017 година. 

Година 

Пункт за мониторинг 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Община Стара Загора Мониторирани тежки метали (брой проби > 1) 

гр. Ст.Загора, Южна промишлена 

зона - сондаж 

     Mn (3) 

 Fe (2) 

Mn (4) 

Fe (3) 

гр. Ст.Загора                            

Извор Горен Бешбунар 

     Mn (4) 

Fe (4) 

Mn (4) 

Fe (4) 

с. Хан Аспарухово - сондаж      Mn (3) 

Fe (4) 

Mn (3) 

Fe (3) 

с. Остра Могила - дренаж       Mn (3) 
Fe (3) 

Други ПМ в област Стара Загора        

гр. Гурково, общ. Гурково - сондаж Pb,   

Zn, Cu 

Pb,   

Zn, Cu 

Pb, Ni, 

Cr,   
Zn, Cu 

Pb, Ni, 

Cr,   
Zn, Cu 

Pb, Ni, 

Cr,   
Zn, Cu 

  

гр. Казанлък - сондаж Ni, Cr,   

Zn, Cu 

Ni, Cr,   

Zn, Cu 

Ni, Cr,   

Zn, Cu 

Ni, Cr,   

Zn, Cu 

Ni, Cr,   

Zn, Cu 

  

с. Тулово, общ. Мъглиж - сондаж Pb Cd, 
Ni,  

Hg,Ar, 

Zn, Cu 

Pb,Cd, 
Ni, Cr, 

Hg,Ar, 

Zn, Cu 

Pb,Cd, 
Ni, Cr, 

Hg,Ar, 

Zn,Cu, 

Pb,Cd, 
Ni, Cr, 

Hg,Ar, 

Zn, Cu 

Pb,Cd, 
Ni, Cr, 

Hg,Ar, 

Zn, Cu 

  

гр. Николаево - сондаж Pb, Ni,  

Hg,  

Zn, Cu 

Pb, Ni,  

Cr,Hg, 

Zn, Cu 

Pb, Ni,  

Cr,Hg, 

Zn, Cu 

Pb, Ni,  

Cr,Hg, 

Zn, Cu 

Pb, Ni,  

Cr Hg, 

Zn, Cu 

  

с. Oпан, общ. Опан - сондаж Pb, Ni,  
Zn, Cu 

Pb, Ni,  
Zn, Cu 

Pb, Ni,  
Zn, Cu 

Pb, Ni,  
Zn, Cu 

Pb, Ni,  
Zn, Cu 

  

с. Трояново, общ. Раднево - сондаж Cr,   

Zn, Cu 

Cr,   

Zn, Cu 

                 

Zn, Cu 

Cr,   

Zn, Cu 

Cr,   

Zn, Cu 

  

с. Партизанин, общ. Братя 

Даскалови Извор Халка бунар 

          
Zn, Cu 

Pb,   
Zn, Cu 

Pb (2),   
Zn (2), 

Cu (2) 

Pb,   
Zn, Cu 

Pb,   
Zn, Cu 

  

Средногодишните концентрации на замърсителите във всеки пункт за 

мониторинг на подземното водно тяло се сравняват с праговете на замърсяване 

съгласно стандартите за качество регламентирани в Наредба № 1 (2007) -  Таблица 6. 

Сравнение е направено и с концентрациите измерени през 2008 година от UIS 

Umweltinstitut synlab GmbH, Щутгарт, Германия във вече споменатите по-горе 

селищата.  

Таблица 6. Прагове на замърсяване с тежки метали на подземните води. 
Метал Pb Cd Ni Zn Cu Cr Hg  As Mn Fe 

Прагова концентрация[mg/l] 0.01 0.005 0.02 4.0 2.0 0.05 0.001 0.01 0.05 0.2 

Съдържанието на тежки метали в питейната вода в селищата на община 

Стара Загора е проследено по данните от периодичния мониторинг извършван от РЗИ 

Стара Загора съгласно Нареба № 9 (2001) за периода 2011 – 2017 година. Освен 

разглежданите олово, кадмий и никел, периодично са мониторирани и живак, манган, 

желязо, алуминий, мед, цинк, шествалентен хром, като и металоидите арсен, антимон, 

селен и бор. През разглеждания период са изследвани 74 проби от 21 пункта в град 

Стара Загора (Таблица 7) и 276 проби от 43 села от община Стара Загора (Таблица 8).  
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Таблица 7. Мониторинг на съдържанието на тежки метали във водата 

предназначена за питейно-битови цели в град Стара Загора за периода 2011 - 2017 г. 

№ Пунктове в Стара Загора 

Брой проби за година  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Общо 

1 Самара 2 (Беш бунар) 2 1 1 2 3 3 3 15 

2 Кольо Ганчев 1 2 1 1 1 3 3 12 

3 Загорка 0 0 1 1 1 1 1 5 

4 Самара 1 1 1 1 0 0 0 1 4 

5 Складова база 0 0 1 1 2 0 0 4 

6 Зора 0 2 0 1 0 1 0 4 

7 Цар Симеон Велики 153 0 1 0 1 0 0 1 3 

8 Централен пазар 0 0 1 0 1 0 1 3 

9 ДКЦ 1 0 1 1 0 0 1 0 3 

10 Три чучура - север 1 0 0 1 1 0 0 3 

11 Три чучура - юг 0 0 0 1 0 1 1 3 

12 Три чучура - център 0 0 0 0 0 1 0 1 

13 Стадион Берое 0 0 1 0 1 0 0 2 

14 Универмаг 0 0 1 1 0 0 0 2 

15 Шесто основно училище 0 1 0 0 0 1 0 2 

16 Електроразпределение 1 0 0 0 0 0 1 2 

17 Железник 1 0 0 0 0 0 1 2 

18 Индустриален 0 1 0 0 0 0 0 1 

19 Казански 0 0 0 0 0 1 0 1 

20 МБАЛ 0 0 0 1 0 0 0 1 

21 Ремиза 0 1 0 0 0 0 0 1 

Общо 7 11 9 11 10 13 13 74 

 

Концентрациите на олово, кадмий и никел са определени със стандартизиран 

метод - БДС EN ISO 15586:2004: „Качество на водата. Определяне на следи от 

елементи чрез атомно абсорбционна спектрометрия с графитна пещ.”, свързан с 

международен стандарт ISO 15586:2003. За останалите микроелементи са използвани 

също стандартизирани методи по БДС и/или ISO, с изключение на живака определян 

по вътрешен лабораторен метод. 

Резултатите от измерванията са сравнени с определените в Наредба 9 (2001) 

максимални стойности за концентрациите на съответните метали и металоиди в 

питейна вода – Таблица 9. За сравнение са използвани и концентрациите измерени в 

с. Кольо Мариново, общ. Братя Даскалови. Селото е разположено в Сърнена Средна 

гора, далеч от източници на замърсяване. В настоящото проучване с. Кольо Мариново 

е използвано като контролен пункт за вземане на проби от местно произвеждани 

храни и домашни вина, а постоянно живеещи в селото жители са подбрани за 

контролна група при изследване съдържанието на тежки метали в кръв. 
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Таблица 8. Мониторинг на съдържанието на тежки метали във водата предназначена за  

питейно-битови цели в селата от община Стара Загора за периода 2011-2017 година. 

№ Населено място 

Брой проби за година  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Общо 

1 Арнаутито 1 1 1 0 1 1 1 6 

2 Бенковски 1 1 0 0 0 1 1 4 

3 Богомилово 1 1 1 0 1 1 1 6 

4 Борилово 1 1 1 1 1 1 1 7 

5 Борово 0 0 1 0 0 0 0 1 

6 Братя Кунчеви 1 1 2 2 1 1 1 9 

7 Бъдеще 1 1 1 1 1 1 1 7 

8 Горно Ботево 1 1 1 1 1 2 2 9 

9 Дълбоки 1 2 1 1 1 0 1 7 

10 Еленино 1 1 1 1 1 1 1 7 

11 Елхово 0 1 1 1 1 1 1 6 

12 Загоре 0 1 1 0 0 0 0 2 

13 Змейово 1 1 0 1 1 1 1 6 

14 Казанка 1 1 1 1 1 0 1 6 

15 Калояновец 1 1 2 0 1 1 1 7 

16 Кирилово 2 1 1 1 1 1 1 8 

17 Козаревец  0 1 0 0 0 0 0 1 

18 Колена 1 1 2 2 1 1 1 9 

19 Ловец 1 1 1 1 1 1 1 7 

20 Лозен (2 източника) 2 2 1 0 1 2 2 10 

21 Люляк 1 1 1 1 2 1 1 8 

22 Лясково 1 1 1 1 1 1 1 7 

23 Маджерито 1 1 0 1 0 0 0 3 

24 Малка Верея 1 1 1 1 1 1 1 7 

25 Михайлово  1 1 1 1 1 1 1 7 

26 Могила 0 1 1 1 1 1 1 6 

27 Ново село 0 0 0 1 1 0 0 2 

28 Оряховица (2 източника) 2 2 0 0 1 2 2 9 

29 Остра могила 2 1 1 0 1 1 1 7 

30 Преславен 1 1 1 1 1 0 1 6 

31 Пряпорец  2 1 1 0 1 1 1 7 

32 Пъстрово 0 0 0 0 0 0 1 1 

33 Ракитница 1 1 1 1 1 1 1 7 

34 Руманя 1 1 1 1 0 1 1 6 

35 Самуилово 1 1 1 1 1 1 1 7 

36 Сладък кладенец  (2 източника) 2 2 1 1 1 2 2 11 

37 Старозагорски бани 1 1 1 0 0 0 0 3 

38 Стрелец 1 1 1 1 1 1 1 7 

39 Сулица 1 1 1 1 1 1 1 7 

40 Хан Аспарухово 1 1 1 1 1 2 4 11 

41 Християново 1 1 1 1 1 1 1 7 

42 Хрищени 1 1 1 1 1 1 2 8 

43 Яворово 0 0 0 1 1 2 3 7 

Общо 41 43 38 32 36 39 47 276 

Таблица 9. Максимални стойности на концентрациите на метали и металоиди във 

водата предназначена за питейно-битови цели. 

Метал Pb Cd Ni Hg  Cr
VI

 Mn Sb As
III

 Se Fe Al B Cu Zn 

Максимална 

стойност [µg/l] 
10 5 20 1 50 50 5 10 10 200 200 1000 2000 4000 
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2. Проучване съдържанието на тежки метали в растителни и животински 

храни отглеждани в региона.   

Предварителното проучване включваше анализ на данните от изследване 

съдържанието на тежки метали в растителни проби от община Стара Загора, 

извършено от UIS Umweltinstitut synlab GmbH, Щутгарт, Германия. Събирането на 

проби е провеждано трикратно през есента на 2005, 2007 и 2008 година. Изследвани 

са общо 141 проби от растения (ябълки, круши, грозде, зеле, чушки, домати, гъби и 

борови и елови иглички) от десет населени места в региона (Таблица 10). 

Таблица 10. Изследвани проби от растения от община Стара Загора за 

съдържание на тежки метали, разпределени по години и населени места. 

Година 

Населено място 

2005 г. 2007 г. 2008 г. Общо 

Борилово 4 4 9 16 

Змейово 7 8 10 25 

Загорка 2 5 - 7 

Козаревец 5 2 - 7 

Остра могила 3 1 9 13 

Братя Кунчеви 4 10 - 14 

Бенковски 4 11 - 15 

Пъстрово 2 - 9 11 

Старозагорски бани 3 5 8 16 

Казанка 4 3 9 16 

О б щ о  38 49 54 141 

Измерените концентрации на олово, кадмий, никел, хром, цинк, мед и арсен бяха 

сравнени с допустимите норми, определени в Наредба № 31 (2004) и транспонирания 

в Наредба № 5 (2015) Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Европейската комисията за 

определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните 

(Таблица 11). При проведените от община Стара Загора изследвания са взети проби 

главно от многогодишни растения (ябълки, круши, грозде, орехи), както и от 

диворастящи гъби. Измерени са концентрациите на тежки метали и в борови и елови 

иглици, които обаче не могат да бъдат интерпретирани поради липса на 

регламентирано максимално допустимо съдържание. Не са изследвани тежки метали 

в храните, които ги натрупват в най-големи количества и имат най-голям принос към 

среднодневния прием с храната, а именно: листни зеленчуци, кореноплоди, зърнени 

храни и бобови растения; животински храни – мляко, млечни продукти, месо и 

вътрешности използвани за храна. Това бе основателна причина да се проведе 

актуално насочено изследване на съдържанието на тежки метали именно в тези храни.  

Анализът на резултатите от 2005, 2007 и 2008 година показа, че най-висок 

процент наднормени и гранични концентрации са измерени в селата Борилово и 

Змейово. Оловото, кадмият и никелът са тежките метали, за които най-често са 

измервани концентрации надвишаващи максимално допустимите количества. Тези 

резултати определиха избора на селища, в които да извършим по нататъшните 

проучвания и тежките метали, чийто концентрации да изследваме.  



16 

 

Таблица 11. Максимално допустими количества на тежки метали в различни храни. 

Метал Pb Cd Ni Cr Zn Cu Ar 

 

Храни 

Максимално допустими количества  

(mg/kg мокро тегло) 

Мляко (сурово и топлинно обработено) 0.02 - 0.1 0.1 5.0 0.4 0.05 

Млечни продукти - - - - 25 2.5 0.25 

Месо от говеда, овце, свине и               

домашни птици 

0.1 0.05 0.5 0.2 50 5.0 0.1 

Вътрешности от говеда, овце, свине и 

домашни птици, използвани като храна  

0.5 0.5 - 0.5 80 60 1.0 

Зърнени храни  

Пшеница 

0.2 0.1 

0.2 

- 0.4 40 10 0.5 

Варива 0.2 0.1 3.0 - 50 10 - 

Зеленчуци, с изключение на листно зеле и 

листни зеленчуци  

0.1 0.05 0.5 0.2 10 10 0.5 

Листно зеле и листни зеленчуци 0.3 0.2 0.5 0.2 10 10 0.5 

Кореноплоди и грудкови 0.1 0.1 0.5 0.2 10 10 0.5 

Гъби 0.3 0.2 - - 10 10 0.5 

Плодове, с изключение на червени боро-

винки, френско грозде, плодове на бъз  

0.1 0.05 0.5 0.1 10 5 0.5 

Вино произведено от реколта 2001-2015г.  

Вино произведено от реколта след 2015 г.  

0.20 

0.15 

- 0.3 0.05 10 - - 

 

 Предвид гореизложеното, през 2015 година бяха събрани и изследвани за 

съдържание на олово, кадмий и никел общо 95 проби от растителни и животински 

храни отглеждани в личните градини и стопанства на живеещи в селата Борилово (49 

проби) и Змейово (46 проби). Изследвани бяха и 15 проби от с. Кольо Мариново, 

което е разположено в район с нисък риск от замърсяване и от което бе подбрана 

контролната група донори за изследване на тежки метали в кръв. От растителните 

храни (общо 62 проби) бяха подбрани такива с най-голяма склонност към 

биокумулация на тежки метали и със сравнително висока консумация от населението 

- листни зеленчуци, кореноплоди, варива, зърнени храни, както и отделни проби от 

традиционно отглеждани плодове и зеленчуци. Пробите са от 10 частни градини от   

с. Змейово и 10 от с. Борилово. Изследвани бяха 14 проби от домашно вино от грозде 

отглеждано в региона в продължение на 10 години, тъй като виното е продукт с 

повишен риск от замърсяване с тежки метали, особено при производството му от 

неизмито грозде. За сравнение бяха изследвани и 10 проби домашно вино от различни 

реколти от с. Кольо Мариново. От животинските продукти бяха изследвани козе и 

краве мляко и сирене, месо и вътрешности от ярета и петел. Пробите от сурово мляко 

се вземаха след смесване на сутрешния млеконадой от всички животни във всяко 

стадо - две стада кози от с. Борилово и две стада (крави и кози) от с. Змейово. От 

същите стада беше и произхода на пробите от домашно приготвено козе и краве 

сирене. За контрола бяха изследвани и две проби от краве мляко от с. Кольо 
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Мариново. От ярета от козите стада от с. Змейово и с. Борилово бяха взети проби от 

месо и смесена проба от вътрешни органи, които се консумират.   

За да се избегне екзогенно контаминиране, пробите се вземаха в химически 

чисти контейнери или торби за еднократна употреба от високоплътностен полиетилен 

(HDPE). Съгласно изискванията (Наредба № 5, 2015), плодовете и зеленчуците бяха 

старателно измивани и почиствани от неядивните части. Предварителната подготовка 

включваше механично смилане (с изключение на течностите) и минерализация. 

Лабораторните съдове за многократна употреба се измиваха с  разтвор на азотна 

киселина, след което се изплакваха с дейонизирана вода. Всички проби бяха 

изследвани в Научно-изследователската лаборатория при Аграрен факултет на 

Тракийски университет. В зависимост от вида на пробите минерализирането им се 

извършваше чрез микровълново разлагане с използването на Anton Paar Multiwave 

3000 или течна минерализация с добавка на азотна киселина (65-67%), солна киселина 

(37%) и водороден пероксид. Количеството на реагентите и температурният режим на 

разлагане се определяше в зависимост от вида на пробата. Всички използвани 

реактиви бяха на фирмата MERK. Лабораторията не разполагаше с информация за 

произхода на пробите. Концентрациите на олово, кадмий и никел се определяха чрез 

атомно-абсорбционна спектрометрия - пламъкова или с графитна пещ с използването 

на калибриран 800 Analyst AAS (Perkin Elmer). Видът и температурният режим на 

атомизацията, както и дължината на вълната се определяха съгласно препоръчаните 

условия за изследвания метал и вида на пробата. Прецизността на измерването беше 

валидизирана чрез определяне на концентрацията в стандартни разтвори, а 

възпроизводимостта чрез десетократно определяне съдържанието на олово, кадмий и 

никел в една и съща случайно избрана проба. Относителните стандартни отклонения 

бяха съответно 0.23% за олово, 0.28% за кадмий и 0.023% за никел, което бе напълно 

задоволително.  

Получените резултати бяха сравнени с максимално допустимите количества 

(Таблица 11), помежду си в различните групи храни, както и с концентрациите в 

съответните продукти събрани от контролното село Кольо Мариново. Резултатите от 

растителните храни бяха групирани според нормите от Регламент (ЕО) № 1881/2006. 

Поради голямата вариабилност на концентрациите в различните растителни храни, за 

определяне на корелационна зависимост между нивата на трите метала беше 

използван непараметричен корелационен анализ на Spearman. При животинските 

продукти беше направено сравняване на получените концентрации в зависимост от 

вида на животните, мястото на отглеждане и начина на хранене, както и сравняване 

със съществуващите норми за максимално допустими количества на наблюдаваните 

метали в съответния продукт (Регламент ЕО № 1881; 2006). При сравняване на 

съдържанието на кадмий във вътрешности беше взета предвид нормата за черен дроб, 

а не двойно по-високата норма за бъбреци, тъй като беше изследвана смесена проба.   
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3. Определяне на биомаркери за експозиция на населението. 

Концентрациите на олово, кадмий, никел и цинк бяха изследвани във венозна 

кръв при групи от по 17 лица от всяко от селата Змейово и Борилово (наричани по-

нататък експонирани) и при контролна група от 16 лица от с. Кольо Мариново, 

разположено в район с минимален риск от замърсяване с тежки метали. Бяха 

определени и концентрациите на цинк, предвид конкуренцията на металите при 

абсорбцията, транспорта и ретенцията им. Във всяка група бяха включени по 8(9) 

жени и толкова мъже. С цел избягване на объркващи изследването фактори, всички 

донори бяха подбрани по няколко критерия – да бъдат непушачи, да нямат 

професионална експозиция на тежки метали, да живеят постоянно в съответните села 

повече от 10 години, да са от една възрастова група. Подбрани бяха донори на 

пенсионна възраст предвид това, че за тази група е характерна консумацията на 

растителни и животински храни отглеждани в собствените им градини. Нямаше 

статистически значима разлика в средната възраст на донорите от трите села – 63.5 г. 

за лицата от с. Змейово, 68.3 г. – за с. Борилово и 67.7 г. – за с. Кольо Мариново. За 

изследване на концентрацията на тежки метали от донорите бе взета по 5 ml венозна 

кръв от кубиталната вена във вакутейнери от 6ml с K3EDTA. Всички венепункции 

бяха направени от една и съща опитна медицинска сестра, като бяха използвани игли 

и вакутейнери от една и съща опаковка. Всеки вакутейнер беше обозначен със 

случаен номер, за да се извърши определяне на концентрациите от лабораторията „на 

сляпо”. Проучването беше одобрено от Комисията по етика, а от всеки донор беше 

получено информирано съгласие.  

Изследването на концентрациите на тежки метали в цяла кръв се извърши в 

Научно-изследователската лаборатория към Аграрен факултет, Тракийски 

университет с използване на Микровълнова пещ за химично разлагане и изпарение на 

проби MULTIWAVE 3000, Perkin Elmer и Атомно-абсорбционен спектрофотометър 

Perkin Elmer, модел ANALYST 800 AA SPEKTROMETER, за работа на пламък, 

графитна пещ и допълнителна поточна инжекционна хидридна система за определяне 

на макро- и микроелементи.  Методиките за всеки метал бяха валидизирани и 

контролирани. При всички извършени анализи относителния процент на стандартно 

отклонение беше под 2 % (Relative standart deviation). 

Всички използвани реактиви бяха на химическата и фармацевтична компания 

Merck KGaA. Лабораторните съдове се измиваха с 1М разтвор на азотна киселина и 

изплакваха с дейонизирана вода.   

Статистическа обработка на получените резултати беше направена със  Statsoft 

Statistica v.10. Предвид голямата вариабилност на измерените концентрации, което не 

е необичайно за микроелементите, беше приложен непараметричен анализ на 

резултатите. Нивата на металите в кръв при експонираната и контролната група бяха 

сравнени чрез Mann–Whitney U-test за сравняване на независими проби. За 

определяне на корелационни зависимости между нивата на изследваните метали в 

кръв беше използван непараметричен корелационен анализ на Spearman. Получените 

положителни и отрицателни корелационни зависимости  насочиха към  извършването 
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и на полицев анализ на концентрациите на различните метали при групите 

изследвани. Беше определен относителният дял на лицата с измерени концентрации 

на олово, кадмий и никел в кръв над препоръчителните максимални нива за 

професионално неекспонирано население (Таблица 12), както и с концентрации на 

цинк в цяла кръв под референтните стойности. С помощта на статистически софтуер 

MedCalc беше изчислен относителният риск за повишени нива на олово, кадмий и 

никел в кръв и за недоимък на цинк при комбинирана експозиция на тежки метали.  

Таблица 12. Препоръчителни максимално допустими концентрации на тежки 

метали в кръв при професионално неекспонирани възрастни и референтни 

стойности на цинк  

Метал Препоръчителна 

концентрация 

Литературен източник 

Олово (PbB) 20 μg/dL WHO (1996); WHO (2007); Bull S. (2011a) 

Кадмий (CdB) 2 μg/L ATSDR (2008); Bull S. (2011b) 

Никел (NiB) 1 μg/L Templeton et al. (1994); European Commission (2001) 

Цинк (ZnB) 440-860 µg/dL* ARUP Laboratories (2016). 

* Референтен интервал 

4. Изследване на биомаркери за ефект при експонираната група. 

Проучването включваше и изследване на някои биомаркери за ефект в резултат 

на  експозицията на олово, кадмий и никел. Бяха включени по 15 от донорите от 

селата Змейово и Борилово, като във всяка група имаше по 8 жени и 7 мъже. Отново 

бе взето информирано съгласие от всеки донор и едновременно с това бе проведена 

анкета за наличието на хронични заболявания и прилаганата терапия, които бяха 

взети предвид при интерпретацията на резултатите. За изследване беше взета венозна 

кръв от кубиталната вена и сутрешна урина, съгласно стандартизираните методи на 

лабораторията провеждаща тестовете. Бяха изследвани кръвна картина, морфология 

на еритроцитите, ретикулоцити и базофилно пунктирани еритроцити за откриване на 

хематологични увреждания. Като биомаркери за проксимална тубулна дисфункция 

причинена от комбинираната експозиция на кадмий, олово и никел бяха изследвани 

нивата на β2-микроглобулин и N-ацетил-β-D-глюкозаминидаза (β-NAG) в урината. С 

цел определяне на бъбречни увреждания в резултат на продължителна експозиция, 

бяха изследвани и нивата на креатинин и пикочна киселина в кръв. Вземането на 

кръвните проби и кръвните тестове бяха извършени от лаборатория Bodimed – 

България, а концентрациите на β2-микроглобулин и β-NAG в урината бяха 

изследвани в Labor Limbach – Германия. Получените резултати бяха сравнени с 

референтните стойности на изследващата лаборатория и анализирани във връзка с 

биомаркерите за експозиция – концентрациите на изследваните метали в кръвта на 

донорите. Беше потърсена и корелационна зависимост, отново чрез непараметричен 

анализ на Spearman, между всички изследвани показатели, както и с нивата на 

металите в кръвта на донорите.  
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Анализ на данни за замърсяване на околната среда с тежки метали в 

региона на град Стара Загора. 

Замърсяване на атмосферния въздух с тежки метали – олово, кадмий, никел 

 Средногодишните концентрации на олово и максималните среднодневни 

концентрации за съответната година измерени от РИОСВ Стара Загора в двата пункта 

за мониторинг – с. Ръжена и с. Остра могила са представени на Фигура 2.  
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Фигура 2. Средногодишни и максимални среднодневни концентрации на олово във 

въздух в пунктовете за мониторинг в община Стара Загора за периода 2011–2017 г. 

Вижда се, че за целия наблюдаван период няма регистрирана средногодишна и 

среднодневна концентрация, която да надвишава регламентираните в Наредба № 12 

(2010) праговата стойност, горен и долен оценъчен праг (Таблица 2). Всички 

средногодишни концентрации измерени в пункт Остра Могила и повечето от пункт 

Ръжена са 100 пъти по-ниски от праговата стойност (Фигура 2). Най-високи 

средногодишни концентрации (0.0063 µg/m
3
) са измерени в пункт Ръжена през 2014 и 

2016 година, но и те са почти 100 пъти под нормата (Фигура 2а). Максималните 

измерени среднодневни концентрации и в двата пункта (0.13 µg/m
3
 за Ръжена и 0.087 

µg/m
3 

за Остра могила) са по-ниски от долния оценъчен праг. За наблюдавания 

период не може да се определи някаква ясна тенденция за понижаване или 

повишаване на концентрациите на олово в атмосферния въздух, освен че 

средногодишните остават трайно под 0.01 µg/m
3
 при прагова стойност 0.5 µg/m

3
. 

Може да се отбележи известно повишаване след 2012 година (Фигура 2а).  
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Фигура 2a. Средногодишни концентрации на олово във въздух в пунктовете за   

                     мониторинг в община Стара Загора за периода 2011–2017 година 

В България контрол на съдържанието на олово в атмосферния въздух се 

извършва в 11 пункта от Националната автоматизирана система за контрол на 

качеството на атмосферния въздух. Според Националните доклади за състоянието и 

опазването на околната среда (ИАОС, 2015; ИАОС, 2017; ИАОС, 2018) за периода 

2005 – 2016 година превишаване на средногодишната прагова стойност за олово във 

въздуха е регистрирано само в два от мониторираните 11 пункта. Това са гр. 

Кърджали и кв. Долни Воден в Асеновград, където се намират основните локални 

източници за замърсяване - заводите за производство на цветни метали ОЦК 

«Кърджали» и КЦМ АД - Пловдив. След спиране на производството в ОЦК 

„Кърджали” средногодишните стойности за периода 2012 - 2015 година не 

надвишават 0.1 μg/m
3
. В Долни Воден среногодишните концентрации за периода 2006 

-2016 г. са в диапазона 0.1 – 0.3 μg/m
3
 и само през 2013 година е регистрирана 

концентрация малко над праговата стойност (ИАОС, 2017). Като цяло, измерените в 

Ръжена и Остра Могила концентрации са повече от 10 пъти по-ниски от тези в 

Кърджали и Долни Воден. Много по-ниски са и от концентрациите измерени в пет 

пункта в град Стара Загора (от 0.06 до 0.6 μg/m
3
) за периода 1988 – 1993 г. (Gidikova 

& Deliradeva, 1998). През тези години автомобилният трафик в града е бил с по-малка 

интензивност, но като гориво се е използвал основно оловен бензин. Сравняването с 

резултатите от настоящото проучване потвърждава значителното намаляване през 

последните десетилетия на замърсяването с олово на атмосферния въздух, 

наблюдавано в цяла Европа. 

Според Европейската агенция по околна среда емисиите на олово във въздуха в 

Европейския съюз са намалели с 89% за периода 1990 – 2013 (European Environment 

Agency, 2014). Дългосрочното намаляване на емисиите в европейските страни би 

трябвало да се отрази на съдържанието на олово в околната среда. Въпреки това, тъй 

като с движението на въздушните маси замърсителят се разпространява, нивата на 

олово в околната среда отразяват не толкова локалното замърсяване, а по-скоро 
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ситуацията в целия регион. Според доклад на ЕMEP (Aas & Breivik, 2005) през 1990 г. 

фоновите концентрации на олово във въздуха в Европа са от порядъка на 0.01 – 0.03 

μg/m
3
, докато през 2003 година те са понижени до 0.005 – 0.015 μg/m

3
. Измерените от 

РИОСВ Стара Загора средногодишни концентрации са именно от този порядък. Тези 

сравнително ниски концентрации могат да бъдат обяснени с редукцията на емисиите 

на олово в страната. 

Според Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в 

Република България (ИАОС, 2018) през 2016 г. емисиите на олово спадат до 66.67 

тона за година, като основният източник, с 92% относителен дял от емисиите, са 

горивните процеси в индустрията, в т.ч. производството на енергия – 61.56 тона. На 

второ място е отоплението на битови и обществени сгради с едва 2.5%, следват 

негоривните производствени процеси с 2.14% и пътният транспорт с 1.68% от 

емисиите (Фигура 3).  
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Фигура 3. Разпределение на емисиите на олово в атмосферен въздух от различни  

                   източници в Република България за 2016 година. 
 

Според доклад на СЗО, значителен принос към нивата на депонираното в 

околната среда олово има и трансграничният пренос на атмосферни замърсители, 

като за различните страни той може да варира от 10 до 90% от общото количество. За 

България през 2003 г. приносът на трансграничното атмосферно замърсяване към 

общото количество олово депонирано в околната среда е почти 50% (WHO, 2007). 

Всичко това дава основание да се направи заключение, че замърсяването на 

въздуха с оловни аерозоли в района на Стара Загора е резултат от преноса на фини 

прахови частици с въздушните маси от източниците в региона – близко 

разположените Енергиен комплекс «Марица Изток» и Военен полигон «Змейово», 

горивни процеси в индустриалните предприятия в града, децентрализираното битово 

отопление, селищния и извънселищния транспорт. В потвърждение на този извод е и 

фактът, че всички максимални среднодневни концентрации и в двата пункта за 
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мониторинг са измерени през зимните месеци (от декември до март), когато 

замърсяването на въздуха с фини прахови частици, както и преносът с въздушните 

маси са доказано най-високи. През студения период е по-голяма и честотата на 

температурните инверсии, които затрудняват самоочистването на въздуха. 

 На Фигура 4 са представени средногодишните концентрации на кадмий в 

атмосферен въздух, както и измерените максимални среднодневни концентрации през 

всяка от годините на периода 2011 – 2017, в двата пункта за мониторинг.  
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Фигура 4. Средногодишни и максимални среднодневни концентрации на кадмий във 

въздух в пунктовете за мониторинг в община Стара Загора за периода 2011–2017 г. 
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Фигура 4a. Средногодишни концентрации на кадмий във въздух в пунктовете за 

мониторинг в община Стара Загора за периода 2011–2017 година. 
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Няма нито една средногодишна концентрация, която да надвишава праговата 

стойност от 5 ng/m
3
 за кадмий в атмосферен въздух, както и оценъчните прагове 

(Наредба № 11, 2007). Всички средногодишни концентрации, са под долния оценъчен 

праг, а през 2011 и 2012 година са регистрирани нулеви средногодишни 

концентрации и в двата пункта. През следващите пет години от периода 

средногодишните концентрации, измерени в останалия единствен пункт за 

мониторинг в с. Ръжена, се движат в граници от 0.189 ng/m
3
 през 2015 г. до 0.317 

ng/m
3
  през 2014 година, като всички са повече от 10 пъти под праговата стойност 

(Фигура 4а). През периода 2013 – 2017 година са измерени максимални среднодневни 

концентрации надвишаващи горния оценъчен праг, а през 2014 г. е измерена и най-

високата максимална среднодневна концентрация от 15.2 ng/m
3
, която надвишава 

праговата стойност (Фигура 4). Трябва обаче да се има предвид, регламентираните 

норми са за средногодишни концентрации.  

В България, съгласно Националната система за мониторинг на околната среда 

(НСМОС) съдържание на кадмий в атмосферния въздух се измерва в 11 пункта 

(ИАОС, 2015). За периода 2010 - 2015 година СГН за кадмий е превишавана ежегодно 

в пункт Долни Воден (РОУКАВ Пловдив), като през 2011 и 2013 година то достига до 

6 пъти над СГН от 5 ng/m
3 

(ИАОС, 2017). През 2014 и 2015 година се наблюдава 

намаляване на измерените средногодишни концентрации на 18.9 ng/m
3
 и 10.9 ng/m

3
, 

но все пак остават най-високите за страната. В Пирдоп (Югозападен РОУКАВ) има 

ежегодно превишаване на СГН за кадмий през периода 2011 - 2015 година, макар и в 

по-малка степен – най-високото превишаване (до 2 пъти над СГН) е регистрирано 

през 2011 година. През 2010г. средногодишната концентрация е под нормата. 

Източник на замърсяването с кадмий е дейността на предприятията на цветната 

металургия – комбинатът за цветни метали край Пловдив и медодобивният завод край 

Пирдоп. Допълнително проблемите с нивата на кадмий в атмосферния въздух се 

утежняват от натрупаните в почвата количества, които при определени условия се 

реемитират във въздуха. В пункт Кърджали – Студен кладенец СГН е надвишавана 

през 2010 и 2011 година до над 5 пъти. След спиране на дейността на ОЦК 

„Кърджали” през периода 2012 - 2016г. измерените средногодишни концентрации на 

кадмий са под праговата стойност. В останалите 8 пункта, вкл. тези в община Стара 

Загора за периода 2010-2015 година не са регистрирани превишавания на СГН за 

кадмий (ИАОС, 2015; ИАОС, 2017). Тенденциите за намаляване на атмосферното 

замърсяване с тежки метали, наблюдавани в Европа, се отнасят и за кадмия. 

Фоновите концентрации на кадмий в атмосферен въздух измерени за Европа през 

1990 г. са от порядъка 0.2 – 1 ng/m
3
. През 2003 се наблюдава съществено намаляване - 

измерените концентрации са: 0.05 – 0.2 ng/m
3
 за Северна Европа; 0.06 – 0.12 ng/m

3 
за 

Южна Европа; 0.2 – 0.5 ng/m
3
 за Централна Европа (Aas and Breivik, 2005). Авторите 

докладват, че в урбанизираните територии измерените концентрации на кадмий в 

атмосферния въздух са доста по-високи и варират от 1 до 10 ng/m
3
, в индустриалните 

райони са измерени от 1 до 20 ng/m
3
, а в непосредствена близост до предприятия на 

цветната металургия – дори до 100 ng/m
3
. Стойностите измервани в близост до КЦМ 
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Пловдив, медодобивният завод край Пирдоп и ОЦК Кърджали (преди спиране на 

производството) се доближават до горецитираните. Регистрираните в пункт Ръжена 

концентрации са напълно съизмерими с докладваните от Aas and Breivik (2005) за 

области в Централна Европа, които не са в непосредствена близост до локални 

източници. Според Aas & Breivik (2008) мониторингът на концентрациите на тежки 

метали в южна и източна Европа е незадоволителен. Анализът на официално 

получените в Конвенцията данни не може да обясни наблюдаваните количества олово 

и кадмий отложени в околната среда. Според Status Report 2/2005, въз основа на 

измерванията на тези метали в мрежата за мониторинг на EMEP, може да се очаква, 

че реалните емисии в Европа са два до три пъти подценени (Ilyin et al., 2005).  

 При нашето проучване прави впечатление сходството в динамиката на 

средногодишните концентрации на оловото и кадмия (Фигури 2а и 4а). Това е 

обяснимо, тъй като според Националния доклад за състоянието и опазването на 

околната среда (ИАОС, 2018) основните източници за замърсяване на въздуха и за 

двата метала са горивните процеси в индустрията, в т.ч. производството на 

електроенергия, следвани от битовото отопление (Фигури 3 и 5).  
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Фигура 5. Разпределение на емисиите на кадмий в атмосферен въздух от различни  

                   източници в Република България за 2016 година. 

Според Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда за 

2016г., основен дял в емисиите на кадмий, както и при оловото, имат горивните 

процеси в индустрията (в т.ч. производство на енергия) с относителен дял 62% от 

емисиите, следвани от отоплението на битови и обществени сгради с 25% и 

негоривните производствени процеси с 6,5 процента (Фигура 5). Наблюдава се 

значително увеличаване на относителния дял на емисиите от  битовото отопление 

както за кадмий, така и за олово. Нивото на емитираните прахови частици в 

атмосферния въздух и техния пренос до голяма степен са определящи за 

замърсяването в региона с олово и кадмий.  
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В атмосферния въздух кадмият се намира в субмикронната фракция на праховия 

аерозол - от 0.5 до 1 µm. В зависимост от плътността на частиците и 

метеорологичните параметри, кадмият може да се задържи във въздуха от няколко 

дни до няколко седмици. Това определя потенциала на кадмиевите частици за пренос 

с въздушните маси на значителни разстояния от източника на емисии – 

приблизително 1300 км за три дни (WHO, 2007; WHO, 2010a). Относителният дял на 

трансграничния пренос на замърсени въздушни маси за отлагането на кадмий в 

различните страни варира от 10 до 80 процента. За България приносът на 

трансграничния пренос за замърсяване с кадмий на околната среда от антропогенни 

източници извън Европа, определен за 2003 г., е около 20 процента (WHO, 2007).  

Средногодишните концентрации на никел в атмосферен въздух измерени в 

периода 2011 – 2017 г. също не надвишават целевата СГН от 20 ng/m
3
 определена от 

Директива 2004/107/ЕС и транспонирана в Наредба № 11 (2007), която се прилага за 

страните от ЕС от 01. 01. 2013г. (Фигура 6). Всички регистрирани средногодишни 

концентрации, с изключение на тази измерена през 2014 г., са 10 и повече пъти под 

СГН (Фигура 6а). Както при оловото и кадмия, и при никела най-високата 

средногодишна концентрация е измерена през 2014 година в пункт с. Ръжена – 2.312 

ng/m
3
, но и тя е почти десет пъти под граничната стойност. Най-високи максимални 

среднодневни концентрации са измерени през 2011 г. в пункт Остра Могила – 130 

ng/m
3 

и през 2014 г. в пункт Ръжена – 68.8 ng/m
3
 (Фигура 6). Очевидно високи 

среднодневни концентрации са измерени само в отделни дни и не се отразяват на 

средногодишните концентрации, които остават много под регламентираната СГН. И 

за никела повечето максимални среднодневни концентрации са измерени през 

студения период – от ноември до март. 
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Фигура 6. Средногодишни и максимални среднодневни концентрации на никел във 

въздух в пунктовете за мониторинг в община Стара Загора за периода 2011–2017 г. 
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Фигура 6a. Средногодишни концентрации на никел във въздух в пунктовете за 

          мониторинг в община Стара Загора за периода 2011–2017 година. 

През периода 2011 – 2017 г. в нашата страна никел е измерван в 8 пункта за 

мониторинг, като в пункта в с. Остра могила измерванията са само за периода 2011 – 

2013 година. В нито един от наблюдаваните пунктове не са регистрирани наднормени 

средногодишни концентрации през целия проучван период (ИАОС, 2015; ИАОС, 

2018). През последните години средногодишни концентрации по-високи от тези в 

община Стара Загора са регистрирани в ПМ в Рожен – КФС, Монтана – РИОСВ и 

София – Копитото. В останалите пунктове, разположени във Варна, Бургас и 

Несебър, обичайно средногодишните концентрации са по-ниски от измерените в ПМ 

Ръжена и Остра могила. Концентрациите на никел в атмосферен въздух измерени в 

ПМ в община Стара Загора са съизмерими с посочените в Становище на 

Европейската комисия, обичайни за селските райони нива на никел - от порядъка 0.4 - 

2 ng/m
3
 и за урбанизираните територии - от порядъка на 1.4 - 13 ng/m

3
. Сходни нива 

на никел в атмосферния въздух определя EPA  - 2.2 ng/m
3
 средно за САЩ (ATSDR, 

2005). Според СЗО в индустриализирани райони с предприятия добиващи, 

преработващи или използващи никел и никелови съединения са регистрирани много 

по-високи концентрации – 110 - 180 ng/m
3
 (WHO, 2000). Замърсяването с никел е 

характерно за райони около ТЕЦ, тъй като металът е естествено концентриран във 

въглищата и мазута (ATSDR, 2005). Това обяснява наличието на никел в атмосферния 

въздух в региона, макар и в ниски концентрации.  

Според редица проучвания, дори ниските концентрации в атмосферния въздух 

допринасят за отлагането и натрупването на тежки метали в почвата, където те 

персистират и могат както да се реемитират, така и да биокумулират в хранителната 

верига (De Winter-Sorkina et al., 2003; WHO, 2007). Терените около предишни 

източници на замърсяване могат да представляват риск дори години след като 

емитирането е прекратено, най-вече при консумация на храни произведени в 

съответните райони (WHO 2010).  



28 

 

Съдържание на тежки метали в почвите в област Стара Загора 

Резултатите от мониторинга на съдържанието на олово, кадмий и никел в почви 

в 19 пункта от област Стара Загора за периода 2010 – 2016 г. са представени в 

Таблица 13. За целия период са измерени концентрациите на металите в 48 проби от 

обработваеми площи и 9 проби от постоянни тревни площи взети на две дълбочини 

съгласно стандарта (БДС ISO10381). Поради голямата вариабилност на резултатите, 

освен средната стойност са представени също медианата, първи (Q1) и трети (Q3) 

квартил и максималната стойност.  

Таблица 13. Статистически данни за измерените концентрации на олово, кадмий и 

никел в обработваеми земи и постоянни тревни площи в област Стара Загора за 

периода 2010 – 2016 година по данни от ИАОС.  

Метал 

Показател 
Олово (Pb) Кадмий (Cd) Никел (Ni)  

Обработваеми земи 

Дълбочина на пробовземане [cm] 0 - 20 20 – 40 0 - 20 20 – 40 0 - 20 20 – 40 

Брой проби 48 48 21 48 48 48 

Средна стойност [mg/kg] 22.44 22.28 0.32 0.42 25.79 25.9 

Медиана [mg/kg] 21.15 20.85 0.5 0.5 27.82 27.92 

Първи квартил [mg/kg] 17.51 15.13 0.125 0.5 15.84 16.19 

Трети квартил [mg/kg] 24.33 24.46 0.5 0.5 35.48 35.93 

Минимална [mg/kg] 7.67 8.33 0.125 0.125 2.5 2.03 

Максимална [mg/kg] 50.33 49.67 0.5 0.5 56.73 53.93 

Постоянни тревни площи 
Дълбочина на пробовземане [cm] 0 - 10 10 – 40 0 - 10 10 – 40 0 - 10 10 – 40 

Брой проби 9 9 7 9 9 9 

Средна стойност [mg/kg] 22.07 22.09 0.125 0.208 16.08 16.13 

Медиана [mg/kg] 19.33 19.33 0.125 0.125 15.33 14.67 

Първи квартил [mg/kg] 17.33 16.33 0.125 0.125 12.33 12.33 

Трети квартил [mg/kg] 24 25.33 0.125 0.125 17 17.67 

Минимална [mg/kg] 11.67 10.13 0.125 0.125 5.53 5.5 

Максимална [mg/kg] 37.67 36.33 0.125 0.5 33.33 32.33 

Няма измерени концентрации надвишаващи максимално допустимите за 

съответния метал, вид на почвената проба и киселинност на почвата (Таблица 4). 

Максимална концентрация на олово е измерена в обработваеми земи в с. Манолово 

(общ. Павел баня) през 2016 г. – 50.33 mg/kg на дълбочина 0 - 20 см и 49.67 mg/kg на 

дълбочина 20 - 40 см при норма 60 mg/kg. Според геохимичния атлас на Европа, 

концентрациите на олово в почвата варират от < 3.0 mg/kg до 886 mg/kg за 

повърхностния и 749 mg/kg за по-дълбокия почвен слой (Salminen et al., 2005). 

Въпреки голямата вариабилност на представените от авторите концентрации, 

медианите определени за двете дълбочини (съответно 15 mg/kg и 10 mg/kg) и 

средните стойности (съответно 23.9 mg/kg и 15.5 mg/kg) са много близки до 
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изчислените от нас за област Стара Загора (Таблица 13). Според проучване за приноса 

на различни източници за контаминиране с олово на обработваеми земеделски почви 

в четири европейски страни (Германия, Холандия, Швейцария и Обединеното 

кралство), основно значение има атмосферното замърсяване с относителен дял 54 – 

78 процента. С много по-малък дял са използваните естествени (6 – 21%) и 

изкуствени (2 – 12%) торове, а разпръскването на компост и утайки от отпадни води 

има несъществено значение (WHO, 2007). Имайки предвид източниците на емисии на 

замърсители на въздуха в област Стара Загора (енергетика, промишленост, 

транспорт), най-вероятно замърсяването на почвите с олово също се дължи основно 

на атмосферното замърсяване и преноса на праховите частици с движението на 

въздуха и валежите. 

За кадмия максимални концентрации от 0.5 mg/kg при норма 1.5 мг/кг през 2010 

и 2012 г. са измерени също в обработваеми земи и на двете дълбочини в пет села – с. 

Пъстрово, (общ. Стара Загора), с. Опълченец и  с. Славяни (общ. Братя Даскалови), с. 

Виден и с. Манолово (общ. Павел баня). Концентрациите на кадмий в повърхностния 

почвен слой в Европа варират от <0.01 до 14 mg/kg, медианната стойност е 0.145 

mg/kg, а средната – 0.284 mg/kg. В субповърхностния почвен слой стойностите са по-

ниски (Salminen et al., 2005). Много близко средно съдържание на кадмий (0.28 

mg/kg) в почви от град Шчечин, установяват Kupiec et al. (2019). Изчислените от нас 

стойности са от същия порядък, като за обработваемите земи са малко по-високи, а за 

постоянните тревни площи - малко по-ниски. Според проучване в няколко 

европейски страни, за натрупването на кадмий в обработваемите почви най-

съществен принос има атмосферното замърсяване с относителен дял от 22% до 64%. 

Втори по важност антропогенен източник е внасянето в обработваемите почви на 

изкуствени торове, което в някои страни има даже по-висок относителен дял от 

атмосферното замърсяване (от 22% до 47%). Много по-малък е относителният дял на 

естествените торове от животновъдството (от 6% до 29%).  Установените от нас 

значително по-високи концентрации на кадмий в обработваемите земи, отколкото в 

тревните площи (Таблица 13) биха могли да се обяснят с използването на изкуствени 

торове и препарати за растителна защита, съдържащи метала като замърсител.  

Най-високата концентрация на никел е измерена в с. Помощник (общ. Гълъбово) 

също в обработваеми земи през 2010г. - 56.73 mg/kg на дълбочина 0 - 20 см и 56.33 

mg/kg на дълбочина 20 - 40 см при норма 90 mg/kg. Тази концентрация е много по-

ниска от максималната измерена според Геохимическия атлас на Европа – 2590 mg/kg 

(Salminen et al., 2005). Затова пък медианите и средните стойности изчислени от нас 

за Старозагорска област са много близки до тези докладвани за Европа – медиана 14 

mg/kg за повърхностния и 18 mg/kg за по-дълбокия слой и съответно 30.7 mg/kg и 33.9 

mg/kg средна стойност. Според проучване на Европейската комисия, антропогенното 

замърсяване на почвата с никел също е резултат главно от отлагане от атмосферния 

въздух - 5.5x10
4
 kg годишно, депонирането на отпадъци и използването на никел 

съдържащи изкуствени торове  - 1.4x10
4
 kg годишно (European Commission, 2001). 

Докато отлагането на праховите частици съдържащи никел и никелови съединения се 
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наблюдава главно около източниците, то наторяването е върху всички обработваеми 

площи. Това обяснява и установените от нас по-високи концентрации на никел в 

обработваемите площи отколкото в постоянните тревни площи, които не се третират 

с изкуствени торове.  

Очевидно е, че всички измерени концентрации на олово, кадмий и никел през 

периода 2010 – 2016г. са под максимално допустимите. Нещо повече, хистограмите 

на разпределение на измерените концентрации показват, че за всички метали 

преобладават стойностите по-ниски от ¼ от МДК (Фигура 7), а за постоянните тревни 

площи дори няма измерени концентрации надвишаващи ½ от МДК. 
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Фигура 7. Хистограми на разпределение спрямо МДК на концентрациите на олово,  

        кадмий и никел в обработваеми земи и постоянни тревни площи. 

Концентрациите  на останалите метали (цинк, мед, хром, живак и арсен), 

измервани съгласно Националната система за мониторинг на почвите, показват 

подобни тенденции (Таблица 14). Всички измерени концентрации са под максимално 

допустимите с изключение на една проба от обработваеми земи от с. Овчарци (общ. 

Раднево), където през 2010г. са измерени концентрации на хром 240.6 mg/kg на 

дълбочина 0 - 20 см и 200.7 mg/kg на дълбочина 20 - 40 см при норма 200 mg/kg. И за 

тези метали в постоянните тревни площи няма концентрации надвишаващи ½ от 

МДК, а като цяло преобладават концентрациите по-ниски от ¼ от МДК.  

За пунктовете от община Стара Загора, сравняването с концентрациите на 

тежки метали измерени от UIS Umweltinstitut synlab GmbH, Щутгарт в хумусния слой 

почва на обработваеми земи през 2008 г. с тези измерени по-късно (2010 – 2016г.), 

съгласно Националната система за мониторинг на почвите установи, че няма 

статистически значима разлика за нито един от металите. Прегледът на резултатите за 

селата от община Стара Загора показа, че най-високи концентрации на олово са 

измерени в селата Пъстрово (38.67 mg/kg) и Змейово (32 mg/kg), на кадмий – в Малка 

Верея и Пъстрово (0,5 mg/kg), на никел – в Малка Верея (34.67 mg/kg) и Змейово (31 

mg/kg), като всички са в обработваеми земи. Най-високите концентрации за 

останалите измерени тежки метали са също в тези три села, като само за цинка 

концентрацията е най-висока в Старозагорски бани.  

 



31 

 

Таблица 14. Статистически данни за измерените концентрации на тежки метали и 

металоиди в обработваеми земи и постоянни тревни площи в област Стара Загора 

за периода 2010 – 2016 година по данни от ИАОС  

Метал 
Показател 

Цинк (Zn) Мед (Cu) Хром (Cr)  Живак (Hg) Арсен (As) 

Обработваеми земи 

Дълбочина [cm] 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 

Брой проби 48 48 48 48 48 48 38 19 48 48 

Средна стойност[mg/kg] 62,47 61,94 35,95 36,51 44,80 43,13 0,108 0,2 7,38 7,35 

Медиана [mg/kg] 62,34 62,67 29 28,57 40,5 40,67 0,075 0,2 7,39 6,98 

Първи квартил[mg/kg] 55,13 55,84 20,32 20,50 28 28 0,05 0,2 4,12 4,19 

Трети квартил [mg/kg] 72,93 73,2 39,33 39,42 53 51,64 0,2 0,2 8,93 9,01 

Минимална [mg/kg] 25,33 26 10 9,72 9,67 10 0,01 0,2 2,07 1,97 

Максимална[mg/kg] 99,67 101,7 184 185 240,6 200,7 0,21 0,2 21,33 21 

Постоянни тревни площи 

Дълбочина [cm] 0-10 10-40 0-10 10-40 0-10 10-40 0-10 10-40 0-10 10-40 

Брой проби 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 

Средна стойност[mg/kg] 62,63 63,93 25,47 25,67 31,29 30,04 0,078 - 7,11 7,05 

Медиана [mg/kg] 64 64 21 22 30,33 30 0,05 - 3,57 3,57 

Първи квартил[mg/kg] 59,67 55,67 19,33 17,67 26,33 27 0,05 - 3,37 3,43 

Трети квартил [mg/kg] 72,66 70,67 32,66 32 38,33 31,33 0,13 - 7,43 7,50 

Минимална [mg/kg] 31,66 38 17,0 17,0 11,33 11,67 0,05 - 2,53 2,47 

Максимална[mg/kg] 83 81,3 37,0 36,67 49,67 48 0,14 - 21,0 20,67 

Освен извода, че през последното десетилетие съдържанието на тежки метали в 

почвите в района на град Стара Загора е под максимално допустимите концентрации, 

може да се заключи също, че няма съществена динамика в замърсяването. Това 

показва, че източниците за замърсяване на почвата в региона са постоянни. Според 

Дойчинова и Атанасова (2013) присъствието на металите в горния почвен слой, в 

който се извършва мониторинга може да бъде интрогенно или екзогенно. 

Интрогенното е вследствие на протичането на педогенетичните процеси. Металите с 

екзогенен произход могат да са от антропогенни, биогенни и природни източници. 

Оловото и кадмият се считат за индикаторни елементи за антропогенно замърсяване. 

Сравняването на анализираните от нас резултати за съдържанието на тежки метали в 

почви от област Стара Загора (Таблици 13 и 14) със статистическите данни за 

страната, представени в Националния доклад за състоянието и опазването на околната 

среда в Република България (ИАОС, 2017) за периода 2005 – 2015 г. показва, че като 

цяло няма съществени различия. Средногруповите стойности (медиана и средна 

аритметична) са от един и същи порядък. Все пак трябва да се отбележи, че за 

оловото, кадмия и медта в обработваеми земи, стойностите за Старозагорска област 

са малко по-високи от тези за страната, а при останалите наблюдавани метали са по-
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ниски. Предвид гореизложеното, може да се каже, че замърсяването на почвите в 

региона с тежки метали е главно с антропогенен произход. 

Анализът на използваните от нас данни от мониторинга на замърсяването на 

почвите в област Стара Загора показа, че максималните измерени концентрации за 

всички тежки метали са по-високи в обработваемите земи отколкото в постоянните 

тревни площи. Средногруповите концентрации също са по-високи в обработваемите 

земи, като при кадмия и никела тази разлика е значима (p < 0.05). Този резултат би 

могъл да се обясни с прилагането върху обработваемите земи на изкуствени торове и 

препарати за растителна защита, които могат да съдържат като примеси тежки 

метали. 

Не установихме значима разлика между концентрациите измервани в двете 

дълбочини за всички наблюдавани метали в постоянните тревни площи и за повечето 

в обработваеми земи от област Стара Загора. Значимо по-високи концентрации на по-

голямата дълбочина на пробовземане (20 – 40 cm) бяха установени само за кадмия (p 

= 0.017) и живака (p = 0.00001) и то само при обработваемите земи. Salminen et al. 

(2005) в Геохимическия атлас на Европа определят по-високи концентрации на олово, 

кадмий, цинк, живак и арсен в повърхностния почвен слой, докато никела и хрома са 

с по-високи концентрации в субповърхностния слой. Дълбочината на кумулиране на 

тежките метали в почвата се влияе от много фактори, свързани както с 

характеристиката на почвата, така и с източника на замърсяване. Нашето проучване 

показа, че няма съществена разлика между концентрациите на тежките метали в 

повърхностния и субповърхностния почвен слой. Следователно, въпреки че 

кореновите системи на различните растения достигат до различна дълбочина в 

почвата, специално за област Стара Загора, това не е съществен фактор за 

биокумулацията.  

В заключение може да обобщим, че нивата на тежки метали в почвите на 

Старозагорска област не превишават максимално допустимите концентрации, не 

показват динамични промени през последното десетилетие и осреднените стойности 

не се различават от тези за България и Европа. Има тенденция за по-високи 

концентрации в обработваемите земи в сравнение с пасища и ливади, което вероятно 

се дължи на прилагането на изкуствени торове и пестициди.  

 Прегледът на данните от мониторинга на съдържанието на тежки метали в 

подземни води в област Стара Загора (Таблица 15) показва, че за седемгодишен 

период няма измерени концентрации надвишаващи праговите (Наредба № 1, 2007) за 

нито един от наблюдаваните метали. Концентрации на олово над границата на 

определяне са измерени само в 20% от всички изследвани проби, за никела в 22%, а за 

кадмия няма нито една концентрация надвишаваща границата на определяне. Както 

за тези метали, така и за останалите мониторирани, дори максималните измерени 

концентрации са в пъти по-ниски от праговите (Таблица 15). Подобни са резултатите 

измерени от UIS Umweltinstitut synlab GmbH, Щутгарт в подпочвени води през 2008г. 

в шест села от община Стара Загора. Във всички проби концентрациите на олово, 

кадмий, хром и арсен са под границата на определяне. За никел и мед само в пробата 
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от с. Борилово са измерени концентрации над границата на определяне (0.003 mg/l), 

които обаче също са под праговите - съответно 7 (за Ni) и 17 пъти (за Cu). Единствено 

концентрацията на манган измерена в с. Пъстрово (0.08 mg/l) надвишава праговата. 

Според информацията представена от Басейнова дирекция „Източнобеломорски 

район” наднормени концентрации са отчетени само за шествалентен хром в пробите 

от гр. Казанлък през 2011, 2012 и 2013 година, както и за тривалентен хром също в гр. 

Казанлък през 2014г., но концентрацията на общия хром не надвишава праговата.  

Таблица 15. Данни за съдържанието на тежки метали и металоиди в подпочвени 

води в област Стара Загора за периода 2011 – 2017 година  

Метал 

Показател 
Pb Cd Ni Zn Cu Cr Hg  As Mn Fe 

Прагова концентрация 

[mg/l] 
0.01 0.005 0.02 1.0 0.2 0.05 0.001 0.01 0.05 0.2 

Граница на определяне 0.0005 0.0005 0.001 0.003 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.001 0.001 

Брой мониторирани 

пунктове  
5 1 5 7 7 5 2 2 4 4 

Брой измерени 

концентрации  
25 5 23 36 36 5 10 5 24 23 

Брой концентрации над 

границата на определяне 
5 0 5 31 28 3 0 4 19 7 

Максимална измерена 

концентрация [mg/l] 

Пункт / Година 

0.0008 

Опан 

2012г. 

< 

0.0005 

0.0044 

Тулово 

2014г. 

0.26 

Опан 

2012г 

0.013 
Гурково 

2013г. 

0,026 
Казанлък 

2015г. 

< 

0.0005 

0.0015 

Тулово 

2014г. 

0.03 
СтЗ 

Пром. 

зона 

0.03 
Хан 

Аспа-

рухово 

 Съдържанието на тежки метали в подпочвените води в региона на Стара Загора 

не е по-различно от това за страната. Според Националния доклад за състоянието и 

опазването на околната среда за 2016 година (ИАОС, 2018) анализът на съдържанието 

на тежки метали в подземни води за двадесетгодишен период (1997 – 2016г.) показва 

наличие на единични превишавания на стандартите за качество или превишавания, 

които в повечето случаи не са постоянни във времето. Наблюдава се постепенно 

подобряване на качеството на подземните води за по-голяма част от показателите, 

вкл. за тежките метали. Според направения преглед от Басейнова дирекция за 

управление на водите – Пловдив (2014) за Източнобеломорски район вероятни 

точкови източници за замърсяване на подземните води с тежки метали са 17 

хвостохранилища разположени в три водни тела и 24 рудника разположени в осем 

водни тела. На територията на област Стара Загора такива точкови източници са 

„ТЕЦ Марица Изток 3” и рудник „Трояново”. Въпреки наличието на тези източници 

на антропогенно замърсяване, мониторингът на химичното състояние на подземните 

води в област Стара Загора през последните 10 години показва ниско съдържание на 

тежки метали – много под праговите концентрации определени от стандартите за 

качество. Трябва обаче да се има предвид, че измерваната концентрация на металите 

в подпочвените води зависи много от вида и киселинността на надлежащата почва, от 

начина на използването й, от дълбочината на водното тяло, от която се взема пробата. 

Повишената киселинност на почвата и на дъждовете повишава подвижността на 

металите, а от там и концентрациите им в подпочвените води (WHO, 2005). 
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 Прегледът на данните от периодичния мониторинг на питейната вода в град 

Стара Загора през периода 2011 – 2017 година показва, че от всички изследвани 74 

проби от 21 пункта (Таблица 7) няма нито едно превишаване на граничните 

стойности за съдържанието на олово, кадмий и никел. Всички измерени 

концентрации са по-ниски от 1/10 от граничната стойност (ГС) с изключение на 

съдържанието олово в пробата от кв. Зора от 2014 г. – измерени са 7.93 µg/l при норма 

10 µg/l. За останалите мониторирани метали и металоиди (Zn, Cu, Cr, Al, Sb, Se) 

резултатите са също по-ниски от 1/10 от ГС или от 1/5 от ГС (Mn, Hg, B и As). 

Единична концентрация на цинк по-висока от обичайната е установена само в 

споменатата по-горе проба от кв. Зора от 2014 г. – измерени са 1.88 mg/l при норма 4 

mg/l. Изключение от тази тенденция за измерване на много ниски концентрации 

прави желязото, чието съдържание в питейната вода е доста динамично и обичайно е 

по-високо от 1/10 от ГС, макар че рядко превишава ГС от 200 µg/l.  

 Подобни са резултатите за съдържанието на тежки метали във водата 

предназначена за питейни и битови цели в селата от област Стара Загора включени в 

периодичния мониторинг. Във всички изследвани през периода 2011 – 2017 година 

276 проби (Таблица 8) нивата на кадмия и никела не надвишават дори 1/10 от ГС. За 

оловото също няма концентрации надвишаващи ГС от 10 µg/l. Поднормено, но 

завишено в сравнение с останалите резултати, съдържание на олово е регистрирано в 

пет проби от четири села:  

- Лозен 2015г. – 7.3 µg/l  

- Лозен 2017г. – 2.96 µg/l 

 

- Сулица 2012г. – 4.4 µg/l 

- Дълбоки 2014 – 2.9 µg/l 

- Сладък кладенец 2015г. – 2.6 µg/l 

За останалите измервани метали и металоиди резултатите също са подобни на тези от 

пунктовете в града. Надвишаване на граничната стойност от 200 µg/l има само за 

желязото в 7 проби от четири села:   

- Сулица 2014г. – 458 µg/l 

- Сулица 2015г. – 206 µg/l 

- Могила 2015 – 402 µg/l 

- Могила 2017 – 370 µg/l 

- Михайлово 2017г. – 397 µg/l  

- Михайлово 2015г. – 341 µg/l  

- Самуилово 2015 – 306 µg/l 

Интересно е да се отбележат измерените през 2012г. три концентрации на цинк 

близки до ГС от 4 mg/l: в Сулица – 3.38 mg/l, в Лозен – 3.31 mg/l и в Борилово – 3.05 

mg/l. Както се вижда по-горе, в Лозен и Сулица са и най-високите измерени 

концентрации на олово. 

 За сравнение, резултатите от ежегодния мониторинг в с. Кольо Мариново 

показват, че всички концентрации на олово, кадмий и никел са по-ниски от 1/10 от 

ГС. Под 1/10 от ГС са и концентрациите на Fe, Zn, Cu, Cr, Al, Sb, B и Se, а под 1/5 от 

ГС са на Mn, Hg и B. Няма измерени концентрации близки до граничните за нито 

един метал или металоид.  

В заключение може да се обобщи, че в населените места от община Стара 

Загора няма надвишаване на граничните стойности на метали и металоиди във водата 

предназначена за питейни и битови цели. Изключение прави само желязото, като 



35 

 

относителният дял на наднормените концентрации едва 2.85 процента. Само за три 

метала има единични проби с по-високи от обичайно измерваните концентрации, 

макар и по-ниски от съответните гранични стойности. Това са оловото, цинкът и 

желязото. Предвид че оловото е ксенобиотик с доказано невротоксично, 

хемотоксично, нефротоксично и канцерогенно действие, много е важно постъпването 

му в организма, вкл. с питейната вода,  да бъде сведено до минимум, тъй като няма 

концентрация, която да е безопасна.  

 Основен източник на олово в питейната вода са водопроводните тръби и други 

съоръжения от метал или полимери, които съдържат олово. Количеството на 

оловните съединения преминаващи от тръбите във водата зависи от много фактори – 

наличието на xлориди, разтворен кислород, киселинност и твърдост на водата, както 

и времето през което водата се задържа в тръбите (WHO, 2011a). Най-добре се 

разтваря оловото от води с ниска твърдост и висока киселинност. По данни на ВиК 

Стара Загора твърдостта на питейната вода през наблюдавания период във всички 

мониторирани пунктове, вкл. в областта е от 4 до 8 mgeqv/l при норма не повече от 12 

mgeqv/l (Нареба № 9, 2001). Активната реакция e 7.2 – 7.8 pH единици при норма 6.5 - 

9.5, т.е. слабо алкална, което предполага по-ниско ниво на разтворимост на оловото и 

по-малък риск от замърсяване. Според Zhang et al. (2008) остатъчният активен хлор 

води до образуването на по-малко разтворими оловосъдържащи седименти, докато 

наличието на хлорамини може да повиши отделянето на олово във водата, както и да 

предизвика образуването на по-разтворими седименти съдържащи олово. У нас 

конвенционалният метод за обеззаразяване на водата е с активен газ хлор, което също 

намалява риска от контаминиране на питейната вода с олово. Значение имат също 

температурата и времето на престой на водата в тръбите. Рискът е най-висок сутрин, 

след задържане на водата през нощта във водопроводната мрежа, особено при топлата 

вода. Добра практика е за пиене и приготвяне на храна да се използва студена вода, 

като предварително се източва в продължение на 15-30 секунди, а сутрин дори по-

продължително (WHO, 2011b; DEP Pennsylvania, 2014). 

Тъй като граничните стойности за токсичните тежки метали са много ниски – 

от порядъка на микрограми, при различни проучвания се наблюдава голяма 

вариабилност в резултатите от измерванията. Например, проучване проведено в 

Обединеното кралство (Quinn & Sherlock, 1990) показва, че в две трети от 

домакинствата не е имало олово над границата на откриване в питейната вода, но в 

10% от домовете в Англия и в 33% от домовете в Шотландия концентрациите на 

олово са били над 50 µg/l. Министерството на труда и социалните грижи в Канада 

(DNHW, 1992) при изследване на олово в питейна вода в Онтарио също установява 

голяма вариабилност на концентрациите – от 1.1 до 30.7 µg/l, медиана – 4.8 µg/l. 

Подобни на наблюдаваните от нас резултати са получени при проучвания за 

съдържанието на олово в питейната вода от водопроводната мрежа в САЩ - средно 

геометрично съдържание на олово в питейната вода от 2.8 µg/l, като само в 1.1% от 

пробите концентрацията на олово надхвърля 5 µg/l  (WHO, 2011а).  
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Мониторингът на съдържанието на кадмий в питейната вода в европейските 

страни също показва голяма вариабилност на концентрациите - от 0.01 до 1 µg/l, но 

като цяло съдържанието е много по-ниско от определената гранична стойност от 5 

µg/l (WHO, 2010a). За сравнение – всички измерени концентрации на кадмий в 

община Стара Загора за седемгодишен период са < 0.5 µg/l.  Както и при оловото, 

нивата на кадмий могат да бъдат по-високи в райони, водоснабдени с питейна вода с 

ниска твърдост и висока киселинност, която е по-корозивна за водопроводни системи 

съдържащи кадмий и по-лесно разтваря и мобилизира метала. Сравнително по-високи 

концентрации на кадмий се установяват при локално водоснабдяване от подпочвени 

водоизточници. Повишената киселинност на водата повишава разтворимостта не 

само на оловото, но и на кадмия. Алкалната активна реакция на питейната вода в 

Стара Загора намалява риска от контаминиране както с олово, така и с кадмий. В 

Холандия, в проучване на 256 пречиствателни станции за централно водоснабдяване с 

питейна вода, кадмий е открит само в 1% от пробите и то в много ниски 

концентрации от 0.1–0.2 µg/l (Ros & Slooff, 1987). През 2007г. Обединеното кралство 

и Норвегия докладват концентрации на кадмий много по-ниски от актуалния стандарт 

от 5 µg/l. В Унгария през 2004г. при изследване на 346 проби само в една кадмият 

надвишава граничната стойност. Мониторингът на водоизточниците за обществено 

водоснабдяване в Япония показва, че в през периода 2001 – 2005 година в 100% от 

пунктовете за пробовземане съдържанието на кадмий е под определения за страната 

стандарт от 10 µg/l (UNEP, 2010a). Тези проучвания показват, че в страните с 

изградени водопроводни мрежи за централно водоснабдяване замърсяването на 

питейната вода с кадмий не е съществен проблем.  

Концентрациите на никел в питейната вода докладвани за Европа обикновено 

са под 10 µg/l (IPCS, 1991), като за Дания и Холандия са дори под 1 µg/l (WHO, 2005).  

При проучване в Канада (Méranger et al., 1981) са намерени средни нива на никел в 

питейната вода < 2 µg/l – точно колкото са измерените и във всички проби от община 

Стара Загора. Проучване в САЩ установява, че 90% от всички изследвани 2503 

проби са съдържали никел ≤10 µg/l, а в 97% концентрациите са били ≤20 µg/l 

(ATSDR, 2005). Повишен риск за замърсяване с никел съществува при използване 

водопроводни съоръжения от неръждаема стомана или с хром-никелово покритие. 

Проучване на Nickel Development Institute (personal communication, 2004) показва, че 

концентрациите на никел в питейната вода при използване на нови тръби от 

неръждаема стомана стигат до 6 µg/l. С времето, след продължителна употреба, както 

и при тръбите от неръждаема хром-никелова стомана, извличането на никел във 

водата значително намалява (EU, 2008). В нашата страна не е популярно използването 

на тръби от неръждаема стомана, но се използват кранове и смесители с хром-

никелово покритие. За подобряване на мониторинга на съдържанието на тежки 

метали в питейната вода би било добре да се вземат паралелни проби от кранове 

изработени от различен материал, включително от бронз, месинг, неръждаема 

стомана, както и с хром-никелово покритие.   
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2. Проучване съдържанието на тежки метали в растителни и животински 

храни отглеждани в региона.  

Проучването на биокумулацията на тежките метали започна с анализ на 

резултатите от изследванията проведени през 2005, 2007 и 2008 година от UIS 

Umweltinstitut synlab GmbH Stuttgart, Germany. Измервано е съдържанието на 7 метала 

в растителни проби от 10 села (Таблица 10). Целта на анализа беше да се определят 

металите, за които има най-много проби с наднормени или гранични концентрации, 

както и населените места, от които са взети тези проби. При изследваните общо 141 

проби от плодове и зеленчуци за 7 метала (олово, кадмий, никел, цинк, мед, хром и 

арсен) са определени 987 концентрации. От всички анализирани резултати, при 

сравняване с максимално допустимите количества регламентирани в Наредба № 5 

(2015) и Наредба № 31 (2004), се установиха 39 наднормени концентрации (4%) и 67 

гранични (6.8%). Най-висок относителен дял на наднормени концентрации имаше в 

пробите от селата Борилово (9.2%) и Змейово (7.4%) и от района на езерото „Загорка” 

(8.2%). Общият относителен дял на наднормени и гранични концентрации беше най-

висок също за селата Борилово (21%) и Змейово (15%) – Фигура 8. 
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Фигура 8. Относителен дял на наднормените и граничните концентрации от всички 

изследвани проби за всички наблюдавани метали през 2005, 2007, 2008 година. 

Най-често завишени концентрации се установиха в проби от гъби и орехи, 

следвани от тези в домати и ябълки. Оловото, кадмият, никелът, цинкът и медта са 

металите, за които най-често са измервани наднормени стойности (Таблица 16). 

Цинкът и медта са есенциални микроелементи. Освен това, завишени концентрации 

за тях са установени само в орехи и диворастящи гъби – храни, които не 

представляват съществена част от диетата на населението. Останалите три метала 

обаче са токсични за хората и бяха определени като обект на проучването.  
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Таблица 16. Наднормени и гранични концентрации на тежки метали в плодове и 

зеленчуци в села от община Стара Загора измерени през 2005, 2007 и 2008 година. 

Населено място Pb Cd Ni Zn Cu Cr As 
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Като основен проблем се очерта съдържанието на олово, кадмий и никел в 

отглежданите растения в региона на селата Змейово и Борилово. Основният път за 

постъпване на тези тежки метали в организма е с консумираната храна, което ги 

прави много подходящи за проучване на експозицията на живеещите в потенциално 

замърсени райони. Освен това, в селата е по-разпространена консумацията на храни 

собствено производство, което определи събирането на проби от растения 

отглеждани в частни градини в двете села, както и на млечни и месни продукти от 

отглеждани в района домашни животни. 

Резултатите от растителните проби бяха разделени в групи според вида на 

растенията (листни, варива, зърнени, кореноплоди, зеленчуци и плодове), за да се 

улесни сравняването с максимално допустимите количества определени за 

различните видове храни в Регламент ЕО No1881/2006. От всички измерени 

концентрации на олово в събраните 63 растителни проби само в една проба от 

патладжан от с. Змейово концентрацията надвишаваше максимално допустимата. В 

проби от тиквички и чушки взети от същата градина концентрациите бяха гранични 

(Фигура 9г). Гранични и близки до максималните бяха концентрациите на олово 

измерени в сухи, както и в зелени варива (Фигура 9б). Близки до максимално 

допустимите концентрации на олово бяха измерени и в пробите от грозде (Фигура 

9г). Средните концентрации на олово за различните групи растения от с. Змейово 

надвишаваха незначително тези от с. Борилово. Сравняването на резултатите 

измерени при различните групи растения показва, че най-високи концентрации на 

олово са измерени в листните зеленчуци (маруля, зеле, лобода) – от 0.12 до 0.22 mg/kg 

(Фигура 9а), в сухите варива – от 0.09 до 0.19 mg/kg (Фигура 9б) и в зърнените 

култури -  от 0.10 до 0.14 mg/kg (Фигура 9в). Не се установи значима разлика при 

сравняване съдържанието на олово в зърнени култури отглеждани в землището на с. 

Борилово и с. Змейово с концентрациите в двете контролни проби от пшеница и 

ечемик от с. Кольо Мариново (Фигура 9в). Измерените от нас концентрации бяха 

много по-високи от докладваните от Shimbo et al. (2001), които определят 0.002 – 

0.003 mg/kg съдържание на олово в полиран ориз, оризови изделия и пшенично 

брашно от Япония. Тази много голяма разлика може да се обясни с чистотата на 

зърнените проби. Нашите проби бяха взети директно от ожънатите ечемик, пшеница 

и царевица, така както се консумират от животните, тъй като бяха предназначени за 

фураж. Измиването, почиставането от обвивката, полирането, смилането, 

отстраняването на триците  и преработката на зърнените храни значително намалява 

съдържанието в тях на тежки метали.  

Значение за съдържанието на олово в растенията има и замърсяването на 

околната среда в района на отглеждането им. Например Cheng et al. (2004) 

установяват много голяма вариабилност в концентрациите на олово (от <0.01 до 1.14 

mg/kg) в 269 проби от смлян ориз от три екологично различни локации в югоизточен 

Китай. Измерените от нас концентрации попадат в този диапазон, въпреки че 

вариабилността е много по-малка, тъй като нашите проби са събрани от един и същ 

район.  
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Фигура 9а. Съдържание на олово в листни зеленчуци (мг/кг мокро тегло). 
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Фигура 9б. Съдържание на олово във варива (мг/кг мокро тегло). 
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Фигура 9в. Съдържание на олово в зърнени култури (мг/кг мокро тегло). 

тиквички
ягоди

круши
чушкипатладжан

грозде
грозде

ябълки
грозде

грозде

0

0,05

0,1

0,15

Змейово Борилово МДК
 

Фигура 9г. Съдържание на олово в зеленчуци и плодове (мг/кг мокро тегло).  
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Фигура 9д. Съдържание на олово в кореноплоди (мг/кг мокро тегло). 
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McBride (2013) проучва съдържанието на олово в зеленчуци (маруля, моркови, 

зелен боб и домати) отглеждани върху почви замърсени поради третиране на 

насажденията преди повече от век с пестициди съдържащи оловен арсенат. В 

сравнение с европейските норми почти всички измерени концентрации преизчислени 

за мокро тегло са под максимално допустимите подобно на резултатите от нашето 

проучване. Само при моркови отглеждани върху почва с много високо съдържание на 

метала (915 mg/kg), авторът докладва за концентрации надвишаващи нормата. 

Оловото измерено в повърхностния слой на почвите от с. Змейово (32 mg/kg) и с. 

Борилово (20 mg/kg) е много по-ниско. При подобно съдържание в почвата McBride 

(2013) измерва близки до получените от нас концентрации – от 0.01 до 0.1 mg/kg в 

маруля, от порядъка на  0.1  mg/kg в моркови, малко над 0.1  mg/kg в зелен боб и по-

малко от 0.05 mg/kg в домати. От експерименталното отглеждане, което провежда 

върху почви с различно съдържание на олово (от 16.5 до 915 mg/kg) и различна 

киселинност (от 4.9 до 6.5), авторът заключава, че трансферът на метала в ядивните 

части на зеленчуците зависи в най-голяма степен от концентрацията в почвата, от 

киселинността на почвата и от вида на зеленчука. Значение има също така, кои части 

на растенията се използват за храна и подлежат на изследване – листата, корените, 

плодовете или семената. Високата киселинност на почвата значително повишава 

трансфера на олово в марулята и морковите. Изключение правят доматите, при които 

концентрациите остават ниски във всички случай. Авторът прави извода, че 

плодовете на растенията са по-резистентни към биокумулацията на метала в 

сравнение с другите им части. (McBride, 2013). Това обяснява измерените от нас по-

високи концентрации на олово в листните зеленчуци в сравнение с плодовете и 

плодните зеленчуци.  

Резултатите за кадмия бяха много подобни на тези за оловото (Фигури 10а-д). 

Единствената наднормена концентрация беше измерена в проба от сух бял боб от с. 

Змейово (Фигура 10б). Най-близки до максималните концентрации бяха измерени 

също в гроздето (Фигура 10г) и във варивата (Фигура 10б). Концентрациите на 

кадмия в пробите от патладжан, чушки и тиквички произхождащи от една и съща 

градина в с. Змейово бяха гранични, подобно на тези на оловото (Фигура 10г). 

Съдържанието на кадмий беше най-високо също при листните зеленчуци – от 0.08 до 

0.15 mg/kg (Фигура 10а), следвани от зърнените култури - от 0.07 до 0.11 mg/kg 

(Фигура 10в) и варивата - 0.07 до 0.10 mg/kg (Фигура 10б). Среногруповите 

концентрации на кадмия, както и при оловото, също бяха по-високи за с. Змейово 

отколкото за с. Борилово. Това може да се обясни с по-високата киселинност на 

почвата в с. Змейово (pH = 6.55), отколкото в с. Борилово (pH = 7.39), което 

предполага по-голяма склонност към биокумулация на тежките метали в растенията. 

Подобно на нас, Zhuang et al. (2009), установяват най-голяма склонност за 

биокумулация на кадмия в листните зеленчуци. При отглеждане на ориз и зърнени 

храни металите имат склонност да кумулират именно в зърното. Wilhelm et al. (2005) 

доказват, че изделията от зърнени храни имат много по-съществен принос към 

експозицията на тежки метали отколкото консумацията на плодове и зеленчуци.  
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Фигура 10а. Съдържание на кадмий в листни зеленчуци (мг/кг мокро тегло). 
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Фигура 10б. Съдържание на кадмий във варива (мг/кг мокро тегло). 
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Фигура 10в. Съдържание на кадмий в зърнени култури (мг/кг мокро тегло).  
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Фигура 10г. Съдържание на кадмий в зеленчуци и плодове (мг/кг мокро тегло). 
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Фигура 10д. Съдържание на кадмий в кореноплоди (мг/кг мокро тегло). 
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Подобни на измерените от нас концентрации на кадмий докладва агенцията по 

храните в Япония за съдържанието на метала в кафяв ориз от незамърсени райони – 

средно 0.06 mg/kg (Japan’s submission, 2007). Близки са и средните концентрации за 

млян ориз от Югоизточен Китай (средно аритметично – 0.08 и средно геометрично – 

0.055 mg/kg от 269 проби), докладвани от Cheng et al. (2004). Shimbo et al. (2001) 

изследват съдържанието на кадмий в проби от зърнени храни и продукти от 63 града 

в Япония и намират 0.05 mg/kg кадмий в полиран ориз – концентрация малко по-

ниска от измерената от нас в необработена пшеница. Авторите установяват 

понижаване на концентрацията при преработка на зърнените храни, например в 

сварен ориз концентрацията на кадмий е 0.022 mg/kg, в нудели – 0.004 mg/kg, в 

пшенично брашно - 0.019 mg/kg, а в хляб - 0.015 mg/kg (Shimbo et al., 2001). 

Редица изследователи смятат, че листните зеленчуци натрупват по-големи 

количества олово и кадмий в сравнение с кореноплодите поради бързия растеж, 

високото водно съдържание и голямата листна повърхност, която лесно се замърсява 

с прах, почвени частици и водни пръски от напояване или дъждовни води натоварени 

с металите (Itanna, 2002; Wang et al., 2006; Muchuweti et al., 2006). Ядивните надземни 

части на листните зеленчуци абсорбират металите не само чрез кореновата си 

система, но и чрез листна абсорбция. Това важи в най-голяма степен за листните 

зеленчуци отглеждани на открито. При тях замърсяването на повърхностните части е 

по-голямо отколкото при отглежданите в оранжерия, в резултат на което и 

концентрациите на металите са по-високи (McBride et al., 2013). Относно зърнените 

храни и варивата, има проучвания, които доказват натрупването на тежки метали в 

сърцевината на зърната по време на растежа (Van der Schee, 2003; Zhuang et al., 2009). 

Гореизложеното обяснява намерените от нас най-високи концентрации на двата 

метала в листните зеленчуци, зърнените храни и сухите варива.  

Концентрация на никел над допустимата и близки до нея бяха измерени в 

същите проби от патладжан, тиквички и чушки, при които имаше и високи 

концентрации на олово и кадмий. Близки до максимално допустимите бяха и 

концентрациите измерени в гроздето (Фигура 11г). Най-високи бяха нивата на никел 

в сухите варивата – от 0.85 до 1.65 mg/kg (Фигура 11а), следвани от зърнените 

култури - от 0.75 до 1.30 mg/kg (Фигура 11б). Подобни са резултатите от проучване на 

ATSDR (2005), което установява най-високи концентрации на никел в соя, ядки и 

овесени ядки. Сравняването на нивата на никел в пробите от различните села не 

показа значима разлика (Фигури 11а-д). Stegen et al. (2002) изследват съдържанието 

на никел в проби от картофи, бакла, лук и люцерна отглеждани в две села в северно 

Чили, във връзка със замърсяване на околната среда главно от природни източници. 

Най-високи концентрации на никел измерват в баклата (0.16 mg/kg), следвани от 

люцерната (0.156 mg/kg), картофените кори (0.137 mg/kg) и ядивната част на 

картофите (0.092 mg/kg). Тези концентрации са по-ниски от измерените от нас. По-

високи концентрации са измерени в картофи (1.7 mg/kg),  в боб (31.8 mg/kg), в лук 

(4.6 mg/kg) и в люцерна (1.7 mg/kg) отглеждани близо до източници емитиращи никел 

в атмосферния въздух (McIlveen & Negusanti, 1994). 
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Фигура 11а. Съдържание на никел в листни зеленчуци (мг/кг мокро тегло). 
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Фигура 11б. Съдържание на никел във варива (мг/кг мокро тегло). 
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Фигура 11в. Съдържание на никел в зърнени култури (мг/кг мокро тегло). 
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Фигура 11г. Съдържание на никел в зеленчуци и плодове (мг/кг мокро тегло). 
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Фигура 11д. Съдържание на никел в кореноплоди (мг/кг мокро тегло). 
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Можем да обобщим, че само в три проби (4,7% от изследваните) бяха измерени 

концентрации малко над максимално допустимите (олово и никел в патладжан и 

кадмий в сух боб). Освен в споменатата  проба от патладжан, наднормени и гранични 

нива и на трите метала се отчетоха и в тиквички и чушки от съща градина в с. 

Змейово, което може да се дължи на локално замърсяване с неизяснен произход. 

Сравняването на концентрациите и на трите метала в различните групи растения 

показа най-голяма склонност към биокумулация при листните зеленчуци, варивата и 

зърнените култури.  

Въпреки, че съдържанието на тежки метали в почвата е основен източник за 

замърсяване на растенията, редица автори подчертават, че трудно може да се 

определи количествена връзка между нивата в почвата и нивата в зеленчуците. 

Трудностите се пораждат от това, че нивата на разтворимите биоакумулируеми 

метали обикновено са много по-ниски от общото им съдържание в почвата и зависят 

от pH, съдържанието на органична материя, разтворими органични вещества и други 

специфични характеристики на почвата. McBride et al. (2014) изследват нивото на 

олово, кадмий и барий в паралелни проби от почва и растителни култури от градини в 

урбанизирани територии и не установяват корелация между нивата на металите в 

почвите и в отглежданите култури, тъй като концентрациите варират значително в 

зависимост от вида на растенията. Биологично активната фракция на тежките метали 

в почвите се състои от разтворимите, обменни и метал-органични подвижни 

комплексни форми. Растенията поглъщат тежки метали посредством кореновата си 

система и чрез листна абсорбция. Извличането на мобилни йони на тежките метали се 

определя главно от общото съдържание на метали в почвате, от физико-химичните 

свойства на почвата, а в случаите на здрава фиксация, адсорбцията е силно повлияна 

и от размера на кореновата система. Киселинността на почвата е друг ключов фактор 

за биокумулацията в растенията – колкото по-висока е киселинността на почвата, 

толкова абсорбцията на металите чрез кореновата система на растенията е по-голяма. 

Допълнителни объркващи фактори са възможността за замърсяване на растенията от 

въздуха чрез праховия аерозол и валежите, както и голямата вариабилност на нивата 

на металите в почвата в урбанизираните територии. Антропогенните тежки метали 

имат по-голяма склонност към мобилизация и биодостъпност за растенията. Листната 

абсорбция от своя страна зависи от редица фактори като: растителния вид, възрастта 

на листата, влагата, природата на метала и други. При листните зеленчуци 

абсорбцията на тежки метали е главно от замърсения въздух, а при кореноплодите и 

плодните зеленчуци абсорбцията е основно от почвата. Приложено към резултатите 

от нашето изследване, това предполага, че контаминирането на растенията 

отглеждани в региона на с. Змейово и с. Борилово е най-вече резултат от 

атмосферното замърсяване и в по-малка степен от последващото контаминиране на 

почвата. Това се отнася най-вече за оловото и кадмия, чиито концентрации бяха най-

високи при листните зеленчуци и най-ниски в кореноплодите, плодовете и плодните 

зеленчуци. 
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Направеният от нас непараметричен корелационен анализ на Spearman 

установи статистически значима корелация между нивата на олово, кадмий и никел 

както за всички растителни проби, така и при отделните групи растения. 

Корелационната зависимост беше най-силна между нивата на олово и кадмий 

(R=0.87; p<0,000001), следвана от корелацията между олово и никел (R=0.54; 

p<0,00001) и най-слабо изразена, но също статистически значима беше между кадмий 

и никел (R=0.29; p<0,05). Тези корелации са логични, тъй като и трите метала са 

изследвани в едни и същи проби. Това обяснява комбинираното им преминаване от 

почвения субстрат и от атмосферното замърсяване към растенията. От друга страна, 

това говори за наличие и на трите метала в почвите и въздуха в региона, макар и в 

ниски концентрации, и най-вече, предполага антропогенния им произход.  

Контаминирането на растенията с тежки метали е резултат от комплексното им 

постъпване от почвата, водите за напояване, дъждовната вода, праховите частици от 

въздуха, вкл. почвени частици. Поради това замърсяването на растенията се определя 

от цялостното замърсяване на околната среда характерно за урбанизираните 

територии. Култивирането на растения в урбанизираните територии може да бъде 

безопасно, ако се контролира съдържанието на метали в почвата, а плодовете и 

зеленчуците се измиват добре преди консумация. Концентрациите на металите 

значително намаляват след измиването. Препоръчително е да се провежда обучение 

на населението от селата разположени в близост до урбанизирани територии и 

магистрални пътища за необходимостта от старателно измиване на плодовете и 

зеленчуците отглеждани в личните им градини. При това, не само на тези 

предназначени за пряка консумация, но и на тези които се преработват, като 

например грозде за вино, сухи варива, зърнени храни и други.  

Анализът на резултатите, които получихме за изследваните тежки метали в 

домашно приготвени вина е показан на Таблица 17. Средните нива на олово в 

пробите от наблюдаваните села и от контролното не се различават и са под 

максимално допустимата концентрация от 20 mg/L определена от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 

№ 1881/2006 за вина, произведени от плодове от реколти 2001-2015 г. (Commission 

Regulation, 1881/2006).  

Таблица 17. Съдържание на олово, кадмий, никел в домашни вина от реколти от 

2005 – 2014 година. 

 Олово [mg/L] Кадмий [mg/L] Никел [mg/L] 

Вино 
(произход) 

X ± Sx Min ÷ Max X ± Sx Min ÷ Max X ± Sx Min÷ Max 

Борилово 

и Змейово 

(n=14) 

0.19±0.011 0.17÷0.206 0.028±0.012 0.010÷0.044 0.22±0.06 0.12÷0.30 

Кольо 

Мариново 

(n=10) 

0.19±0.007 0.18÷0.204 0.020±0.005 0.011÷0.027 0.19±0.06 0.10÷0.28 

 



47 

 

Няма съществена разлика и между максималните и минималните стойности 

измерени в наблюдаваните и в контролното села. Приблизително еднакъв е и 

относителният дял на пробите надвишаващи максимално допустимата концентрация 

– 29% за наблюдаваната група и 30% за контролната. В останалите проби, които не 

надвишаваха 20 mg/L съдържание на олово, бяха измерени концентрации много 

близки до граничната (от 0,171 до 0,199 mg/l). Трябва да се отбележи, че всички 

изследвани проби съдържаха олово над 0,15 mg/l – максимално допустимата 

концентрация за вино произведено от реколти след 2015 година, определено от 

Регламент (ЕС) 2015/1005 на Комисията за изменение на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 

1881/2006.   

Тъй като оловото е ксенобиотик токсичен за живите организми, тенденцията в 

Европа, а и в целия свят е да се достигнат възможно най-ниски концентрации в храни 

и напитки, включително във виното предлагано на пазара и подлежащо на контрол. 

На Таблица 18 са представени резултати от различни проучвания включващи 

определяне съдържанието на олово във вина предлагани в търговската мрежа в 

различни страни. Ако ги проследим в динамика, ще установим, че през втората 

половина на миналия век концентрациите са били доста по-високи от тези измерени 

след 2000 година. Това отразява тенденцията за намаляване замърсяването на 

околната среда с олово, в резултат от мерките и ограниченията въведени в световен 

мащаб в края на миналия век. На фона на тази редукция на оловото в промишлено 

произвежданите вина, измерените от нас концентрации в домашно вино остават доста 

високи. 

Таблица 18. Съдържание на олово, кадмий, никел в промишлено произведени вина от 

различни страни. 
Произход на вината 

Олово [mg/L] Кадмий [mg/L] Никел [mg/L] 

България – 1994  

(Гидикова П, 1998)  

0,025 ÷ 0,138 -  -  

Съединени Америакански Щати 

(Mindak, 1994) 

0,015 ÷ 0,135 - - 

Югославия 

(Suturović and Marjanović, 1998) 

0.130 ÷ 0.270 0.010÷0.045  

Франция – реколти 1950-1991г. 

(Rosman et al., 1998)  

0,040 ÷ 0,227  -  -  

Гърция, Крит 

(Galani-Nikolakaki et al., 2002) 
0.018  0.042 ND  0,006 ND  2,3 

Македония 

(Cvetkovic et al., 2006) 

-  0,0015 ÷ 0,0020   

Унгария – реколти 1999-2004г. 

(Ajtony et al., 2008) 

0,006 ÷ 0,090  0,0005 ÷ 0,0165   

Корея  

(Kim, 2004) 

0.005 ÷ 0.087 <0.0001 ÷ 0,003  

Аржентина, провинция Мендоса 

(Lara et al., 2005) 

0,050 ÷ 0,090  0,0015 ÷ 0,002  < 0,005 

EFSA 

(CONTAM, 2009, 2010, 2015)  

0,025 ÷ 0,034  0,0011 ÷ 0,0016  0,1  
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По-високи са и средните концентрации на кадмия (Таблица 17) измерени от нас 

в домашни вина в сравнение с докладваните от други проучвания на вина от 

търговската мрежа (Таблица 18) провеждани след 2000 година. Нашите резултати са 

много близки до измерените от Suturović & Marjanović (1998) в пет червени и бели 

вина от съседната бивша Югославия. Няма регламентирани максимално допустими 

количества на кадмий във вино, с които да сравним измерените от нас. Сравняването 

между пробите от наблюдаваните села и контролното показаха, че средната и 

максималната концентрация на кадмий във вината от с. Борилово и с. Змейово са по-

високи от тези в пробите от с. Кольо Мариново (Таблица 17). Средногруповото ниво 

на никел във вината от наблюдаваните села също бе по-високо от това при 

контролите, макар и статистически незначимо. Само в едно вино от с. Борилово от 

2012 г. количеството на никела бе равно на максимално допустимото – 0,3 mg/l 

(Наредба № 31, 2004), а във всички останали бе под тази стойност. Няма много 

проучвания върху съдържанието на никел във вино, но има докладвани както по-

ниски (Lara et al., 2005), така и по-високи (Galani-Nikolakaki et al., 2002) от измерените 

от нас концентрации. Сравнени със средните за Европа (EFSA, CONTAM, 2015), 

определените от нас средни стойности са двойно по-високи (Таблица 17 и 18). 

Голямата вариабилност в концентрациите на тежки метали при вината 

продавани в търговската мрежа може да се дължи на много фактори: произхода на 

гроздето и характерното за региона замърсяване, използваните препарати за 

растителна защита при отглеждането, технологията на производство, начина на 

съхранение, бутилиране, затваряне, вида на запушалките, времето за отлежаване и 

дори начина на разливане на наливни и бутилирани вина (Rosman et al., 1998; 

Гидикова, 1998). При нашето изследване няма такава голяма вариабилност поради 

произхода на гроздето от едни и същи лични градини и обичайния начин на 

приготвяне на домашно вино. Сравнително високите нива на тежки метали могат да 

се дължат, както на замърсяването на района, така и на практиката за производство на 

домашно вино от неизмито грозде. Измиването на гроздето преди производството на 

вино значително намалява съдържанието на тежки метали. Galani-Nikolakaki et al. 

(2002) изследват концентрациите на тежки метали в експериментално произведени 

вина от грозде от различни производители от остров Крит, Гърция. Авторите 

изследват по 15 вина приготвени без измиване на гроздето и съответно след измиване 

на гроздето и доказват, че измиването на гроздето значително редуцира съдържанието 

на тежки метали във виното (Таблица 19). В Акредитирана лаборатория за изпитване 

на храни към Института по консервна промишленост – Пловдив са измерени 

концентрациите на олово и кадмий във вино приготвено без измиване и съответно 

след измиване на грозде, отгледано в района на КЦМ – Пловдив (Таблица 19). 

Резултатите потвърждават значението на измиването на гроздето за намаляване 

замърсяването на виното с тежки метали. Това е обяснимо, защото тежките метали се 

намират в праховите частици, които се отлагат по повърхността на гроздето. 

Произходът им е основно от замърсяването на въздуха, но може да е и от остатъци от 

прилаганите препарати за растителна защита в лозовите градини. 
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Таблица 19. Съдържание на олово, кадмий, никел във вино приготвено от неизмито 

и измито грозде. 
Вино Олово [mg/l] Кадмий [mg/l] Никел [mg/l] 

Вина от Крит без миене на гроздето*  ND0,62 ND0,006 ND0,5 

Вино от Крит след миене на гроздето* ND0,25 ND0,0045 ND0,1 

Мискет от Пловдивско без миене на гроздето** 0,65 0,030  

Мискет от Пловдивско след миене на гроздето** 0,32 0,008  

Мавруд от Пловдивско без миене на гроздето** 0,46 0,012  

Мавруд от Пловдивско след миене на гроздето** 0,29 0,005  

*(Galani-Nikolakaki et al., 2002) 

** (Бекяров, 2009) 

 Сравнявайки измерените във виното концентрации с определения от 

Европейската агенция по безопасност на храните среден прием с храната на олово, 

кадмий и никел при възрастното населението в Европа, можем да заключим, че в 

бутилка вино е възможно да се съдържат количества, съизмерими с общия 

среднодневен прием с храната. Това важи в най-голяма степен за оловото. 

Получените от нас резултати показват, че консумацията на домашно приготвено вино 

значително допринася за експозиция на тежки метали при възрастното население. 

В проучването включихме изследване на тежки метали в мляко и произвеждано 

от него домашно сирене от четири стада отглеждани в наблюдаваните села. Тежките 

метали могат да бъдат нежелани примеси в млякото и млечните продукти. Най-често 

източник за замърсяване на млякото е преминаването на тежките метали от 

замърсената околна среда по хранителната верига. Животните приемат тежки метали 

главно с храната по два начина. При свободна паша те поглъщат прахови частици 

натоварени с тежки метали, които са попаднали върху тревистите растения от 

замърсения въздух, почва и дъждовна вода, както и кумулиралите в самите тревисти 

растения тежки метали (Wilkinson et al., 2003). Вторият начин е чрез консумация на 

фуражи (растителни и зърнени), които са кумулирали металите от замърсената 

околната среда по време на вегетацията си (De Winter-Sorkina et al., 2003; Järup L, 

2003).  Концентрациите на тежките метали в млякото зависят не само от степента на 

замърсяване на околната среда, а също от вида на животните (крави, овце, кози), 

начина на хранене (само свободна паша или смесено хранене с фуражи и добавки), 

сезона, количеството на млеконадоя (Yuzbasi et al. 2003; Caggiano et al. 2005). С оглед 

на това, получените от нас резултати в пробите от млечни продукти бяха анализирани 

по групи в зависимост от вида на животните, мястото на отглеждане и начина на 

хранене - Таблица 20. Пробите бяха събрани през пролетта и лятото, когато 

животните се хранят предимно на свободна паша. Дохранване с люцерна и ечемик 

има само при две стада от кози от с. Борилово.   

 Във всички проби от мляко концентрациите на олово бяха над определеното с 

Регламент ЕС 1881/2006 максимално допустимо съдържание от 0.020 mg/kg. Това 
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показва  повишено фоново замърсяване на околната среда с олово, което преминава 

по-хранителната верига. Измерените нива на олово в козето мляко бяха по-високи от 

тези в кравето мляко, като най-високи бяха концентрациите в мляко от кози хранени 

на свободна паша в региона на с. Змейово, следвани от стадото хранено на свободна 

паша и дохранвано с люцерна и ечемик отглеждани в региона на с. Борилово 

(Таблица 20). Концентрацията на олово в млякото от кози дохранвани с фураж от 

друг регион бяха равни на тези в контролните проби. Това би могло да означава, че 

тревата и фуражните растения отглеждани в региона на проучваните села са с 

повишено контаминиране с олово в сравнение с други региони.  

Таблица 20.  Съдържание на тежки метали в сурово мляко и домашно приготвено 

сирене от млекодайни животни с различен начин на хранене. 
 

Млечен продукт – Село – Начин на хранене   

Концентрации на тежки 

метали  

(mg/kg мокро тегло) 

Pb Cd Ni 
    

Краве мляко – Змейово – Свободна паша 0.022 0.0082 0.097 

Козе мляко – Змейово – Свободна паша 0.032 0.0093 0.098 

Козе мляко – Борилово – Свободна паша и дохранване с ечемик        

                                            и люцерна отгледани в региона  
0.027 0.0090 0.108 

Козе мляко – Борилово – Свободна паша и дохранване с ечемик        

                                            и люцерна от отдалечен регион 
0.024 0.0076 0.094 

Краве мляко – Кольо Мариново – Свободна паша 0.024 0.0077 0.105 
    

Краве сирене – Змейово – Свободна паша 0.477 0.052 0.205 

Козе сирене – Змейово – Свободна паша 0.489 0.051 0.223 

Козе сирене – Борилово – Свободна паша и дохранване с        

                                           ечемик и люцерна отгледани в региона 
0.493 0.049 0.225 

Козе сирене – Борилово – Свободна паша и дохранване с  

                                           ечемик и люцерна от отдалечен регион 

0.496 0.050 0.219 

 

Резултатите за кадмия бяха много сходни с тези при оловото. Най-високо 

съдържание на кадмий беше измерено също в млякото от кози на свободна паша, 

следвано от мляко от кози дохранвани с фуражи отглеждани в региона. Това 

предполага комбинирано замърсяване на околната среда с олово и кадмий, които 

кумулират в тревата и фуражите. За повишеното замърсяване в района на 

наблюдаваните села говори и фактът, че концентрацията на кадмий, подобно на 

оловото, в млякото на кози дохранвани с фуражи от отдалечен регион е почти равна 

на тази при контролите и значимо по-ниска в сравнение с козите стада изхранвани с 

местна паша и фуражи (p < 0.05). Няма регламентирана максимално допустима 

концентрация на кадмий в мляко, с която измерените от нас концентрации да бъдат 

сравнени.  
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При изследването на никел, най-висока бе концентрацията в мляко от кози на 

смесено хранене с трева, ечемик и люцерна от региона на с. Борилово. Освен това, 

тази концентрация  надвишаваше, макар и незначително, нормата от 0.1 mg/kg за 

максимално допустимо съдържание на никел в мляко (Наредба № 31, 2005). 

Останалите концентрации, измерени в мляко от наблюдавания район бяха много 

близо до нормата, но не я надвишаваха. Най-ниска, както и за другите два метала, бе 

концентрацията при козите дохранвани с фуражи от отдалечен район (Таблица 20). 

Контаминирането на суровото мляко с тежки метали варира в зависимост от две 

групи фактори – тези свързани с вида на животните, здравното им състояние, стадия 

на лактация и външни фактори, като сезон, начин на хранене, замърсяване на 

околната среда (Coni et al., 1999; Sola-Larraсaga & Navarro-Blasco, 2009). Вероятно на 

това се дължи голямата вариабилност на концентрациите измервани в млякото. Licata 

et al. (2004) изследват краве мляко от различни ферми в Калабрия, Италия (Calabria, 

Italy). Авторите измерват концентрации на олово доста по-ниски от измерените от нас 

във всичките 40 проби от сурово краве мляко - от 0.0001 до 0.0099 mg/kg мокро тегло. 

За кадмий авторите измерват концентрации под границата на откриване от 0.00001 за 

37 от пробите и от 0.0011 до 0.0228 mg/kg за 3 от пробите. Измерените от нас 

концентрации на кадмий в сурово мляко са от порядъка на последните три. 

Изследване на нивата на тежки метали в краве мляко продавано в търговската мрежа 

в Палестина (14 местни и 7 вносни марки) показва също доста широк ранг на 

измерванията – от 0.07 mg/kg до 0.61 mg/kg за оловото и от 0.001 до 0.172 mg/kg за 

кадмия (Abdulkhaliq et al., 2012), при което има концентрации много по-високи от 

измерените от нас както за прясно, така и за кисело мляко. Множеството фактори 

повлияващи съдържанието на микроелементи и тежки метали в млякото и млечните 

продукти са много добре представени в проучването на Coni et al. (1996), което 

включва проби от три ферми с различна локализация в Италия, от овче и козе сурово 

мляко, прясно сирене, осолено сирене с различен срок на зреене. Освен това начинът 

на хранене на животните е различен: само на трева; на свободна паша със смесена 

растителност; на смесено хранене с добавка на пшенични трици или царевица. 

Вземани са проби през лятото и през зимата, като е изследвано съдържанието 

съответно и на лятната и зимната храна и вода на животните. При толкова много 

действащи фактори, авторите определят, че основно значение за контаминирането на 

млякото и млечните продукти имат видът на животните, начинът на хранене и 

замърсяването на околната среда. Това обяснява измерените от нас най-високи 

концентрации в козето мляко и сирене от стадата изхранвани с трева и фуражи от 

района на наблюдаваните села.  

Няма регламентирано максимално допустимо съдържание на олово, кадмий и 

никел в сирене и други млечни продукти (Таблица 11), с което да сравним получените 

резултати. Трябва обаче, да се отбележи, че в сиренето концентрациите на олово и 

кадмий бяха многократно по-високи отколкото в млякото – около 20 пъти за оловото 

и около 7 пъти за кадмия (Таблица 20). За никела концентрациите в сиренето 

надвишаваха тези в млякото, от което е произведено около 2 пъти. Това се дължи от 
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една страна на факта, че при домашното производство, килограм зряло сирене се 

получава от около 6 до 9 литра мляко. От друга страна, оловото и кадмият се свързват 

преференциално с казеина и мазнините, в резултат на което се концентрират в 

сиренето (Coni et al.,1996). Казеинът и мазнините от млякото преминават почти 

напълно в сиренето, а заедно с тях и свързаните микроелементи. В резултат, оловото 

и кадмия се концентрират в сиренето, което се потвърждава и от получените от нас 

резултати. Подобен процес се наблюдава при подквасването на киселото мляко. Това 

обяснява по-високите концентрации на олово (0.037 mg/kg) и кадмий (0.0096 mg/kg) 

измерени от нас в проба от козе кисело мляко в сравнение с пробите от прясно мляко. 

От друга страна, никелът се свързва предимно с компоненти на млякото с 

относително ниско молекулно тегло (суроватъчни протеини, цитрати, лактоза, 

минерални соли и др.), които остават в суроватката. Това обяснява много по-малката 

разлика между концентрациите на никела в млякото и в сиренето (2 пъти), в 

сравнение с тази при оловото (20 пъти) и кадмия (7 пъти). В най-голяма степен от 

замърсяването на околната среда се повлияват нивата на оловото, което се 

потвърждава и от нашите резултати. Anastasio et al. (2006) при проучване на 

съдържанието на тежки метали в мляко и сирене от 8 ферми от Южна Италия 

(Кампаня и Калабрия), разположени в близост до различни източници на замърсяване 

(интензивен трафик, индустриални предприятия, сметища, изгаряне на отпадъци, 

урбанизирани територии и интензивно земеделие), намират увеличаване 

концентрациите на оловото при процесите на подсирване и зреене. Те измерват по-

високи концентрации и на кадмий в млечните продукти отколкото в млякото, но в по-

малка степен и с по-малка вариабилност. Авторите предполагат, че кадмият има по-

голям афинитет към разтворимите фракции и вероятно се разпределя почти по равно 

между казеина и нискомолекулните компоненти на млякото. Предположението на 

авторите се потвърждава от намереното от нас по-малко концентриране на кадмия от 

млякото в сиренето (7 пъти) в сравнение с оловото (20 пъти). Vural et al. (2008) са 

изчислили значителна положителна корелация между концентрацията на олово и 

количеството сухо вещество в билкови сирена от Анадола-Турция, което потвърждава 

концентрирането на метала в сиренето. Подобно на нашите резултати, Tahvonen & 

Kumpulainen (2009) също намират 10 и повече пъти по-високи концентрации на олово 

в сирене отколкото в мляко от ферми във Финландия.  

Yüzbaşi et al. (2003) изследват олово в сирене Kaşar от десет различни марки 

продавано на пазара в Анкара в продължение на 12 месеца и намират концентрации в 

твърде широки граници в зависимост от сезона и начина на хранене на животните -  

от 0,010 до 0,421 mg/kg за  оловото и от 0.0003 до 0.0083 mg/kg за кадмия. Най-

високите измерени концентрации на оловото са много близки до получените от нас, 

но нивата на кадмия са много по-ниски. Karadjova et al. (2000) намират в бяло 

саламурено сирене закупено в магазинната мрежа много по-ниски нива на олово 

(0,028 mg/kg) в сравнение с измерените от нас, по-ниски нива на кадмий (0.027 mg/kg) 

и подобни на нашите нива на никел (0.260 mg/kg). Gogoasă et al. (2006) измерват 

съдържанието на метали в овче сирене от три планински области в Банат, Румъния и 
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намират подобни на измерените от нас концентрации на олово (0.193-0.314 mg/kg), но 

много по-ниски концентрации на кадмий (0.001-0.003 mg/kg) и на никел (0.002-0.010 

mg/kg). В бяло саламурено сирене от Турция Orak et al. (2005) измерват също много 

близки до нашите концентрации на олово (0.415 mg/kg), но пък концентрациите на 

кадмий (0.127 mg/kg) и никел (1.057 mg/kg) са много по-високи. Подобни на нашите 

са концентрациите на олово измерени от Caggiano et al. (2005) в сирена от Южна 

Италия – от 0.35 до 0.58 mg/kg. Близки до нашите резултати измерва Mendil (2006) за 

олово (от 0.14 до 1.2 - средно 0.32 mg/kg) и никел (от 0.18 до 0.34 – средно 0.22 mg/kg) 

в билкови сирена приготвени в малки ферми в Турция. Със своята полутвърда 

текстура и солен вкус тези билкови сирена приличат много на нашите проби. 

Голямата вариабилност на измерените при различните проучвания концентрации 

може да се обясни с разгледаните по-горе множество фактори, които влияят на 

биокумулацията на металите в млякото и съдържанието им в сиренето и другите 

млечни продукти. Прегледът на резултатите от различни проучвания показва 

сравнително най-малка вариабилност при концентрациите на оловото. Това може да 

се обясни със закономерностите установени в проучванията на някои автори (Coni et 

al.,1996; Anastasio et al., 2006), според които нивата на оловото в млечните продукти 

се влияят в по-малка степен от вида на млекодайните животни, а в по-голяма степен 

от замърсяването на околната среда, храната и водата.  

В заключение може да се обобщи, че съдържанието на олово в мляко и домашно 

приготвено сирене от млекодайни животни, отглеждани в района на Стара Загора, 

може да представлява риск за консуматорите. Най-голям риск от замърсяване с тежки 

метали има при млякото от кози изхранвани на свободна паша или на смесено 

хранене с трева и фуражи отглеждани в региона.   

Съдържанието на олово, кадмий й никел беше изследвано и в месо и вътрешни 

органи от три ярета произхождащи от козите стада, от които бяха взети пробите от 

мляко и сирене и от един петел отглеждан в с. Борилово. Получените резултати са 

представени в Таблица 21. При месните проби, най-висока концентрация на олово, 

малко над максимално допустимата, беше измерена в месото от петел. Нивата на 

олово в пробите месо от ярета не се различаваха съществено и всички бяха под 

допустимата норма от 0.1 mg/kg мокро тегло. Същата тенденция се наблюдаваше и 

при пробите от вътрешности. При яретата бяха измерени близки концентрации и 

всички бяха под нормата от 0.5 mg/kg. В субпродукти от петела оловото беше 

значително по-високо от това при яретата и надвишаваше максимално допустимото 

количество определено от Регламент (ЕО) № 1881/2006. Сравняването на 

концентрациите на кадмий в месото показаха същия резултат. Съдържанието на 

метала беше най-високо в месото от петела и надвишаваше нормата от 0.05 mg/kg. И 

в пробите от вътрешности кадмият беше най-висок при петела. Във всички проби от 

вътрешности концентрациите на кадмий бяха над нормата определена за черен дроб 

(0.5 mg/kg) и под нормата за бъбреци (1.0 mg/kg) от животни, употребявани за храна. 

Тъй като пробите от вътрешности бяха смесени, приехме като норма по-ниската 

стойност. 
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Таблица 21.  Съдържание на тежки метали в месо и  вътрешности от животни с 

различен произход. 

 

Изследван продукт – Село – Произход   

Концентрации на тежки 

метали  

(mg/kg мокро тегло) 

Pb Cd Ni 
    

Месо от яре – Змейово – Стадо на свободна паша 
0,079 0,0403 0,412 

Месо от яре – Борилово – Стадо на свободна паша и дохранване            

                                             с ечемик и люцерна отгледани в региона  

0,074 0,0374 0,371 

Месо от яре – Борилово – Стадо на свободна паша и дохранване   

                                             с ечемик и люцерна от отдалечен регион 

0,082 0,0417 0,419 

Месо от петел – Борилово – Свободно отглеждане  
0,105 0,053 0,297 

    

Вътрешности от яре – Змейово – Стадо на свободна паша 
0,366 0,539 0,752 

Вътрешности от яре – Борилово – Стадо на свободна паша и дохранване  

                                                            с ечемик и люцерна отгледани в региона  
0,392 0,598 0,813 

Вътрешности от яре – Борилово – Стадо на свободна паша и дохранване   

                                                            с ечемик и люцерна от отдалечен регион 
0,379 0,575 0,784 

Вътрешности от петел – Борилово – Свободно отглеждане  
0,531 0,728 0,493 

Фактът, че месото и вътрешностите от петела бяха в най-голяма степен 

контаминирани с олово и кадмий, в сравнение с пробите от яретата, може да се 

обясни с разликата във възрастта на животните, както и с начина на хранене. Яретата 

бяха умъртвени на възраст 5-6 месеца, хранени предимно с мляко от майките и 

дохранвани с ечемик. Петелът беше на 2 години, на свободно отглеждане, което 

предполага ежедневно поглъщане на почвени частици. По-продължителната 

експозиция означава и по-продължително кумулиране на кадмий и олово в мускулите 

и във вътрешните органи, което обяснява измерените по-високи концентрации при 

петела. В потвърждение на това е проучването на Alonso et al. (2000), в което се 

заключава, че възрастта на животните има значение за акумулирането на оловото и 

кадмия както в мускулите, така и във вътрешните органи. Авторите установяват, че 

концентрациите на тези два метала в повечето тъкани при кравите (на възраст 2 - 16 

години) са по-високи отколкото при телетата (на възраст 6 – 10 месеца). Kim et al. 

(2013) установяват корелация на концентрациите с възрастта на животните за кадмий 

в бъбреци на крави, но не и при останалите изследвани животни (прасета, пилета и 

патици). Това може да обясни донякъде получените от нас по-различни резултати за 

никела, при който е възможно възрастта на животните да не влияе на натрупването му 

в тъканите. При анализ на резултатите от измерването на никела се оказа, че при 

месото и вътрешностите от петел те са значително по-ниски от тези при яретата. Това 

може се дължи на някаква специфика при усвояването и кумулирането на метала при 

птиците. В нито една от пробите от месо не открихме никел над допустимата норма 

от 0.5 mg/kg (Наредба № 31, 2004). Няма регламентирано максимално допустимо 

количество никел във вътрешности от животни употребявани за храна, с което да 

сравним измерените от нас концентрации.  
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Uluozlu et al. (2009) провеждат изследване на съдържанието на тежки метали в 

пилешко месо, пилешки продукти (кюфтета, бургери, колбаси) и субпродукти 

(бъбреци, дробчета, сърца, воденички, кожички) продавани в три от най-популярните 

търговски вериги в Турция. Наднормени концентрации установявяват за олово ( > 0.1 

mg/kg w.w.) в някои проби от птиче месо, в кожата и в някои от птичите колбаси. 

Поради многото фактори в процеса на отглеждане и преработката, които имат 

значение за контаминиране на месото и продуктите с тежки метали, авторите 

измерват концентрации с много голяма вариабилност – от 0.01 до 0.40 mg/kg мокро 

тегло за оловото, от 0.00025 до 0.0609 mg/kg за кадмия и от 0.01 до 2.08 mg/kg за 

никела. Измерените от нас концентрации при петела и за трите метала попадат в тези 

граници, с изключение на кадмия във вътрешностите, който е доста по-висок.  

Получените от нас резултати потвърдиха склонността на тежките метали да 

кумулират предоминантно във вътрешните органи. И за трите метала средните 

концентрации измерени във вътрешности бяха значимо по-високи отколкото в 

месото. За кадмия тази разлика беше най-изразена (p < 0.00001), следват оловото (p < 

0.0005) и никелът (p < 0.01). В своето изследване на тежки метали в месо, черен дроб 

и бъбреци от кланични животни (камили, говеда, биволи и овце – общо 120 проби) от 

Египет, Morshdy et al. (2018) заключават, че като цяло бъбреците и черният дроб 

съдържат по-високи концентрации на металите, отколкото месото. Авторите измерват 

най-високи концентрации на кадмий в пробите от бъбреци (от 0.06 mg/kg мокро тегло 

при говеда и 0.07 mg/kg при биволи и овце до 0.12 mg/kg при камили), а на олово в 

пробите от черен дроб (0.19 mg/kg при биволи, 0.38 mg/kg при говеда, 0.39 при овце и 

0.40 mg/kg при камили). Концентрациите на кадмия са по-ниски от измерените от нас 

във вътрешни органи, но концентрациите на оловото са много близки до нашите. 

Обратно, при месото концентрациите на кадмий са много близки до измерените от 

нас (0.03 mg/kg мокро тегло при говеда, 0.04 mg/kg при биволи и 0.05 mg/kg при овце 

и камили), а тези на оловото са доста по-високи от нашите (0.17 mg/kg мокро тегло 

при биволи, 0.19 mg/kg при говеда, 0.32 mg/kg при камили и 0.49 mg/kg при овце). 

Трябва да се отбележи, че при проучването на Morshdy et al. (2018) няма такава 

подчертана разлика между концентрациите измерени в месото и във вътрешните 

органи, каквато намерихме ние. В доста по-ранно изследване Falandysz (1991) 

установява, подобно на нас, 5 до 10 и повече пъти по-високи концентрации на олово и 

кадмий в бъбреци и черен дроб отколкото в месото на домашни птици, зайци и овце 

от ферми в северна Полша. Измерените концентрации особено в бъбреците на 

животните достигат по-високи стойности от нашите (0.12 – 1.3 mg/kg за олово и 0.25 

– 5.1 mg/kg за кадмий). Пробите са вземани през 1987 година в район със значително 

индустриално замърсяване, което обяснява високите нива. Според редица автори в 

началото на деветдесетте години в европейските страни започва тенденция към 

понижаване нивата най-вече на олово в месо и субпродукти (Tukker et al., 2001). При 

проучването на Alonso et al. (2000) за съдържанието на есенциални и токсични 

микроелементи в черен дроб, бъбреци и месо от телета и крави от Галиция 

(северозападна Испания), проведено в края на деветдесетте години на миналия век, 
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вече са измерени много по-ниски концентрации. Средногеометричните концентрации 

на олово в месото са 0.0064 mg/kg мокро тегло при телетата и 0.0125 mg/kg при 

кравите, в черния дроб – съответно 0.033 mg/kg и 0.0475 mg/kg, а в бъбреците 0.0389 

mg/kg и 0.0583 mg/kg. За кадмия авторите докладват средно 0.000839 mg/kg за месо от 

телета и 0.000944 mg/kg за месо от крави, съответно 0.00778 и 0.0833 mg/kg за черен 

дроб при телета и крави и 0.0543 mg/kg и 0.388 mg/kg за бъбреци. В много малко от 

пробите има надвишаване на допустимите норми и като цяло тези концентрации са 

по-ниски от измерените от нас. Проучването на Trampel et al. (2003) също 

потвърждава превалиращото натрупване на олово в черен дроб и бъбреци (съответно 

0.5 mg/kg и 1.36) в сравнение с месото (0.28 mg/kg) при кокошки. Авторите са 

изследвали 20 кокошки от малка ферма в Айова (САЩ) консумирали фураж замърсен 

с люспи от оловосъдържаща боя. В резултат концентрациите във всички ядивни 

тъкани и в яйцата са завишени. Проучването е интересен пример за повишения риск 

при отглеждане на малък брой животни в личното стопанство. В тези случаи не се 

изисква и не се извършва контрол за контаминиране на фуражите. Замърсяването на 

храната на животните с тежки метали от различни източници води до замърсяване на 

животинските продукти и повишен здравен риск за хората, които ги отглеждат за 

собствена консумация.  

Корелационният анализ на измерените от нас концентрации на трите метала в 

месо и вътрешности показа много висока корелация между нивата на олово и кадмий 

(r = 0.99; p < 0.05) и значимa корелация между концентрациите на олово и никел и 

кадмий и никел (r = 0.71; p < 0.05). В своето проучване за контаминирането на птичи 

продукти в Турция Uluozlu et al. (2009), подобно на нас, намират значима корелация 

на нивата на оловото с тези на кадмия, никела и алуминия. Установените от нас 

корелационни зависимости потвърждават комбинираната експозиция на трите метала 

и при животните, както и при растенията отглеждани в региона. 

 

3. Определяне на биомаркери за експозиция на населението. 

Резултатите от изследването на съдържанието на тежки метали в цяла кръв са 

показани на Таблица 22. Поради голямата вариабилност на измерените концентрации, 

за представяне на резултатите, вместо средни стойности с много големи стандартни 

отклонения, бяха използвани медианите, първи и трети квартил. Сравняването между 

групите беше направено чрез непараметричен анализ с определяне на Mann-Whitney 

U-test. Най-високи концентрации на олово в кръв бяха измерени при донорите от с. 

Змейово. Те бяха значимо по-високи от измерените в с. Борилово и контролите от с. 

Кольо Мариново (Фигура 12). Нивата на олово при донорите от Борилово, макар и по-

ниски  тези от Змейово, също бяха значимо по-високи от контролите. Правят 

впечатление и много големите различия в PbB измерени при донорите от с. Змейово – 

от min=4.64 до max=125.7 μg/dL. Това може да се дължи на многото фактори, които 

повлияват експозицията от околната среда, приемането с храната и водата, 

абсорбцията, циркулацията и кумулацията на метала в човешкия организъм. 
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Таблица 22.  Съдържание на тежки метали в цяла кръв при донори от замърсен 

район и контроли.  

 Олово [μg/dL] Кадмий [μg/L] Никел [μg/L] 

Село 

(брой донори) 
Медиана 

 Q1 - Q3* 

Медиана 

Q1 - Q3 

Медиана 

Q1 - Q3 

Змейово 

(n=17) 

54.32 

30.04 - 80.44 

3.302 

2.01 – 3.77 

2.102 

1.83 – 2.51 

Борилово 

(n=17) 

16.61 

15.11 - 19.66 

0.806 

0.55 – 1.12 

1.083 

0.54 – 2.08 

Кольо Мариново 

(n=16) 

13.27 

9.26 - 15.31 

0.391 

0.28 – 0.65 

1.056 

0.68 – 1.82 

*Първи квартил (25%); Трети квартил (75%) 

Значение имат пребиваването на открито и физическата активност; начинът на 

хранене; консумацията на алкохол; съдържанието в диетата на пълноценен белтък, 

калций, витамини и есенциални микроелементи; поддържането на чистотата на 

ръцете и хигиената в жилището относно поглъщането и вдишването на прахови 

частици натоварени с олово. От друга страна, в организма оловото се намира в 

постоянно динамично състояние на непрекъснат обмен между основните три части в 

токсикокинетиката му – циркулиращата кръв, вътрешните органи и скелета (Запрянов 

и Попов, 1983; Papanikolaou, 2005). Следователно, PbB във всеки един момент може 

да отразява, както текущата експозиция, така и продължителна предишна хронична 

експозиция (Grant, 2008). 

Медианата и дори първи квартил изчислени за донорите от с. Змейово (Таблица 

22) бяха по-високи от 20 μg/dL – стойността за PbB определена от СЗО като гранична 

за появата на ефекти при възрастни експонирани на ниски нива от околната среда 

(WHO, 1996; WHO, 2007). Много близо до тази гранична стойност беше и трети 

квартил PbB изчислен при донорите от с. Борилово. Според някои проучвания 

увреждащи ефекти могат да се наблюдават и при по-ниски концентрации на оловото в 

кръвта (WHO, 2007). Измерените от нас нива на олово в кръв при донорите от 

наблюдаваните села бяха много по-високи от докладваните от други автори за 

професионално неекспонирано население. Hernandez-Avila et al. (1998), при 

проучване на възрастни експонирани на олово от околната среда в Мексико, 

докладват за средно съдържание в цяла кръв 11.9μg/dL. Авторите стигат до 

заключението, че консумацията на богати на калций храни, като сирене и мляко 

намалява абсорбцията на олово и натрупването му в костите. Cheng et al. (1998) 

проучват нивата на олово в кръв и костна тъкан (тибия и патела) при мъже на средна 

възраст 67 години (много близка до тази на проучваните от нас групи) в Съединените 

щати и намират средно BPb of 6.2 μg/dL, което е много по-ниско от намереното от 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4427717/#CIT0070
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нас. Освен това установяват, че недостатъчният прием на витамин С и желязо водят 

до повишаване на нивата на олово в кръвта, а недоимъка на калций и витамин D 

повишават натрупването на олово в костите. При изследване в Сингапур, включващо 

също само мъже, Hu et. al. (1994) намират 8.26 μg/dL средно съдържание на олово в 

кръв. При проучване при население от Сардиния (Италия) на възраст над 60 години, 

неекспонирано професионално на олово, Forte et al. (2011) установяват 

средногеометрично PbB – 4.12 μg/dL. В доклад на СЗО (WHO, 2007) се съобщава, че 

най-ниските нива на олово в кръв, измерени в няколко европейски страни са от 

порядъка на 2 μg/dL, което е по-ниско от измерените от нас при контролната група. 

Това предполага, че в нашата страна металът, макар и в ниски концентрации, 

присъства продължително в околната среда и преминава по хранителната верига. 

Сравнително високите нива на олово в кръв измерени от нас могат да се дължат на 

продължителната експозиция на донорите, на консумацията на храни собствено 

производство, домашно приготвено вино и на други външни фактори. Освен това, 

някои проучвания стигат до заключението, че ниските нива на експозиция, 

предполагат по-голяма резорбция на оловото в кръвта на експонираните (WHO, 2000; 

Baars et al., 2001), което е от значение при продължителната експозиция.  
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Фигура 12. Съдържание на олово в цяла кръв при непрофесионално експонирано 

население и контроли.  

Статистически значими разлики: Змейово – Контроли (p=0.00015);  

Борилово – Контроли (p=0.015); Змейово – Борилово (p=0.00074). 
 



59 

 

Chen et al. (2000) при изследване на млади мъже и жени в Китай определят 

средно 13.2 μg/dL PbB при мъжете и 10.1 μg/dL PbB при жените - концентрации 

близки до измерените от нас при контролната група. Авторите обръщат внимание на 

факта, че повишената консумация на богатото на калций тофу води до значимо 

намаляване на нивата на олово в кръв. Apostoli et al. (2002) при многоцентрово 

проучване в Италия установяват средни нива на олово в кръв 4.51 μg/dL при мъже и 

3.06 μg/dL при жени. Като основни фактори повлияващи PbB авторите посочват пола, 

възрастта, индекса на телесна маса, спортуването на открито, консумацията на 

алкохол и тютюнопушенето. При нашето проучване не беше установена значима 

разлика между концентрациите измерени при мъжете и при жените в никоя от 

изследваните групи, за никой от металите. 

 Разпределението на измерените концентрации на кадмий беше много подобно 

на това при оловото. Най-високи нива за CdB и с най-голям ранг (min = 0.168; max = 

7.048 μg/L) бяха измерени отново при донорите от с. Змейово, следвани от тези от с. 

Борилово и контролите, като между всички групи отново бе установена 

статистически значима разлика (Фигура 13).  
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Фигура 13. Съдържание на кадмий в цяла кръв при непрофесионално експонирано на 

          население и контроли.  

         Статистически значими разлики: Змейово – Контроли (p=0.00034);  

         Борилово – Контроли (p=0.00496); Змейово – Борилово (p=0.00618). 
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 Проучвания в различни европейски страни на средните концентрации на кадмий 

в кръв при непушачи докладват: за Хърватска – 0.7 μg/L (Blanusa et al., 1991); за 

Италия – 0.36 μg/L (Alessio, 1993); за Швеция – 0.2 μg/L (Bensryd et al., 1994); за 

Полша – 0.5-0.65 μg/L (Jakubowski, 1995); за Германия – 0.28 μg/L (Becker et al., 2002). 

Според по-ранни публикации, при професионално неекспонирано население 

концентрациите на кадмий в кръв са в границите 0.4 to 1.0 μg/L при непушачи и 1.4-4 

μg/L при пушачи (Elinder, 1985). Подобни на горецитираните нива за CdB, в 

границите определени за непушачи, са измерените от нас при донорите от с. Борилово 

и при контролите. За с. Змейово обаче, средните нива са по-високи от 

препоръчителната максимална стойност за кадмий в кръв от 2 μg/L. При нива на CdB 

над тази стойност има голяма вероятност за поява на увреждания в резултат на 

хронична експозиция (ATSDR, 2008; Bull, 2011b).  

В САЩ проучване на Центъра за контрол на заболяванията и превенция, 

базирано на случайна извадка от 7970 лица изследвани в периода 1999-2002 г., 

установява средна концентрация на кадмий в кръв 0.412 μg/L (0.378-0.449), като в 95-

я персентил средната CdB достига 1.3 μg/L (US CDC, 2005). Почти същата 

концентрация за CdB определят Björkman et al. (2000) в Швеция при изследване на 

164 двойки близнаци на средна възраст 68 години - 0.41 μg/L средногеометрична 

стойност. Тези стойности са много близки до измерените от нас при контролната 

група. За двете наблюдавани села обаче, измерените значимо по-високи нива на 

кадмий в кръв са маркер за по-висок риск от експозиция на метала от околната среда. 

Според програмата на Обединените нации (UNEP, 2010a), експозицията на кадмий от 

околната среда може да повиши CdB до около 10 μg/L, което представлява сериозен 

здравен риск за непрофесионално експонираното население от замърсени райони. 

В своето проучване сред жители на Сардиния на възраст над 60 години Forte et 

al. (2011) изчисляват средногеометрично ниво на кадмий в кръв 0.56 μg/L, което е 

също по-ниско от измереното при нас за експонираните донори. Chia et al. (1994) 

намират при 278 непушачи, без професионална експозиция, жители на Сингапур още 

по ниски CdB – 0.21 μg/L при мъже и 0.26 μg/L при жени. Авторите установяват 

статистически значима разлика в нивата на кадмий в кръв при различните етнически 

групи (индийски и китайски), което обясняват с различията в начина на хранене при 

двата етноса.       

Сравнително по-близки до измерените от нас стойности на CdB при донорите от 

Борилово и Змейово докладват Khassouani et al. (2000) при проучване сред 297 мъже и 

80 жени от Мароко. Авторите изчисляват средно CdB – 1.10.7 μg/L и подчертават, че 

това е доста по-високо от измереното при французи средно CdB – 0.70.6 μg/L. Освен 

това намират значимо по-високи нива при мъжете (1.10.8 μg/L) отколкото при 

жените (0.80.4 μg/L), което обясняват с тютюнопушенето и професионалната 

активност, присъщи главно за мъжете в Мароко. Авторите обаче съобщават, че при 

французите не е установена такава разлика. Ние също не намерихме значима разлика 

между нивата на кадмий в кръв измерени при мъжете и при жените.  
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Резултатите за третия метал включен в нашето проучване – никел, също 

показаха значимо по-високи нива при донорите от с. Змейово в сравнение с тези 

измерени за с. Борилово и за контролите. Между последните две групи обаче нямаше 

значима разлика (Фигура 14). И докато медианите за нивата на NiB за с. Борилово и с. 

Кольо Мариново са много близки до референтната стойност 1 μg/L за цяла кръв, 

определена от Европейската комисия (2001) за професионално неекспонирано 

население, то за с. Змейово медианата е два пъти по-висока.  

Непараметричен Mann-Whitney U-test
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Фигура 14. Съдържание на никел в цяла кръв при непрофесионално експонирано 

население и контроли.  

Статистически значими разлики: Змейово – Контроли (p=0.00162);  

Борилово – Контроли (незначима); Змейово – Борилово (p=0.0159). 

При проучване в Сърбия и Черна гора Stojanovic et al. (2004) измерват 

концентрации на никел в кръв при професионално неекспонирани непушачи от 0.01 

до 0.26 μg/L (медиана 0.06 μg/L) – много по-ниски от измерените от нас. Ibeto and 

Okoye (2010) докладват стойности на NiB при професионално неекспонирано 

население от урбанизирани територии в Нигерия от 0.007 до 0.850, средно 0.124 ppm. 

Авторите подчертават, че проучването не е базирано на експозиция от точкови 

източници на замърсяване с тежки метали, а става въпрос за дифузно замърсяване, 

подобно на това в проучвания от нас район. Но, измерените от нас нива на никел са 

по-високи. Според WHO (1996) концентрации на никел в кръвта над референтната 

стойност вероятно са индикатор за хронично постъпване на наднормени количества 

на метала в организма.  
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В много проучвания паралелно се изследват нивата на различни тежки метали.  

Често има комбинирана експозиция на олово и кадмий, а съдържанието им в кръв 

традиционно се използва като биомаркер за експозиция от околната среда (WHO, 

2000; Björkman et al., 2000; Černá et al., 2001; Pizzol et al., 2010). В тази връзка и ние 

потърсихме корелационна зависимост между PbB и CdB, като отново използвахме 

непараметричния корелационен анализ на Spearman, поради голямата вариабилност 

на измерените концентрации. Установихме значима положителна корелационна 

зависимост между нивата на двата метала в кръв при донорите от наблюдаваните села 

(Фигура 15). При контролната група не се установи такава зависимост.  

Björkman et al. (2000) провеждат изследване на олово и кадмий в кръв при 61 

монозиготни и 103 дизиготни двойки еднополови близнаци от Швеция, с цел да 

определят до каква степен тези биомаркери и асоциациите между тях зависят от 

генетичните фактори и съответно от експозицията от околната среда. Един от 

изводите, до който достигат е, че корелацията между BCd и BPb може да се отдаде 

изцяло на факторите на околната среда. За да определят влиянието на наследствените 

и външните фактори върху асоциацията на двата метала, авторите провеждат 

кръстосан корелационен анализ при близнаците непушачи и не установяват никаква 

разлика между монозиготните и дизиготните. Въз основа на този резултат 

заключават, че корелацията между нивата на олово и кадмий в кръв се дължи изцяло 

на фактори на околната среда, които са от взаимно значение за комбинираната 

експозиция на двата метала от различни източници, абсорбцията, токсикокинетиката, 

токсикодинамиката и кумулацията им в организма. 

Непараметричен корелационен анализ на Spearman PbB : CdB 
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Фигура 15. Корелационна зависимост между нивата на олово и кадмий в кръв при 

непрофесионално експонирано население. 
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Повишените нива на олово и кадмий в кръвта на възрастните жители от 

наблюдаваните села и положителната корелация между тях вероятно се дължат на 

персистирането на металите в околната среда, макар и в ниски концентрации, 

включването им в хранителната верига и перманентното им приемане чрез 

консумация на растителни и животински продукти произвеждани в личните 

стопанства. Биокумулацията характерна и за двата метала създава възможност и за 

хронична ендогенна експозиция чрез повторно навлизане на металите от депата в 

кръвта. Gulson et al. (1995) в лонгитудинално проучване с анализиране на кръвни 

проби в продължение на 300 дни, стигат до извода, че между 43 % и 70% от оловото в 

кръвта идва от освобождаването му от тъканите, в които е натрупано в продължение 

на много години. Процесът на освобождаване от депата се потенцира при състояния 

на киселинно-алкален дисбаланс, оксидативен стрес и нарушения на хомеостазата 

(Gulson et al., 1998; Nordberg et al., 2015). При подобни състояния,  експозиция 

датираща отпреди десетилетия, може да бъде причина за влошаване на здравето при 

възрастни хора. Остеопорозата, характерна възрастта над 60 години, също може да 

допринесе за повторно освобождаване на олово от костите (Garrido et al, 2003). 

Повишените нива на кадмия от друга страна повишават риска от развитие на 

остеопороза, благоприятстват ре-релизинга на оловото и влошаване на 

здравословното състояние при възрастните хора. Всичко това определя съдържанието 

на тежки метали в кръв не само като много добър индикатор за краткосрочна 

експозиция от околната среда, но и като биомаркер за здравен риск при 

продължителна експозиция (Gulson et al., 1995; WHO, 2000). Допълнителни фактори, 

които могат да повишат нивата и на двата метала в кръвта, са недоимъчното белтъчно 

хранене, недостигът на калций, желязо, витамини C и D. Всеки от тези дефицити 

може да повиши абсорбцията, ретенцията и кумулацията на олово и кадмий (WHO, 

1996; Hernández-Avila, 1998; Cheng, 1998). Подобни недоимъци не са изключение в 

диетата на пенсионерите живеещи по селата. Това може да е допълнителна причина 

за по-високите нива на олово и кадмий в кръв измерени от нас, в сравнение с 

цитираните проучвания от други страни. 

Нивата на никел могат да са асоциирани с тези на оловото и кадмия при една 

комбинирана експозиция. Има данни, че повишените нива на никел намаляват 

абсорбцията на желязо и нарушават метаболизма на калция и цинка (European 

Commission, 2001). Следователно, измерените от нас нива на NiB над референтната 

стойност от 1.0 μg/L могат също да са причина за повишените нива на PbB и CdB, 

поради недоимъка на желязо и калций, който причиняват. Това се потвърди от 

положителните корелации, които установихме при експонираните донори между 

нивата на никела и съответно на оловото (Фигура 16) и кадмия, макар че само за 

кадмия корелацията беше значима (Фигура 17).  

http://aje.oxfordjournals.org/search?author1=Yawen+Cheng&sortspec=date&submit=Submit
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Непараметричен корелационен анализ на Spearman PbB : NiB 
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Фигура 16. Корелационна зависимост между нивото на никел и нивото на олово в 

кръв при непрофесионално експонирано население. 

Непараметричен корелационен анализ на Spearman CdB : NiB
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Фигура 17. Корелационна зависимост между нивото на никел и нивото на кадмий в 

кръв при непрофесионално експонирано население. 

 При проучването на тежки метали в кръв измерихме и концентрациите на цинк, 

като потърсихме корелационна зависимост с нивата на олово, кадмий и никел. Според 

редица проучвания (WHO, 1996; De Winter-Sorkina, 2003; Roney & Colman, 2004) при 

експозиция на кадмий и олово може да се наблюдава недоимък на цинк при 

експонираните. Между сходните йони на металите съществува конкуренция за 

рецепторите участващи в абсорбцията, транспорта, ретенцията и функцията на 

микроелемента. Цинкът е есенциален микроелемент, незаменим за много важни 
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функции в човешкия организъм – стабилизиране на молекулната структура на 

субклетъчните мембрани, нормално протичане ма метаболитните процеси, 

репродуктивната функция, генната експресия, имунокомпетентност и други (WHO, 

1996; George & Walmsley, 1998). В големи концентрации цинкът може да бъде 

токсичен, но такива се наблюдават най-вече в работна среда. За професионално 

неекспонираното население проблемът е в недостига на цинк, който може да е 

резултат от комбинирана експозиция на кадмий и олово. Нашето проучване показа, че 

при населението от с. Змейово и с. Борилово се наблюдават понижени нива на цинк в 

кръв вероятно поради повишената експозиция на олово и кадмий. Установи се 

значима отрицателна корелация на нивата на цинк в кръв с нивата на олово (Фигура 

18) и на кадмий (Фигура 19). Подобно на нас Xu et al. (1994) намират значима 

отрицателна корелационна зависимост (r = - 0.40; p < 0.01) между цинк и кадмий в 

кръв при 76 мъже от Сингапур. 

Както беше споменато по-горе, никелът също може да допринесе за промяна в 

метаболизма на цинка (European Commission, 2001). Нашият анализ показа значима 

отрицателна зависимост и между нивата на цинк и никел в кръвта на експонираните 

донори (Фигура 20).  

 

Непараметричен корелационен анализ на Spearman PbB : ZnB
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Фигура 18. Корелационна зависимост между нивата на цинк и олово в кръв при  

непрофесионално експонирано население. 
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Непараметричен корелационен анализ на Spearman CdB : ZnB 
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Фигура 19. Корелационна зависимост между нивата на цинк и кадмий в кръв при 

непрофесионално експонирано население. 
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Фигура 20. Корелационна зависимост между нивата на цинк и никел в кръв при 

непрофесионално експонирано население. 
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При контролната група нямаше подобни обратно пропорционални зависимости.  

Освен това, при всичките 16 донори от с. Кольо Мариново нивата на цинк в цяла кръв 

бяха в референтните граници 440 - 860 µg/dL (ARUP Laboratories, 2016). За сравнение, 

в групата на експонираните донори 41% имаха нива на ZnB под референтната 

граница. Почти всички тези лица (13 от с. Змейово и 1 от с. Борилово) бяха с нива на 

олово и/или кадмий в кръвта над препоръчаните максимални стойности за 

непрофесионално експонирано население. 

Освен конкуренцията между двувалентните катийони на металите, която 

коментирахме по-горе, възможна причина за недоимъка на цинк е неадекватното 

хранене на донорите над 60 годишна възраст. Типичната диета на пенсионерите 

живеещи в селата включва основно хляб, варива, листни зеленчуци, плодове и 

зеленчуци. Всички те са богати на фитиновата киселина (инозитол хексафосфат) и 

хемицелулоза, които пречат на абсорбцията на цинк. Фитиновата киселина има 

способността да свързва тежките метали, но също така – желязото и цинка. Това може 

да предизвика дефицит на желязо и цинк, особено при популации, чийто основен 

източник на протеин и енергия са бобовите и зърнените култури, в това число вегани, 

вегетарианци, социални групи с по-нисък жизнен стандарт и други (WHO, 1996). 

Поради ниските си доходи пенсионерите обикновено консумират по-малко от 

необходимите количества месо, сирене, кашкавал, риба и други морски храни, които 

са основен източник както на цинк, така и на пълноценни протеини. Недостигът на 

протеин и желязо от своя страна спомага за абсорбцията на тежките метали и се стига 

до един рисков за здравето порочен кръг. В недалечното минало СЗО също докладва 

за недостатъчен прием и абсорбция на цинк при селските популации поради 

типичната за тях диета (WHO, 1996). Мащабно проучване в САЩ (US National Health 

and Nutrition Examination Survey) установява, че 35 - 45% от хората на възраст 60 и 

повече години приемат с храната цинк под необходимо среднодневно количество. 

Авторите изчисляват, че дори ако се вземе предвид приема на хранителни добавки, 

пак има неадекватен прием на цинк при 20 - 25% от възрастните хора (Ervin RB & 

Kennedy-Stephenson, 2002).  

 Значимо по-високите нива на олово, кадмий и никел в кръв при донорите от 

Змейово и Борилово и положителната корелация между тях потвърждават 

предположението за повишен риск от експозицията на тежки метали за живеещите в 

района. Изчисляването на относителния риск (Tenny & Hoffman, 2019), при 

доверителен интервал 95% показа, че при донорите от замърсения район рискът за 

повишени нива на олово и кадмий в кръв е в пъти по-голям в сравнение с контролите 

(Таблица 23). За PbB, а може да се каже че и за CdB, повишеният относителен риск е 

статистически значим. За никела относителният риск е нисък и без статистическа 

значимост. Рискът за цинков дефицит при експонираните лица е 14 пъти по-голям 

отколкото при контролите, като нивото на значимост е много близко до 

статистически достоверното. 
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Таблица 23.  Относителен дял на лицата с наднормени концентрации на тежки 

метали в кръв и недостиг на цинк. Относителен риск при експонираните донори. 

 

Село 

(брой донори) 

Олово 

> 20 μg/dL  

Брой (%) 

Кадмий 

> 2 μg/L 

Брой (%) 

Никел  

> 1 μg/L 

Брой (%) 

Цинк 

< 440 μg/dL  

Брой (%) 

Змейово 

(n=17) 

15 

(88.2%) 

13 

(76.5%) 

16 

(94.1%) 

13 

(76.5%) 

Борилово 

(n=17) 

3 

(17.6%) 

1 

(5.88%) 

9 

(52.9%) 

1 

(5.88%) 

Общо експонирани 

(n=34) 

18 

(52.9%) 

14 

(41.2%) 

25 

(73.5%) 

14 

(41.2%) 

Кольо Мариново 

контроли (n=16) 

2 

(12.5%) 

1 

(6.25%) 

8 

(50.0%) 

0 

(0%) 

Относителен риск (RR) 

Ниво на значимост (p) 

RR = 4.23 

p = 0.034 

 

RR = 6.59 

p = 0.056 

 

RR = 1.47 

p = 0.154 

 

RR = 14.08 

p = 0.062 

 

За донорите, при които са измерени наднормени нива на PbB и/или CdB кадмий 

и ниски нива на ZnB има повишен индивидуален риск за здравето. Полицевият анализ 

показа, че при 18 от експонираните са измерени PbB > 20 μg/dL (Таблица 23). При 10 

лица от с. Змейово (5 жени и 5 мъже) и при една жена от с. Борилово са измерени 

дори PbB > 40 μg/dL.  За сравнение, при контролите имаше само две лица с повишени 

нива на олово в кръвта, като слабо надвишаваха препоръчителната концентрация от 

20 μg/dL. При нива на олово в кръв над 40 μg/dL могат да се наблюдават биомаркери 

за ефект от въздействието на метала (WHO, 2000; Bull, 2011a).  

При 14 от донорите с наднормени нива на олово в кръв беше повишена и 

концентрацията на кадмия над критичното ниво от 2 μg/L (Таблица 23).  

Продължителната експозиция на метала и повишаването на CdB над 2 μg/L води до 

натрупване на метала в бъбреците. Впоследствие се стига до проксимална тубулна 

дисфункция, която се проявява с β2-микроглобулинурия и повишени нива на N-

ацетил-β-D-глюкозаминидаза в урината (ATSDR, 2008; Bull, 2011b).  Трябва да се има 

предвид и повишеният риск от остеопороза поради съчетаването на загубата на 

калций в резултат на бъбречната дисфункция и възрастта над 60 години (Järup, 2003; 

De Winter-Sorkina et al., 2003).  Подобни резултати, потвърждаващи повишения риск 

от остеопороза дори при ниски нива на кадмий в организма, са намерени при 

експонирано население в Китай (Nordberg et al., 2002; Jin et al., 2004) и Съединените 

щати (Gallagher, 2008). Сериозни здравни увреждания могат да настъпят при  CdB > 5 

μg/L (ATSDR, 2008; Boonprasert et al., 2011). Такива концентрации бяха измерени при 
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4 жени от с. Змейово. Възниква въпросът за възможно синергично взаимодействие 

при едновременна експозиция на кадмий и олово. Профилът на взаимодействие при 

комбинирано действие на металите определя по-токсичен от адитивен ефект само по 

отношение на репродуктивната (тестикуларната) функция при опитни животни 

(Roney & Colman, 2004). Авторите определят повече от адитивен ефект и по 

отношение на невротоксичността, но резултатът не е достоверен. Комбинираното 

увреждащо действие на двата метала върху бъбреците, сърдечно-съдовата система и 

хемопоезата е определено като адитивно. Понижени нива на цинк са измерени при 

почти всички експонирани донори с наднормени PbB и/или CdB. Неблагоприятните 

ефекти върху здравето на възрастното население в района с повишен риск може да е 

резултат не само от специфичното действие на двата токсични метала, но и от 

недоимъка на цинк. Кадмият може да измести цинка в някои от неговите важни 

ензимни и органни функции, като по този начин ги възпрепятства или пречи да бъдат 

завършени (De Winter-Sorkina, 2003).  

В заключение може да се каже, че биомаркерите за експозиция показаха 

повишен риск за възрастните жители на с. Змейово и с. Борилово от комбинирана 

експозиция на олово и кадмий от замърсената околна среда. За намаляване на 

здравния риск е важно осигуряването на адекватен прием на пълноценен протеин. 

Препоръчително е допълнително приемане на калций, желязо и цинк, при доказана 

необходимост, както и на витамини C и D.  

 

4. Изследване на биомаркери за ефект при експонираната група. 

Предвид високите средногрупови концентрации на олово, кадмий и никел при 

донорите от с. Змейово и с. Борилово и измерените наднормени концентрации на 

някои или на всичките три метала при отделни лица, направихме контролни 

изследвания на някои биомаркери за ефект при експонираната група. И трите метала 

имат нефротоксичен ефект, поради което изследвахме нивата на β2-микроглобулин и 

N-ацетил-β-D-глюкозаминидаза (β-NAG) в урината. Тези два биомаркера са 

показателни за увреждане на функцията на проксималните бъбречни каналчета – един 

от най-ранните ефекти при хронична експозиция на сравнително ниски концентрации 

на металите. Като маркери за бъбречна дисфункция изследвахме и пикочна киселина 

и креатинин в кръв.  

За установяване ефекта на оловото и кадмия върху хемоглобиновата синтеза, 

еритропоезата и преживяемостта на еритроцитите и компенсаторното стимулиране на 

хемопоезата изследвахме кръвна картина, морфология на еритроцитите, наличие на 

базофилно пунктирани еритроцити и ретикулоцити. Отклоненията от референтните 

стойности, регистрирани при полицевия анализ на резултатите от изследванията са 

представени на Таблица 24. Резултатите бяха анализирани и интерпретирани общо за 

всичките 30 донора, тъй като не беше установена значима разлика между 

средногруповите нива за нито един от изследваните показатели, определени за двете 

села, нито в броя на лицата с отклонения.   
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Таблица 24.  Експонирани лица с отклонения от референтните стойности на 
биомаркерите за ефект. 

                                                      Село Змейово Борилово 

Показател                   (брой донори) Жени (8) Мъже (7) Жени (8) Мъже (7) 

β-NAG в урината - 4 ↑ 2 ↑ 1 ↑ 

β2-микроглобулин в урина - - 2 ↑ 1 ↑ 

Пикочна киселина 2 ↑ 2 ↑ 2 ↑ 2 ↑ 

Креатинин 1 ↑ 2 ↑ 1 ↑ 2 ↑ 

Хемоглобин 1 ↓ 2 ↓ 1 ↓ 2 ↓ 

Хематокрит - 1 ↓ 1 ↓ 1 ↓ 

Еритроцити 1 ↓ 3 ↓ 1 ↓ 3 ↓ 

Еритроцити с отклонения 1  3  2 - 

Базофилно пунктирани 

еритроцити 

- - - - 

Ретикулоцити - - - - 

Левкоцити - - - - 

Тромбоцити - - - - 

При 7 от донорите (23.3%) бяха измерени повишени нива на N-ацетил-β-D-

глюкозаминидаза в урина. Екскрецията в урината на този лизозомален ензим е един 

от най-чувствителните биомаркери за много фини увреждания на структурата и 

функцията на епителните клетки на проксималните бъбречни каналчета. Повишените 

нива на  β-NAG в урината са показателни за тубулна  дисфункция, която може да бъде 

причинена от увреждащия ефект на оловото, кадмия и никела (Chia et al., 1995; El-

Safty et al., 2004; Skalova, 2005). Трябва да отбележим, че трима от донорите с 

повишени нива на β-NAG са собственици на стада млекодайни животни отглеждани в 

региона. Тези резултати биха могли да се свържат с ежедневната консумация на 

мляко и млечни продукти и установените при тях повишени концентрации на олово и 

кадмий. Jin et al. (2002) при проучване в Китай, установяват значимо по-високи нива 

на β2-микроглобулин при лица с повишени концентрации на кадмий в кръв, в 

сравнение с лица, при които CdB е под препоръчителната стойност. Kaneko et al. 

(2003) установяват повишени нива на β-NAG и β2-микроглобулин в урината на деца 

от региона на Аралско море в резултат на тубулна дисфункция причинена от 

комбинирана експозиция на тежки метали от замърсената околна среда в 

централноазиатския регион. Ние установихме повишен β2-микроглобулин само при 

трима от донорите (10%), като нивата надвишаваха незначително референтната 

стойност.  

Може да се каже, че повишената уринарна N-ацетил-β-D-глюкозаминидаза е по-

чувствителен маркер за бъбречна дисфункция. Освен това беше установена 

статистически значима положителна корелационна зависимост между β-NAG и 
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нивата на креатинина (R = 0.469; p = 0.009). Силна положителна корелационна връзка 

имаше и между нивата на креатинина и пикочната киселина (R = 0.679; p = 0.000037). 

Това показва, че повишените нива на пикочната киселина вероятно се дължат най-

вече на бъбречна дисфункция. Пикочната киселина беше абнормно повишена при 

26.7% от донорите. Rastogi et al. (2008), Flora et al. (2012) и други автори смятат, че 

хиперурикемията е възможно усложнение от нефротоксичния ефект на тежките 

метали. В потвърждение на това е и намерената от нас значима положителна 

корелация между PbB и нивата на пикочната киселина (R = 0.539; p = 0.038)  при 

донорите от с. Змейово, в кръвта на които бяха измерени най-високите концентрации 

на олово. Dai et al. (2015) установяват значима позитивна корелация между нивата на 

олово в кръв и пикочна киселина в серум при професионално неекспонирани 1180 

мъже и 940 жени от замърсен с тежки метали район в Китай (град Зиксинг, провинция 

Хунан). Зависимостта е определена след коригиране на свързани с нивото на 

пикочната киселина фактори, като възраст, индекс на телесна маса, тютюнопушене, 

употреба на алкохол, систолно и диастолно артериално налягане, нива на кръвна 

захар, общ и HDL-холестерол, триглицериди, креатинин и урея. Авторите посочват 

като възможни причини както токсичното действие на оловото върху бъбреците и 

тубулната дисфункция, която затруднява секрецията на пикочната киселина, така и 

олово индуцирания оксидативен стрес в черния дроб и предизвиканите аномалии в 

ензимните системи, участващи в пуриновия метаболизъм, което води до образуване 

на по-големи количества пикочна киселина. Не е изяснено каква точно е 

патофизиологията на оловното въздействие за възникване на хиперурикемия при 

дългосрочна експозиция на ниски концентрации, характерна за професионално 

неекспонираното население.   

Въпреки че бъбречна дисфункция се наблюдава най-вече при високи нива на 

оловна експозиция (PbB > 60 μg/dL), увреждане на бъбреците е докладвано и при 

нива на оловото в кръвта от 10 μg/dL (Grant, 2008). Lin et al. (1993) изследват нивата 

на NAG в урина на население живеещо на различно разстояние от завод за 

акумулатори и ги сравняват с контролна група. Авторите установяват значимо по-

висока в сравнение с контролната група и повишена спрямо референтните стойности 

екскреция на NAG в урината при хронично експонираните на олово лица, въпреки че 

концентрациите на олово в кръвта им са определени като „нормални”. Освен това 

намират значима корелация между съдържанието на олово в организма и екскрецията 

на NAG в урината, но само при ниски нива на натоварване с олово (<20μg/dL), което 

предполага, че оловната експозиция на ниски концентрации може да е причината за 

реналната тубулна дисфункция. При повишаване нивата на олово в организма 

корелацията с екскрецията на NAG в урината се губи. Според авторите възможно 

обяснение за това е, че при продължителна експозиция на олово повишеното 

натоварване на организма води до изчерпване на бъбречната NAG или намалява 

чувствителността й към ефекта на оловната експозиция. По-късни проучвания 

(Skalova, 2005) доказват, че при бъбречна дисфункция се повишава екскрецията в 

урината на β-формата на ензима. При проучване в Швеция Åkesson et al. (2005) 
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намират значима връзка между нивата на кадмий в кръв и β-NAG в урина при 820 

жени непушачки на възраст 53 – 64 години. Авторите определят ензима като маркер 

за увреждане на бъбречните каналчета дори при много ниски нива на експозиция на 

метала. Всичко това, както и нашите резултати, потвърждават използването на 

уринарната N-ацетил-β-D-глюкозаминидаза като чувствителен биомаркер за ефект 

при експозиция на населението на олово и кадмий от околната среда.  

При анализ на резултатите от изследване на кръвната картина, отклонения бяха 

открити при хемоглобина – понижени нива при 20% от донорите, хематокрита – 

понижен при 10% от донорите и броя на еритроцитите, който беше понижен при 27% 

от донорите. Разбираемо, непараметричния корелационен анализ показа значима 

връзка между нивата и на трите показателя (p < 0.05). Понижаването на тези 

показатели е характерно за въздействието на оловото и кадмия върху хемопоезата и 

приживяемостта на еритроцитите. От друга страна, не беше намерена корелационна 

зависимост между нивата на оловото в кръвта и стойностите на гореописаните 

показатели. Не бяха открити базофилно пунктирани еритроцити и ретикулоцитоза 

при нито един от донорите. Промени в морфологията на еритроцитите бяха 

регистрирани само при донорите с анемичен синдром и се изразяваха най-често в 

лекостепенна макроанизоцитоза и единични случаи на пойкилоцитоза, овалоцитоза и 

хипохромия. Анемията при въздействие на оловото е хипохромна, нормо- или 

микроцитна с асоциирана ретикулоцитоза и наличие на базофилно пунктирани 

еритроцити (Vij, 2009; Flora et al., 2012). Липсата на тези характерни промени прави 

неубедителна връзката на анемичния синдром, установен при някои от донорите, с 

хроничната експозиция на олово. Не бива обаче да се пренебрегва фактът, че 

отклонения имаше само в „червения“ кръвен ред, а левкоцитите и тромбоцитите бяха 

в референтни граници при всички експонирани донори (Таблица 24). Това би могло 

да се свърже с токсичния ефект на оловото и кадмия върху хемоглобиновата синтеза, 

еритропоезата и преживяемостта на еритроцитите. 

Изследваните биомаркери за ефект бяха по-показателни за нефротоксичните 

ефекти, отколкото за хемотоксичните въздействия. Това може да се обясни с 

комбинираното действие на оловото, кадмия и никела, тъй като всеки от тях има 

увреждащо действие върху бъбречните структури и функции, докато нарушенията в 

хемоглобина и еритроцитите са присъщи за въздействието на оловото и на кадмия, но 

при по-високи концентрации.  

При анкетиране за съпътстващи заболявания по време на изследването, 2/3 от 

донорите (12 от с. Змейово и 8 от с. Борилово)  съобщиха за лечение на артериална 

хипертония. При 14 от тези лица PbB и/ или CdB бяха над препоръчваните 

максимални концентрации за професионално неекспонирано население. Имаше и 

единични случаи на исхемична болест на сърцето и ритъмни нарушения. Разбира се, 

сърдечно-съдовите заболявания са с голяма честота, особено сред населението над 60 

годишна възраст и етиологията им е многофакторна. Не бива обаче да се 

пренебрегват и редица проучвания, които разглеждат различни механизми на 

въздействие на тежките метали върху сърдечно-съдовата система и нарушаване на 
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нормалното й функциониране (Cheng Y et al., 2001; Navas-Acien et al., 2007; 

Skoczynska & Skoczynska, 2012).  Авторите стигат до извода, че може да се приеме 

съществуването на зависимост между експозицията на олово и кадмий и повишеното 

кръвно налягане, но считат, че няма достатъчно доказателства за причинно-

следствената връзка с клинично проявените сърдечно-съдови заболявания. 

Хипертонията може да бъде свързана и с бъбречната дисфункция причинена от 

комбинираната експозиция на олово и кадмий, на каквато са изложени нашите 

донори. Множество проучвания установяват връзка между заболеваемостта и 

смъртността от сърдечно-съдови заболявания и нива на олово в кръв доста под 

препоръчителната концентрация за професионално неекспонирани възрастни от 20 

μg/dL (Menke et al., 2006; Skoczynska & Skoczynska, 2012). При 18 от нашите донори 

са измерени концентрации на PbB над тази стойност (Таблица 23), а при 13 от тях е 

регистрирана артериална хипертония. Така че, не е изключена асоциация на 

заболяването с експозицията на олово. Weisskopf et al. (2009) намират асоциация 

между съдържанието на олово в костите и смъртността причинена от сърдечно-

съдови заболявания при население експонирано продължително от околната среда, с 

нива на олово в кръвта по-ниски от измерените от нас. Авторите предполагат, че 

кумулацията на олово в резултат на експозиция от околната среда отпреди 

десетилетия, когато емисиите на метала са били високи, продължава значимо да влияе 

върху здравния риск за населението, въпреки намаляването на експозицията на олово 

през последните години. Резултатите от нашето проучване също предполагат подобно 

влияние на кумулираните в околната среда тежки метали, върху риска за здравето на 

населението от региона на възраст над 60 години. 

В заключение може да се каже, че резултатите от изследваните биомаркери за 

експозиция и ефект показват повишен здравен риск за възрастното население от 

района на селата Змейово и Борилово, в резултат на комбинирана експозиция на 

олово, кадмий и никел. Рискът е резултат от дългосрочната експозиция на ниски 

концентрации от околната среда, в продължение на десетилетия и консумацията на 

продукти отглеждани в личните градини и ферми. Ниските нива на металите в 

околната среда предполагат по-добра абсорбция на вдишаните и погълнати 

количества.  Недоимъкът на протеин, калций, цинк и желязо в диетата, свързани със 

сравнително ниския жизнен стандарт на пенсионерите, също допринасят за  

абсорбцията. Здравният риск се повишава и от често срещаните при възрастните хора 

остеопороза и хипертония. Остеопорозата от една страна се влошава от загуба на 

калций в резултат на бъбречната дисфункция, а от друга страна – спомага за 

автоекспозиция чрез ре-релизинг на олово от костите в кръвта. Хипертонията, често 

срещана при възрастните хора, може да се потенцира също от предизвиканата от 

металите бъбречна дисфункция. Всичко това, както и промените в организма, 

настъпващи с възрастта, определят групата на населението над 60 години като 

уязвима на въздействието на тежките метали от околната среда.  
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Други уязвими групи от непрофесионално експонираното население, към които 

трябва да се насочат бъдещи проучвания за въздействието на тежките метали, са 

бременните и най-вече малките деца.  

При бременните жени повишеният здравен риск се дължи на необходимостта от 

повишен прием на микроелементи и витамини, което често води до дефицити на 

калций, желязо, цинк, витамини C и D. Тези дефицити са причина за повишена 

абсорбция на тежките метали. Бременните са особено уязвима група, защото тежките 

метали са опасни не само тяхното здраве, но и здравето на плода. Със своята 

генотоксичност и способността си да преминават плацентарната бариера, тежките 

метали застрашават нормалното интраутеринно развитие и раждане. Концентрациите 

в кръвта на фетуса са близки до тези при майката. Експозицията на бременни на 

високи нива на олово и кадмий може да доведе до намалена плътност на плацентата, 

удължена пъпна връв, спонтанен аборт, преждевременно раждане, ниско тегло на 

новороденото, вродени малформации, нарушаване на моторните и перцептивните 

функции. Според различни проучвания, неблагоприятният ефект върху плода може да 

се дължи от една страна на присъщата на металите генотоксичност и присъствието им 

в плацентата и феталното кръвообращение, а от друга страна на конкурентното 

изместване на цинка, който е есенциален за нормалния фетален растеж и развитие. За 

тежките метали, които преминават трансплацентарно и имат тератогенен ефект, е 

трудно да се определи гранична стойност за концентрация в кръвта на бременната. 

Единственият начин да се намали експозицията на фетуса е да се редуцира 

съдържанието на олово и камий в кръвта на бременните до една безопасна граница. 

Биологична гранична стойност за съдържание на олово в кръв при бременни е 

определена само в САЩ – 5 μg/dL. В Германия е определена референтна стойност от 

7 μg/dL за съдържание на олово в кръв при жени във фертилна възраст 18 - 69 години. 

За кадмия все още няма въведена препоръчителна концентрация в кръв при бремени. 

Предвид гореизложеното, е уместно да се направи проучване за съдържанието 

на олово и кадмий в кръв при бременни жени от Стара Загора и района, за да се оцени 

риска от експозицията им. Добра практика би било да се изследват нивата на тежките 

метали в кръв по време на бременност и кърмене, за да се предприемат подходящи 

превантивни и коригиращи действия за намаляване риска за новородените.  

Като най-уязвими към неблагоприятното въздействие на оловото и други тежки 

тежки метали се определят децата и особено тези до 3 годишна възраст по няколко 

причини: приемът от различни източници на килограм тегло при децата е много по-

голям отколкото при възрастните; характерното за малките деца поведение „от ръката 

– в устата” води до поглъщане на значително количество прахови и почвени частици 

натоварени с тежки метали; абсорбцията при децата е 4-5 пъти по-висока отколкото 

при възрастните; количествата, които циркулират в кръвта са пропорционално по-

големи в сравнение с тези при възрастните; детоксикиращите функции на детския 

организъм са несъвършени и  с недостатъчен капацитет. Кръвно-мозъчната бариера 

при децата не е напълно развита и неврологичната токсичност, типична за оловото, се 

наблюдава при много по-ниски кръвни концентрации. Най-критичните ефекти при 
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малките деца са върху развиващата се нервна система. Леко понижаване на 

коефициента на интелигентност се наблюдава при PbB от 5 μg/dL, като ефектите 

постепенно се увеличават с повишаване нивото на оловото в кръвта. Различни групи 

от международни експерти са определили, че най-ранните ефекти от токсичното 

действие на оловото започват при популацията на малките деца при нива на олово в 

кръвта от 10-15 μg/dL. Въпреки, че не могат да бъдат изключени ефекти на ниво 

популация и при по-ниска експозиция, WHO (2000б) приема концентрацията от 

10μg/dL в кръв като гранична за неблагоприятни ефекти при деца. Тази 

препоръчителна стойност е свързана най-вече с наблюдаваните неврологични 

увреждания и нарушения в нервно-психичното развитие при децата и е два пъти по-

ниска от определената за възрастните. Центърът за контрол и превенция на 

заболяванията (CDCP, USA) определя за горна граница на олово в кръв при деца 5 

μg/dL. При тази стойност според CDCP се налага прилагане на мерки за намаляване 

на замърсяването на околната среда и обучение на експонираното население за 

превенция (ATSDR, 2019). Проучванията за въздействието на кадмия при експозиция 

на деца са по-ограничени и противоречиви, но вече има доказателства за връзка 

между експозицията на ниски концентрации на кадмий от околната среда и по-нисък 

коефициент на интелигентност. Според авторите развитието на мозъка може да бъде 

повлияно от директното или индиректно въздействие на кадмия както по време на 

интраутеринното развитие, така и от експозицията по време на растежа. Авторите 

признават необходимостта от повече изследвания, но подчертават, че експозицията на 

кадмий в детската възраст трябва да бъде ограничена колкото е възможно повече, за 

да се предотвратят директните ефекти и кумулацията на метала, които могат да 

доведат до сериозни увреждания на здравето в една по-късна възраст. За оценка на 

здравния риск при децата и подрастващите най-голямо значение има изследването на 

биомаркери за експозиция. Още повече, че за оловото има определена от СЗО 

препоръчителна гранична стойност за съдържание в кръв при деца. Провеждането на 

подобно проучване е уместно и при деца от град Стара Загора и региона.    

Няма ниво на тежките метали в организма, което да се смята за необходимо или 

полезно, както и не може да се определи „безопасно” ниво на експозиция, поради 

тяхната токсичност и потенциал да увреждат структурата и да нарушават функциите 

на важни органи и системи дори при ниски концентрации (WHO, 2010). Според СЗО 

действията за намаляване на риска за здравето на хората трябва да са насочени в 

няколко направления: намаляване на производството и употребата на тежки метали 

до колкото е възможно; предотвратяване на разпространението им в околната среда и 

експозицията на населението; мониторинг на биомаркерите за експозиция с 

приоритет към децата и жените в детеродна възраст; обучение на обществото за 

вредните ефекти от въздействието на тежките метали и промотиране на мерките за 

превенция. За да се предотврати по-нататъшно контаминиране на въздуха, почвите, 

водите, растителните и животинските храни и последващата повишена експозиция на 

бъдещите поколения, емисиите на тежки метали в околната среда трябва да бъдат 

редуцирани до възможно най-ниски нива.    
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ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

1. Мониторингът на тежки метали в атмосферния въздух, почвите, подпочвените и 

питейните води в община Стара Загора не показа наличие на наднормени 

концентрации и динамични промени за седемгодишен период (2011 – 2017 г.). 

2. Концентрациите на олово, кадмий и никел в околна среда в община Стара Загора 

са съизмерими с тези в области на България и Европа, които не са в 

непосредствена близост до локални източници на замърсяване.   

3. Анализът на съдържанието на тежки метали в растения от Община Стара Загора 

(2005, 2007 и 2008 г.) показа най-голяма честота на наднормени концентрации на 

олово, кадмий и никел в селата Змейово и Борилово. 

4. Измерените концентрации на олово, кадмий и никел в растителни храни 

отглеждани в селата Змейово и Борилово, с малки изключения, бяха под 

съответните максимално допустими. Най-високи концентрации бяха установени в 

листните зеленчуци, зърнените храни и сухите варива. 

5. Концентрациите на изследваните тежки метали в грозде бяха много близки до 

съответните максимално допустими. Всички измерени концентрации на олово в 

домашно приготвените вина надвишаваха актуализираната през 2015 г. норма.  

6. Проучването на замърсяването с тежки метали в храни от животни отглеждани в 

региона показа най-голям риск от кумулиране на олово в млякото и на кадмий във 

вътрешности употребявани като храна. 

7. Установена бе статистически значима положителна корелационна връзка между 

нивата на олово, кадмий и никел както в растителните, така и в животинските 

храни, което показа комбинираното им кумулиране от околната среда. 

8. Изследването на тежки метали в кръв показа значимо по-висок риск от 

комбинирана експозиция на олово и кадмий при възрастните хора от селата 

Змейово и Борилово в сравнение с контролната група.  

9. При експонираната група се установи статистичеки значима отрицателна 

корелационна връзка между нивата на олово, кадмий и никел в кръв и нивото на 

цинка. Това показва повишен риск от цинков дефицит при комбинирана 

експозиция на тези метали.  

10. Изследваните биомаркери за ефект показаха прояви на нарушена бъбречна 

функция при част от експонираните лица, която може да се дължи на 

нефротоксичния ефект характерен и за трите метала. Уринарната N-ацетил-β-D-

глюкозаминидазата е по-чувствителен маркер от β2-микроглобулина за 

проксимална тубулна дисфункция .   

11. Установеният при възрастните хора повишен риск от експозиция на олово и 

кадмий е основание за бъдещи проучвания при други групи с повишена 

чувствителност, каквито са малките деца и бременните жени.  
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НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

1. Анализирани са резултатите от мониторинга на замърсяването с тежки метали за 

седемгодишен период в основни компоненти на околната среда в община Стара 

Загора, свързани с експозицията на населението – въздух, почви, подпочвени и 

питейни води. 

2. Изследвано е съдържанието на олово, кадмий и никел в растителни и животински 

продукти отглеждани в населени места с повишен риск от замърсяване и са 

определени групите продукти с най-изразена биокумулация.  

3. Чрез проучване на биомаркери за експозиция е доказан повишеният здравен риск 

за възрастното население от региона от комбинирана експозиция на олово и 

кадмий. 

4. Потвърдена е причинно-следствената връзка между експозицията на тежки 

метали и недоимъка на цинк. 

5. Изследвани са паралелно два биомаркера в урина за тубулна дисфункция при 

експозиция на тежки метали и се установява, че N-ацетил-β-D-глюкозаминидаза е 

по-чувствителен маркер от β2-микроглобулин. 

6. За намаляване на здравния риск при населението на пенсионна възраст е 

препоръчано осигуряването на адекватен прием на пълноценен протеин с диетата, 

както и допълнителен прием на калций, желязо, цинк, витамини C и D, при 

доказана необходимост. 

7. Обоснована е необходимостта от изследване на биомаркери за експозиция на 

тежки метали при уязвими групи от населението в региона на град Стара Загора, 

каквито са малките деца и бременните жени. 
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ABSTRACT 

RESEARCH ON HEAVY METALS LEVELS IN THE ENVIRONMENT AND IN EXPOSED 

POPULATION IN A REGION WITH INCREASED RISK OF POLLUTION 

In recent decades, heavy metal emissions have been reduced in developed countries as a result 

of new production technologies, wastewater treatment plants, recycling of heavy metal 

contaminated wastes, banning of leaded gasoline, and stricter control on heavy metal containing 

pesticides. However, in many countries, including Bulgaria, environmental pollution deceleration is 

a relatively slow process, therefore the presence of heavy metals in air, water, soil, plant and animal 

products, and exposure of the general population still remain current problems. Emissions of fine 

particulate matter (PM10) from combustion processes in the industry, including energy production, 

domestic heating and transport are the major sources of environmental heavy metal pollution in 

Bulgaria. By transport and deposition of particulate matter, heavy metals pollute not only air, but 

also soil and water sources, where they persist for decades. Through bioaccumulation in plants and 

animals they enter the food chain. The general population is exposed to lead and cadmium mainly 

via food consumption, hence the potential risk of cumulative exposure, if contaminated food is 

ingested for a long period. The risk is especially high for retired village residents, who usually 

consume food (vegetables, fruits, legumes, poultry and milk products) produced in their own farms.   

Air pollution is a recognized environmental problem in the region of Stara Zagora. Тhe most 

significant potential sources of heavy metal pollution in the region are currently a coal-based 

thermal power plant complex, the largest in the Balkans, nearby military proving grounds, some 

metal production and processing plants, a highway and several major roads and transport junctions, 

some quarries for inert materials, and developed agriculture in rural areas. According to data from 

the Environment Executive Agency, the concentration of fine particulate matter (PM10 and PM2.5) in 

the ambient air most often exceeded threshold values. 

The aim of this study is to evaluate heavy metal levels in the environment and in the general 

population from a region with higher pollution risk in the municipality of Stara Zagora. To 

accomplish this aim, the following tasks were performed: analysis of data on atmospheric air, soil, 

groundwater and drinking water pollution with heavy metals in the region of Stara Zagora over a 

seven-year period; a study on heavy metals contents in plant and animal foods grown in the region; 

measurement of lead, cadmium and nickel in blood as biomarkers of exposure in elderly people 

living in villages with increased risk of contamination and comparison with a control group, as well 

as zinc in blood to determine possible increased exposure or deficiency as a result of competition 

with other metals; study on biomarkers of effect in the exposed group. 

Materials and Methods: Data on heavy metal levels in atmospheric air, soils, groundwater 

and drinking water in the Stara Zagora region were collected from the National Environmental 

Monitoring System for the period 2011 - 2017 and compared with the relevant regulatory norms. In 

order to identify the villages with increased risk of pollution and the metals with the highest 

frequency of excessive and border concentrations, data from studies by Stara Zagora Municipality 

on the content of heavy metals in plant samples taken in 2005, 2007 and 2008 were analyzed. Lead, 

cadmium and nickel content in 95 samples of plant and animal foods grown in private gardens and 

farms from the determined as high-risk villages Zmeyovo and Borilovo, and 15 samples from an 

ecologically clean area were investigated. Samples were collected from products with high affinity 

for heavy metal bioaccumulation that also make up a significant part of the residents’ diet. 

Concentrations were determined by atomic absorption spectrometry after mineralization. Blood 

content of metals (PbB, CdB, NiB) in groups of 17 residents each from Zmeyovo and Borilovo and 
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in 16 residents of the ecologically clean settlement were examined by atomic absorption 

spectrometry. To avoid confounding factors, all donors were non-smokers, non-occupationally 

exposed to heavy metals, permanently living for 10 or more years in the considered village. Equal 

numbers of men and women with an average age of 63-68 years were in each group. Zinc content in 

blood (ZnB) was further investigated to determine its interaction in combined exposure with the 

other metals. Nonparametric statistical methods were preferred because of the high variability of 

concentrations measured, which is not unusual for trace elements. Man–Whitney U-test for 

comparing independent samples and Spearman correlation rank R were used. The relative risk (RR) 

for increased levels of lead, cadmium and nickel in blood and for zinc deficiency was calculated. 

Biomarkers of effect were examined in the exposed group and compared with reference values. β2-

microglobulin and N-acetyl-β-D-glucosaminidase (β-NAG) in urine, creatinine and uric acid in 

blood were investigated as signs of renal dysfunction. Hematologic damage from lead and cadmium 

was determined by investigating complete blood count, erythrocyte morphology, reticulocytes, and 

the presence of basophilic stippling of erythrocytes. 

Results and Conclusions: Data analysis from monitoring of heavy metals in the air, soil, 

groundwater and drinking water in the municipality of Stara Zagora did not reveal the presence of 

excessive concentrations and considerable changes over a seven-year period (2011 - 2017). 

Concentrations of lead, cadmium and nickel were similar to ones observed elsewhere in Bulgaria 

and Europe in areas not in close proximity to local sources of pollution. Consideration of the results 

from heavy metals survey in plants conducted by the Municipality of Stara Zagora showed the 

highest frequency of excessive concentrations of lead, cadmium and nickel in the villages of 

Zmeyovo and Borilovo. This determined the need to measure concentrations of these metals in 

plant and animal products grown in both villages. Almost all concentrations in plant foods were 

below the relevant maximum levels. Highest concentrations were measured in leafy vegetables, 

cereals, and pulses (legumes). Concentrations measured in grapes were very close to the maximum 

levels, and in all samples of home-made wines the lead content exceeded the standard updated in 

2015. Contents of heavy metals in animal products showed the highest risk of bioaccumulation for 

lead in milk and for cadmium in offal. A significant positive correlation was found between lead, 

cadmium and nickel levels in both plant and animal foods, indicating their combined cummulation 

from the environment. The measured heavy metal blood levels showed a significantly higher risk of 

combined exposure to lead and cadmium in the elderly villagers of Zmeyovo and Borilovo 

compared to the control group. A statistically significant positive correlation was found between 

lead and cadmium blood levels, indicating a combined exposure to both metals. Only in the exposed 

group statistically significant negative correlations were established between lead, cadmium and 

nickel levels in blood and zinc blood levels. This indicated an increased risk of zinc deficiency with 

the combined exposure to those metals because of competitive interactions between ions with 

similar physicochemical properties. The Relative Risk of increased blood lead and cadmium 

concentrations and zinc deficiency was significantly higher in the exposed group. Biomarkers 

studied in the exposed group showed manifestations of renal dysfunction in some of the subjects, 

which may be due to the nephrotoxic effects of all three metals. A higher incidence of excessive 

levels of N-acetyl-β-D-glucosaminidase was found, in comparison with β2-microglobulin, which 

identified β-NAG as a more sensitive marker for proximal tubular dysfunction. No sufficiently 

convincing abnormalities in the blood count and erythrocyte morphology were found to 

demonstrate a chemotoxic effect. Increased risk of lead and cadmium exposure found in the elderly 

suggests the need for future studies in other sensitive groups, such as young children and pregnant 

women.  


