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ВЪВЕДЕНИЕ 
Докладът за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно 

предложение (ИП) „Разработване на кариера „Тервел-Бонево” за добив на варовик с площ 123,653 

дка в землищата на село Бонево и гр. Тервел, община Тервел, област Добрич” се изработва и в 

съответствие с изискванията на чл. 96, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 12, 

ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда. Той е изискан от компетентния орган РИОСВ – Варна с Решение № ВА 97-

ПР/2015 г. на РИОСВ – Варна за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, предоставено 

на Възложителя с писмо с изх. № 26-00-261/16 от 23.11.2015 г. 

В отговор на представеното Уведомление за инвестиционното предложение на „Пътно 

строителство” АД – гр. Добрич, РИОСВ-Варна с писмо изх. № 26-00-2614/3 от 11.05.2012 година 

определя, че инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, б. “а” от Приложение № 2 на 

ЗООС и е предмет на преценяване на необходимостта от ОВОС. С Решение № ВА 97-ПР/ 23.11.2015 г. 

на РИОСВ – Варна компетентният орган се произнася да се извърши оценка на въздействието върху 

околната среда за инвестиционно предложение „Разработване на кариера „Тервел-Бонево” за добив 

на варовик с площ 123,653 дка в землищата на село Бонево и гр. Тервел, община Тервел, област 

Добрич”. 

На етап разработване на задание за обхват на ДОВОС са проведени консултации със засегнатото 

население и специализирани ведомства. Изразените становища и препоръки относно 

инвестиционното предложение са взети под внимание при разработване на настоящото задание. 

В съответствие с изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, 

инвестиционното предложение, подлежи на оценка за съвместимост. Предвид дадените указания от 

РИОСВ – Варна с писмо с изх. № 26-00-261/16 от 23.11.2015 година оценката за степента на 

въздействие на инвестиционното предложение върху защитена зона „Хърсовска река” с код 

BG0000106 да се представи като отделно приложение към доклада за ОВОС. 

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 2 на ЗООС е разработено Задание за обхвата и 

съдържанието на доклада за ОВОС, изготвено в съответствие с чл. 10, ал. 3 на Наредба за условията и 

реда за извършване на ОВОС. 

В коригираното и допълнено Задание и в доклада за ОВОС са взети предвид мотивите и 

препоръките на РИОСВ-Варна за разработването на доклада за ОВОС, изразени в писмо изх. № 26-00-

261 (20) от 16.11.2017 г., както и препоръките на специализираните ведомства и организации и 

засегнатата общественост в резултат от извършените консултации съгласно чл. 95, ал. 3 на ЗООС и чл. 

9, ал. 1 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС. 

Във връзка с представения в РИОСВ-Варна, Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) 

върху ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000106 

„Хърсовска река“, и на основание чл. 39, ал. 8 и чл. 24, ал.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, качеството на ДОСВ е с 

положителна оценка. 

Съгласно чл. 14, ал. 4 на Наредбата за ОВОС оценката на внесения Доклад за оценка на 

въздействието върху околната среда от реализация на ИП е отрицателна. С писмо изх. № 26-00-261 

(А2) от 29.06.2018 година компетентният орган, РИОСВ-Варна връща ДОВОС за допълване и 

преработване, давайки допълнителни указания за преработването му. 
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С писмо изх. № РД-1621/10.05.2018 година РЗИ-Добрич счита, че обхватът и съдържанието на 

ДОВОС са обширни и в него са характеризирани с достатъчен обем за оценка на здравния риск за 

населението от реализирането на ИП. 

В коригираното и допълнено Задание, в преработения и допълнен доклад за ОВОС и 

унифицирано нетехническо резюме към него, са взети предвид мотивите и препоръките на РИОСВ-

Варна за разработването на доклада за ОВОС, изразени в писмо изх. № 26-00-261 (А2) от 29.06.2018 г. 

Настоящият Доклад за ОВОС си изработва от „Екологика Русе” ЕООД. Автори на доклада са 

независими експерти, отговарящи на изискванията на чл. 83 на ЗООС, за което са приложени 

съответните декларации. 
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За най-точно наименование на настоящото инвестиционно предложение се приема следното: 

Разработване на кариера „Тервел-Бонево” за добив на варовик с площ 123,653 дка в 

землищата на село Бонево и гр. Тервел, община Тервел, област Добрич. 

 

1.2 ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
Възложител: „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД 

ЕИК: 124000579 

Адрес за кореспонденция: гр. Добрич-9300, ул. „Полковник Дрангов“ № 9 

Тел за връзка: тел.: 058/ 601 441, факс: 058/ 601 771 

e-mail,  office@roadco-bg.com 

Изпълнителен директор: Валентин Зеленченко 

 

По смисъла на параграф 1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на ЗООС, възложителят на 

настоящото инвестиционно предложение е „Пътно строителство” АД. 

През 2012 г. ЕТ „ЗОРНИЦА – Зорница Бучукова“, гр. Тервел, става титуляр на Разрешение № 287 

от 04.09.2012 г. за проучване на строителни материали, подземни богатства в площ „Тервел – 

Бонево“, разположена в землищата на гр. Тервел и с. Бонево, община Тервел, област Добрич. Въз 

основа на Разрешението, Министърът на икономиката и енергетиката сключва договор за 

предоставяне на ЕТ „ЗОРНИЦА – Зорница Бучукова“ на право за проучване на подземни богатства, 

към който с допълнително, тристранно подписано споразумение, ЕТ „ЗОРНИЦА – Зорница Бучукова“ 

прехвърля изцяло правата и задълженията по Разрешение № 287 от 04.09.2012 г. на „Пътно 

строителство“ АД, гр. Добрич. 

Съгласно чл.21, ал.7, т.2 от ЗПБ „след представяне от титуляря на влязло в сила решение по 

оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването, или на 

решение да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение за добив и първична 

преработка на подземните богатства, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, 

министърът на енергетиката или упълномощено от него длъжностно лице извършва регистрацията и 

издава на титуляря удостоверение за направено търговско откритие. Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗПБ 

търговското откритие поражда права за концесия. 
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1.3 ДАННИ ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ЕКСПЕРТИ (СПИСЪК НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ЕКСПЕРТИ И 

РЪКОВОДИТЕЛ НА КОЛЕКТИВА, РАЗРАБОТЕНИ РАЗДЕЛИ) 

 
ТАБЛИЦА 1.3-1. 

Име Специалност Телефон, e-mail 

л. арх. Саша Рулинска 

Ландшафтен архитект 

Ръководител колектив 

Биоразнообразие и растителен свят, ландшафт, шум, 
културно и материално наследство 

0897 965 831 

sasha.rulinska@abv.bg 

инж. Антоанета 
Стефанова 

Машинен инженер „Техника и технологии по 
опазване на околната среда”, магистър 

Отпадъци, Атмосферен въздух, Опасни химични 
вещества 

0878 130 449 

ekodezia@gmail.com 

инж. Надежда 
Мурджева 

Строителен инженер по водоснабдяване и 
канализация, магистър 

Води – подземни и повърхностни, почви 

0889 417 038 

ekologika_russe@abv.bg 

Ивелина Петрова 
Дусова 

Биолог 

Растителен и животински свят 

 

ekodezia@gmail.com 

 

д-р Ивелин Искренов 
Илиев 

Лекар 

Оценка на риска и здравето на населението 

0898 255962 

dr.iliev66@jmail.com 

 

mailto:sasha.rulinska@abv.bg
mailto:stefanova.ekoob@gmail.com
mailto:ekologika_russe@abv.bg
mailto:stefanova.ekoob@gmail.com
mailto:dr.iliev66@jmail.com
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

2.1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Търсещите и проучвателни работи са извършени през 2013 – 2014 г. и са установени запаси. 

Търговско откритие ще бъде регистрирано след получаване на положително решение по оценка 

въздействието по околната среда. 

С писмо до МИЕ-София вх.№E-26-П-190/05.06.2014 г. е внесен Доклад за резултатите от 

извършените проучвателни работи в площ „Тервел-Бонево”, разположена в землищата на с. Бонево 

и гр. Тервел, община Добричка, област Добрич. 

В посочената площ ще се утвърдят геоложки запаси, а фирмата е подала до МИЕ (сега МЕ) 

заявление за получаване на търговско откритие – вх.№ Е-26-П-226/27.03.2015 г. Съгласно чл. 21, ал. 7, 

т. 2 от ЗПБ „след представяне от титуляря на влязло в сила решение по оценка на въздействието 

върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването, или на решение да не се 

извършва ОВОС на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на 

подземните богатства, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, министърът 

на икономиката, и енергетиката или упълномощено от него длъжностно лице утвърждава 

протокола по ал. 6, извършва регистрацията и издава на титуляря удостоверение за направено 

търговско откритие.” 

Инвестиционното предложение се отнася за дейности по добив на варовик по открит способ с 

извършване на пробивно взривни мероприятия. Площадката е спряна от експлоатация съществуваща 

кариера с налични разкрити и готови за добив запаси. 

 

2.2 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА РАЙОНА 

Находище „Тервел-Бонево” се намира в Добричка област, на границата на две землища – на 

град Тервел и на село Бонево, община Тервел. Спрямо град Тервел се намира в северозападна 

посока, а спрямо село Бонево в югозападна. Площта на находището е 123 653 м2. 

В административно отношение находището попада в община Тервел, област Добрич. На 

фигура 2.2.-1 е показано местоположението на инвестиционното предложение на 

административната карта на Р.България. Най-близките населени места около находището са град 

Тервел и село Бонево, а по-далечни населени места (над 3 км) са селата Войниково, Професор 

Златарски и Честименско. 

Територията на площадката попада в понижение на релефа, разположено между ниски 

хълмове. Територията на бившата кариера (нарушените терени) попадат в горски фонд като 

нелесопригодни територии. В околните терени по протежение на широките плитки долове се срещат 

горски насаждения и горски култури. По горните части на хълмовете преобладават обработваеми 

земи, които са доминиращи за територията на община Тервел. 
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ФИГУРА 2.2-1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА НАХОДИЩЕ ТЕРВЕЛ-БОНЕВО НА АДМИНИСТРАТИВНАТА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ 

 

Отстоянията на находище „Тервел-Бонево” спрямо важни обекти са посочени в таблицата по-

долу. 
ТАБЛИЦА 2.2 – 1 КЛЮЧОВИ ОТСТОЯНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЩИ НАХОДИЩЕ „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” 

Обект Разстояние (м) 

Жилищна територия на с. Бонево 1 190 

Жилищна територия на гр. Тервел 1 950 

Село Честименско 3 930 

Село Професор Златарски 4 150 

Село Войниково 3 830 

Село Полковник Савово 3 690 

Село Каблешково 4 500 

Най-близко разположена стопанска сграда (претоварва станция за битови отпадъци) 1 300 

Най-близък асфалтов път (отстояние по права линия) 1 650 

Забележка: 
Разстоянията са измерени по права линия между най-близките точки от границите на обектите и са 
закръглени за прегледност до 10 м. 
Използвана е базата сателитни изображения и данни Google Earth. 

 

Координатен регистър на граничните точки на запасите на находище „Тервел-Бонево” е 

представен в Таблица 2.2.-2. 
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ТАБЛИЦА 2.2-2  КООРДИНАТИ НА ГРАНИЧНИТЕ ТОЧКИ НА НАХОДИЩЕТО 
 

№ по ред “Х” “У” 

1 4744730.0 9595610.0 

2 4744694.4 9595803.6 

3 4744675.0 9595915.0 

4 4744626.6 9595905.2 

5 4744504.7 9595880.5 

6 4744373.8 9595854.0 

7 4744282.2 9595835.5 

8 4744302.2 9595601.1 

9 4744437.5 9595550.5 

10 4744584.1 9595580.2 

 

 

2.3 ОБХВАТ И РАЗМЕР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ПЛОЩИ 

Общата площ на находището е 123 653 м2. 

На фиг. 2.3.-1 е показан контурът на находището върху сателитно изображение на района. 

Териториалния обхват, на оценяваното в ОВОС инвестиционно предложение, да бъде контурът 

на установените запаси, тъй като в границите му съществуват площи за разполагане на насипища, 

маневриране на механизацията, товаро-разтоварни дейности и другите съпътстващи добива 

мероприятия. Не се предвижда разширяване на границите при определяне на концесионната площ. 

 

Находището попада в две землища – на гр. Тервел и на с Бонево. То е описано с координатни 

точки и засяга части от 16 имота. За имотите са поискани справки от Областна служба „Земеделие“ 

гр. Тервел – за землището на с. Бонево и от „Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. 

Добрич“ за землището на град Тервел. В таблиците по-долу са представени данните за имотите, във 

вида, в който са получени съответно от Общинска служба „Земеделие” – град Тервел, за териториите 

от землището на село Бонево и от Служба по Геодезия, картография и кадастър – град Добрич, за 

тези от землището на град Тервел. 

Имотите, в които попада находището (части), от землището на с. Бонево са представени в 

Таблица 2.3.–1. 
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ФИГУРА 2.3-2 

 
 

 
ТАБЛИЦА 2.3-1  НАХОДИЩЕТО ПОПАДА В ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ ИМОТИ ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОНЕВО 

Имот № 
Засегната площ от 

имота (дка) 
Площ Начин на трайно ползване Собственик 

000054 0.050 105.248 Залесена горска територия МЗХ-ДЛ/ДДС 

000056 11.603 15.675 Залесена горска територия МЗХ-ДЛ/ДДС 

000084 15.862 20.319 Залесена горска територия МЗХ-ДЛ/ДДС 

102001 7.337 7.337 Нива Община Тервел 

102002 9.867 182.562 Пасище, мера Общ.ост.фонд 

 

Имотите, в които попада находището (части), от землището на град Тервел са представени в 

Таблица 2.3-2. 

 
ТАБЛИЦА 2.3-2  НАХОДИЩЕТО ПОПАДА В ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ ИМОТИ ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ТЕРВЕЛ 

Кадастр. 
идентификатор 

Засегната площ 
от имота (кв.м)* 

Имот обща 
площ (кв.м) 

Начин на трайно ползване Собственик 

72271.44.9 4250 4250 Нива Физическо лице 

72271.45.63 1990 15007 
За селскостопански, горски 

път 
Община Тервел 

72271.64.40 49681 201551 Широколистна гора МЗГ-ДЛ/ ДДС 

72271.44.4 102 5382 Пасище 
Общински остатъчен 

фонд 
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Кадастр. 
идентификатор 

Засегната площ 
от имота (кв.м)* 

Имот обща 
площ (кв.м) 

Начин на трайно ползване Собственик 

72271.44.7 5000 5000 Нива Физическо лице 

72271.44.10 4249 4249 Нива Физическо лице 

72271.44.11 4250 4250 Нива Физическо лице 

72271.44.8 3001 3001 Нива Физическо лице 

72271.44.12 582 4250 Нива Физическо лице 

72271.45.4 1121 29955 Нива 
Частно юридическо 

лице 

72271.45.5 4708 116664 Пасище 
Общински остатъчен 

фонд 

 

Забележка: 

Площта на засегнатата част от имота е добавена след направени изчисления от цифровия модел на 

землището с нанесен контур на инвестиционното предложение. 

 
ФИГУРА 2.3-2 ИМОТИ, В КОИТО ПОПАДА НАХОДИЩЕ ТЕРВЕЛ - БОНЕВО 

 

Имоти с номера 000054, 000056 и 000084 от землището на с. Бонево и с идентификатори 

72271.45.63 и 72271.64.40 от землището на гр. Тервел са част от Държавен горски фонд. Засягат се 

участъци, които са използвани за добив в миналото (старата съществуваща кариера, запазила 

принадлежност на земите към ДГФ). На територията на имот 000084 (засегнат участък 15.8 дка) има 

един горски подотдел с наличие на дървесна растителност – малка група дървета основно 

американски ясен с малко проективно покритие. Заемат площ от 1.5 дка (площ на подотдела 2 дка). 

Инвестиционното предложение не предвижда дейности, засягащи други горски територии и 

територии с дървесна растителност. 
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Пряко засегнатите площи, за които се предвижда добив, където ще се извършва депониране на 

откривката и площите където ще се извършват спомагателни дейности са: 

J 123,653 дка – площ на утвърдените запаси, където ще се извършва добив; 

J Други необходими площи – не. 

ФИГУРА 2.3-3 СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ НА ЗЕМИТЕ В ГРАНИЦИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА ИП 

 

 
 

На фигура 2.3–3 е представено разпределението на площите в границите на находището 

съобразно настоящото състояние на почвеното и растително покритие. Нарушените терени (на 

схемата червено и жълто) са отработената хоризонтална площ до хоризонт 150 (червено) и стари 

разкрити залежи, стъпаловидно оформени в миналото (жълто). 

Ненарушените терени са участъци от площта на находището в естественото им състояние, без 

следи от добив в миналото (лилаво и синьо). Те са разделени съобразно резултатите от проведените 

геоложки проучвания и установената мощност на покриващите пластове, което определя обема и 

начина на извършване на разкривните работи. Най-източния участък се отличава със рязко 

увеличаване мощността на покриващия пласт, достигащ до над 12 м (на схемата със синьо). Това са 

земеделски земи – ниви, които се използват за отглеждане на едногодишни интензивни култури. 

Тези земи са разделени от съществуващата кариера с терени също запазени в естествено състояние 
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(ниви и територия с тревна растителност), но с малка мощност на покриващия пласт – от 10 до 80 см, 

средно 15-20 см. 

Площта, предмет на ИП, попада в границите на защитена зона от националната мрежа Натура 

2000 – ЗЗ „Хърсовска река” с код BG0000106 за опазване на природните местообитания и дивата 

флора и фауна. 

 

2.4 ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПРЕДВИДЕНО 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ, ВОДИ И ЗЕМНИ НЕДРА – ЗА ЕТАПА НА СТРОИТЕЛСТВО И ЕТАПА 

НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

2.4.1 ОСНОВНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

На територията на находището ще се извършва само добив на полезно изкопаемо. Ще се 

обособи депо за съхранение на хумусен слой, разкривка (насипище). На територията на находището 

не се предвиждат работни площадки за механизация и ремонт на механизацията. Не се предвиждат 

постоянни вътрешнокариерни пътища. Не се предвижда обособяване на площадка за съхранение на 

готовата продукция. 

Инвестиционното предложение се отнася за дейности по добив на варовик по открит способ с 

извършване на пробивно взривни мероприятия. Площадката е спряна от експлоатация съществуваща 

кариера с налични разкрити и готови за добив запаси. В миналото от добива е обособена обширна 

хоризонтална площадка с площ над 30 дка, която е подходяща за разполагане на насипище за 

откривка и депо за хумус. По тази площадка работната механизация може да се предвижва свободна 

във всички посоки. Възложителят разполага с Асфалтова база в град Тервел в гр. Тервел, 

разположена на около 5 км от кариерата, където ще се извършват част от спомагателните дейности, 

като дълготраен престой, ремонт и зареждане с гориво на механизацията. 

 

Предвидените дейности включени в предложението са: 

J Доставяне на преместваем фургон за работниците и преместваем кантар за товарните 

автомобили, изнасящи готова продукция – двете съоръжения ще се разположат в 

североизточната част на площадката в границите на концесионната площ в близост да 

подхода към кариерата. Те ще оформят зона за административно обслужване на 

дейността (местоположение на зоната: в имот с идентификатор 72271.64.40, площ до 

2 дка) (виж Приложение 1. Карта 1. Местоположение на елементите на ИП); 

J Разкриване на полезното изкопаемо, депониране в границите на площадката и 

временно съхранение на откривката. Включва: отнемане на горния хумусен слой и 

депониране в депо за хумус с площ 2 дка, разположено в имот с идентификатор 

72271.64.40 и разкриване на залежите с депониране на откривката в депо за откривка 

с площ 22 дка (местоположение – в границите на концесионното площ попада в 

имоти с номера 72271.64.40, землище Тервел, 000056 и 000084, землище Бонево. 

Имотите са горски фонд, но представляват нарушени от добив територии) (виж 

Приложение 1. Карта 1. Местоположение на елементите на ИП). Дейността ще започне 

след усвояване на наличните подготвени за добив залежи, прогнозно през петата 

година на добив; 

J Провеждане на пробивно взривни мероприятия за отделяне на скалата от масива – 

дейности провеждани от външен изпълнител, притежаващ всички необходими 
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разрешителни, техника и работници(технически данни за дейността са представени по-

долу под заглавие „Взривни дейности“). Периоди за извършване на дейността – 

изчисленията показват, че за добиване на цялото налично количество ще са 

необходими средно по 8 взривявания годишно за целия период на добив. 

Взривяването ще се извършва през светлата част на денонощието, ще е съобразено с 

климатичните условия и при лоши такива няма да се извършва. Планира се средно по 1 

взривяване месечно за месеците на активен добив спрямо пазарното търсене; 

J Натоварване на взривената маса посредством багер на камиони и изнасяне от 

кариерата. Анализа на скалите и планираните взривни мероприятия ще водят до 

равномерно раздробяване на скалите. За достигане на ефективност и снижаване на 

разходите не се налага пренасяне на суровината и образуване на площадка за 

съхранение на готова продукция. Такава не е планирана. Добитата маса ще бъде 

директно товарена в товарни автомобили след взривяване; 

J Разтрошаване на част от суровината. Полезното изкопаемо ще бъде реализирано 

предимно в непреработен вид, въпреки това е възможно при необходимост от 

определени количества разтрошени и сортирани фракции на обекта да бъде доставяна 

мобилна трошачна инсталация. Това съоръжение има средните преимущества: не е 

необходима инвестиция за закупуване, доставяне на обекта и постоянна охрана на 

съоръжението, а може да бъде наемано такова. Трошачката ще да бъде ситуирана в 

непосредствена близост но взривената маса, като спестява операцията за пренасяне 

масите варовик. Прогнозно се очаква работата на инсталацията да не надхвърля 5 до 10 

дена годишно и то само при необходимост. Тя ще бъде доставяна на терена и 

ситуирана в близост до взривената маса преди реализиране на готовата продукция. 

Работна площадка ще се сформира при нужда, за кратък период, с различно 

местоположение, но задължително в границите на концесионната площ. 

Не се предвиждат следните дейности: 

J Не се предвижда изграждане на вътрешнокариерни пътища. Видът на 

съществуващата, нарушена от добив площадка и начина на предвидения добив 

предоставят възможност за свободно придвижване на механизацията до мястото на 

активен добив. Маршрутите ще се променят и ще представляват най-краткото 

разстояние между забоя и входа на кариерата. 

J Не се предвижда работна площадка за механизацията в границите на концесионната 

площ – дългосрочното домуване на машините,техният ремонт и зареждане с гориво ще 

се извършва в Асфалтовата база в гр. Тервел. Крактосрочно домуване на машините по 

добив ще е до мястото на активен добив, което ще променя с напредване на добивните 

дейности. Пробивната сонда ще присъства на площадката единствено в предвидените 

за пробивни работи дни и ще напуска обекта след това. Товарни автомобили няма да 

домуват в границите на площадката; 

Добивът ще се извършва съгласно изискванията на закона за подземните богатства, като за 

целта ще се изготвят и съгласуват всички проекти съгласно Наредба за изискванията към обхвата и 

съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична 

преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните 

и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за 
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тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25.10.2013 г., обн., ДВ, бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 

01.11.2013 г. 

Предвижда се кариерата да се развива в дълбочина до достигане на геоложкото дъно (дъно на 

блок 221 – кота 140 м), а в площно отношение до достигане на горния ръб на кариерата до контура 

на геоложките запаси. Развитието на минните работи е пряко свързано с годишната 

производителност и на практика тя ще бъде лимитираща по отношение на крайния контур на 

кариерата. Ще се отработва на хоризонтални слоеве в технологична последователност отгоре 

надолу. Предвижда се височината на работните хоризонти да не надвишава 10-12 м. 

 

Подготовка кариерата за добив (строителство) 

Площадката на инвестиционното предложение е съществуваща кариера. 

Ще се достави преместваем фургон за битово помещение на работниците и химическа тоалетна. 

 

Не са необходими отводнителни съоръжения, кариерата е с общ наклон в посока запад, който 

осигурява добро оттичане на атмосферите води и незадържане в кариерното тяло. 

Не се предвижда изграждане на трайни сгради и съоръжения. 

 

Етап експлоатация на кариерата 

РАЗКРИВАНЕ НА НАХОДИЩЕТО И НАСИПООБРАЗУВАНЕ 

 

Подготовката на площи за извършване на добив по открит способ основно включва разкривни 

работи. Разкривните работи на кариерата се състоят в премахването на горния откривен слой и 

образуван на временно насипище. 

 

Основни параметри на разкривката: 

J Обем на разкривката за цялото находище 240 000 м3 

Кватернерните материали са представени от делувиални глини и почвен слой. Мощността на 

кватернерните материали е незначителна и варира от 0,20 м до 12,60 м. Значителна част от 

находището е експлоатирана в миналото и не се нуждае от разкриване. 

Глините са кафяви до тъмнокафяви на цвят и са повсеместно разположени, твърде често 

варовиците афльорират на повърхността. Хумусен слой има на изолирани места и с незначителна 

дебелина. На местата, където това е възможно той ще се от отделя и ще се съхранява отделно при 

спазване на изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (Обн. ДВ. бр.89/1996 г., изм. 

ДВ. бр.30/2002 г.). 

Местоположението и размерите на депото за откривка са представени в Приложение № 1 към 

доклада – Карта 1. 

 

При определяне на местоположението на насипищата са оценявани следните критерии: 

J Нарушена площ в резултата на насипване на откривка; 

J Най-малките транспортни разстояния; 

J Икономическа рентабилност. 
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Приложим начин на насипване при прилаганата технология в кариерата – площен. 

Разкриването на находището се извършва по хоризонти. Разкриването ще се извършва с 

булдозери, еднокофови хидравлични багери и автотранспорт. Схемата на прокарване е чрез 

изземване на масива от челен забой и депониране на иззетата маса. 

По време на експлоатация на находището паралелно се извършват и разкривни работи, като 

техния годишен обем е съобразен с условието в кариерата да бъдат разкрити запаси за пет годишен 

период на добив. 

Максимална площ на депото за октривка 22 дка. 

Площ на депото за хумус – 2 дка. 

 
Предвидена механизация за извършване на дейността: 
Разкриване 
ТАБЛИЦА 2.4.1-1  

Вид машина Брой 
Мощност 

(kW) 
Максимален брой 
часове на година 

Брой години по 
дейности 

Самосвал 1 265 kW 1974 10 

Хидравличен багер 1 239 kW 1410 10 

Булдозер 1 115 kW 1410 10 

 

Възложителят разполага с разнообразен собствен автопарк, обслужващ други дейности на 

дружеството. За конкретните по марка и спецификации машини ще се променят. За оценките са 

определени адекватни за обекта максимални мощности на двигатели на машините. 

 

МИННО-ДОБИВНИ РАБОТИ 

 

Технологията на добив е с прилагане на пробивно-взривни работи. Добитата скална маса се 

изземва основно в непреработен вид, а при необходимост се преработва в непосредствена близост 

на забоя от мобилна трошачно-пресевна инсталация, която временно се ситуира в близост до 

скалната маса. 

Период на експлоатация – 35 години – срок на концесията. 

Находището ще се разработва като кариера по открит начин, на стъпала. По време на 

експлоатацията добивните хоризонти ще се развиват постепенно, осигурявайки фронт на добивните 

работи и съобразявайки се с напредването на откривните работи. 

Височината на стъпалата за хоризонтите ще е около 10 – 12 м. 

За реализиране на инвестиционното предложение не се налага извършване на допълнителни 

дейности, като: 

J Отводняване на повърхностни водни обекти – територията на находището не е част от 

съществуващ воден обект; 

J Изграждане на необходима инфраструктура – пътища (външни), водоснабдяване или 

електроснабдяване – ще се използват съществуващи пътища, които са в добро 

състояние и имат нужния капацитет; Не се предвижда водоснабдяване на обекта. 

J Изграждане на стационарна пресевна инсталация – ще се използва мобилна пресевна 

инсталация, която обслужва и други кариери, експлоатирани от дружеството. 

J Строителство на сгради. 
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Основни показатели, определящи технологията на добив 

 

Основни параметри на дейността: 

J Размери на находището 123 653 м2; 

J Размер на концесионната площ, която ще бъде заявена 123 653 м2; 

J Геоложки запаси в контура на кариерата – 2 782 530 м3; 

J За добиваната суровина този обем се равнява на – 5 857 226 т; 

J Заявен срок на концесията – 35 години. 

Проектна годишна производителност за добив от находище „Тервел-Бонево”: 

J Зададено количество готова продукция 80 000 м3/годишно. 

 
ТАБЛИЦА 2.4.1-2 ИЗЧИСЛЕНИ ЗАПАСИ В НАХОДИЩЕ „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО“ 

Блок 
№ 

Категория 
на запасите 

Площ на 
блока (S), 

(m
2
) 

Средна мощност 
на разкривката 

(m
3
) 

Обем на 
разкривката 

(m
3
) 

Средна мощност 
на ПИ 

(m) 

Количество 
на ПИ 
(m

3
) 

1 111 123 653 2.04 240 000 12.50 1 546 000 

2 332 123 653 - - 10.00 1 236 530 

Общо запаси/ Обем 
разкривка 

123 653 2.04 240 000 - 2 782 530 

 

Горната граница на запасите се определя еднозначно от долнището на почвено-делувиалния 

слой. 

Блок 1 (111) се разполага в централната част на площта. Оконтурен е от сондажи №№ от 1 до 7 и 

помощни точки, съобразно данните от построените геоложки разрези. За горна граница на блока 

служи геоложката граница между откривката и полезното изкопаемо. Долната граница е 

дълбочината на прокараните сондажи или кота 150. 

Блок 2 (332) се разполага под блок 1. Оконтурен е от помощни точки с №№ от 1 до 7. За горна 

граница на блока служи котата на дълбочината на забоя на най-близката сондажна изработка. Кота 

140 се явява своеобразно долна граница на блока. Субхоризонталното разположение на пластовете в 

обсега на проучваната площ разкритията и достигнатата кота от МС3 позволяват окачествяване на 

блока като предварително установени минерални ресурси от категория „332”. 

 
Предвидена механизация за извършване на дейността: 
Добив 
ТАБЛИЦА 2.4.1-3  

Вид машина Брой 
Мощност 

(kW) 
Максимален брой 
часове на година 

Брой години по 
дейности 

Самосвал 1 265 kW 1974 33 

Черен товарач 1 396 kW 1974 33 

Булдозер 1 115 kW 1974 33 

Водоноска* 1 110  kW 30 33 

Трошачна инсталация* 1 330  kW 105 33 
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Забележка: Предвидените две машини ще работят за кратки периоди, като при работа те ще 

бъдат обслужвани от някой от работниците по добив, т. е ще заместват тякоя от горните машини. 

 

 

ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОБИВАНАТА ДЕЙНОСТ ПО ПЛОЩИ 

 
ФИГУРА 2.4.1 - 1  ПЛОЩИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА НАСИПИЩЕ (ВКЛ. ДЕПО ЗА ХУМУС) НА КАРИЕРА „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО“ 

 

Мероприятията по добив в границите на площадката ще са еднотипни, но ще се променят по 

местоположение и обем с времето при прокарване на нови стъпала и напредване на разкривните 

работи. Обобщено приближение на очакваното развитие на дейността и промените в границите на 

площадката са представени с фигура 2.4.1-1. 

J За първите 5 години – на територията на площадката ще се извършва добив от 

съществуващи оформени стъпала по хоризонти (на схемата с червено); Ще започнат 
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разкривни работи с ниска интензивност на площи с малка мощност на покриващите 

пластове (зелено) – насипообразуване не е необходимо; 

J След 5 до 10 години – поетапно започва разкриване на залежите и насипообразуване; В 

предходния период са разкрити и подготвени за добив площи, чието усвояване 

продължава; 

J След 10 до 15 години – в този период се очаква поетапно довършване на разкриването 

на пластовете и насипообразуване. 

J След 15 до 20 години – очаква се да бъде достигнат хоризонт 140 и с поетапното 

изземване ще се освободят площи, където част от откривката ще бъде разстилана. 

J След добиване на суровината в края на концесионния период – ще се проведат 

мероприятия за рекултивация на нарушените терени. 

 

Прогнозното развитие на площадката с напредване на добивната дейност е представено в 

таблицата по-долу. 

 
ТАБЛИЦА 2.4.1 -4  ПРОГНОЗНО СЪСТЯНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА ИП С НАПРЕДВАНЕ НА ДОБИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

Етап/ Вид площ според 
въздействието 

Нарушени 
терени 

Нарушени 
терени с налични 

залежи/ Добив 

Ненарушени 
терени 

подготвени за 
разкриване 

Ненарушени 
терени/ 

Рекултивирана 
територия 

Временно 
депо за 

съхранение на 
откривка 

Прогноза състоянието на 
площадката до първите 5 г. 

37.7 дка 24.5 дка 33.9 дка 27.4 дка - 

Прогноза състоянието на 
площадката след 5 до 10 г. 

53.3 дка 33.9 дка 27.4 дка - 9.0 дка 

Прогноза състоянието на 
площадката след 10 до 15 г. 

72.2 дка 27.4 дка - - 24.0 дка 

Прогноза състоянието на 
площадката след 15 - 20 г. 

- 82.6 дка - 25.0 дка 16.0 дка 

 

Етап закриване. Рекултивация и възстановяване на нарушените терени 

Етапът на закриване започва след края на експлоатационните работи и включва техническа 

ликвидация (демонтаж на технологичното оборудване) и рекултивация на нарушените терени. 

Технологичния процес позволява и прави рентабилна поетапната рекултивация на отработените 

терени чрез директно разстилане на част от откривката. При този процес в етапа на закриване 

рекултивация ще е необходима само за част от площадката. 

При одобряване на настоящото ИП ще се изработи Проект за рекултивация на нарушените 

терени, който ще е неразделна част от Цялостния проект за добив. 

Проектът за рекултивация включва технически и биологични мероприятия за възстановяване на 

нарушените терени. Насоките на рекултивация са зависими от състоянието на площите в края на 

експлоатацията по Цялостния проект за добив и съгласно изискванията на съответните нормативната 

уредба. 

На рекултивация подлежат: 

J Площите заети от насипища; 

J Откосите на насипищата; 
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J Дъното на кариерата; 

J Бордовете на кариерата. 

Рекултивацията на насипищата и техните откоси включва следните етапи: 

J Ландшафтно оформяне на насипищата; 

J Противоерозионно укрепване и озеленяване на откосите; 

J Противоерозионно укрепване и озеленяване на повърхността на насипищата. 

Рекултивацията на котлована на кариерата – дъно и бордове на кариерата включват: 

J Ландшафтно оформяне на бордовете на кариерата; 

J Вертикална планировка на дъното с проектни наклони до 3%; 

J Възстановяване на растителното покритие на дъното чрез засаждане на растения. 

Техническа рекултивация 

 

Целта на техническата рекултивация е вписване на територията на отработеното находище към 

околния терен, максимално намаляване риска от повърхностни ерозионни процеси и създаване на 

благоприятни условия (основа и субстрат) за възстановяване на растителното и почвено покритие в 

максимално естествен вид. 

Основно е свързана с: 

J Мероприятия по осигуряване на устойчивостта на бордовете на кариерата; 

J Осигуряване на отводняването на кариерното поле и неработните стъпала; 

J Вписване на територията към околните терени; 

J Насипване на дъното на кариерата със съхранената откривка. 

 
Предвидена механизация за извършване на дейността: 
Рекултивация 
ТАБЛИЦА 2.4.1-5  

 
Възложителят разполага с разнообразен собствен автопарк, обслужващ други дейности на 
дружеството. За конкретните по марка и спецификации машини ще се променят. За оценките са 
определени адекватни за обекта максимални мощности на двигатели на машините. 

 

Биологична рекултивация 

 

Биологичната рекултивация, като втори етап от рекултивацията на нарушените терени, включва 

изпълнението на комплекс от лесотехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни 

мероприятия за създаване на тревно растително покритие с възможно участие на храстови видове. 

Вид машина Брой 
Мощност 

(kW) 
Максимален брой 
часове на година 

Брой години по 
дейности 

Самосвал 2 265 kW 1974 33 

Челен товарач 1 396 kW 1974 33 
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Основните дейности, залегнали в проекта по биологична рекултивация са за подобряване на 

условията на месторастене и избор на подходяща за условията растителност. 

Биологичната рекултивация ще се извърши с местни растителни видове. 

Мероприятията за биологична рекултивация ще се определят от проекта за рекултивация на 

нарушените терени. Съгласно Закона за горите, в случай че територията след рекултивиране се 

отреди за горска територия, проектът за биологична рекултивация следва да бъде възложен на 

правоспособен инженер лесовъд, вписан в регистрите за правоспособност за осъществяване на тази 

дейност. 

Предвидените в проекта мероприятия включват: 

J Засяване и засаждане на подходящи за условията растения; 

J Отгледни грижи през първите 3 години – попълване на загинали фиданки и 

допълнително засяване на семена при необходимост. 

 

2.4.2 ВЗРИВНИ ДЕЙНОСТИ 

Основни параметри: 

J Зона за безопасност 500 м; 

J Максимално предвидено количество взривно вещество 8 т; 

J Взривявания средно годишно – 8 пъти; 

J Период за подготовка за всяко взривяване – 2 работни дена работа на сондата, 1 ден 

подготовка за взривяване; 

J Период на взривяване – светлата част от денонощието, само в работни дни и при 

благоприятни климатични условия. 

Всички дейности по взривяване ще бъдат извършвани от външен изпълнител, който притежава 

всички необходими разрешителни за извършване на взрив и работа със взривни вещества. На 

площадката няма да се съхраняват взривни вещества. Необходимите количества ще се транспортират 

от правоспособната фирма непосредствено преди залагане и изпълнение на взрив. 

По-долу са представи основните параметри на пробивно-взривните работи, предвидени за 

кариера „Тервел-Бонево“. 

 

Параметри на взривните работи 

Разрушаването на скалния масив се извършва по метода на сондажните заряди, които ще бъдат 

взривявани по неелектрическа технология. Методът се състои в извършване на следните дейности и 

операции: 

J Пробиване на сондажите; 

J Изготвяне на междинни детонатори; 

J Зареждане на сондажите с взривно вещество (ВВ); 

J Монтиране и свързване на взривната мрежа; 

J Взривяване на взривната мрежа; 

J Оглед на взривеното поле. 
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За осигуряване на производителна и ефективна работа на изкопно-товарната механизация 

взривните работи трябва да осигурят максимална степен на раздробяване на материала и 

минимално количество негабаритни късове. Максималния зададен размер на късовете е 0,8 м. 

Взривното вещество (ВВ), което ще се използва при извършване на взривните работи ще е 

грубодисперсен амонит марка „Емулсионно ВВ” и „АНФО”. За междинен детонатор ще се използват 

тротилови пресовки тип „ТП-415”. За осигуряване на минимален развал и компактност на купа 

взривена скална маса, взривната мрежа ще бъде свързана и взривена с клиновиден или 

трапецовиден подкоп. Милисекундното закъснение в мрежата ще се осъществи с неелектрически 

детонатори и повърхностни присъединителни елементи. За всяко взривяване ще се изготвя паспорт 

на пробивно-взривни работи. 

 
ТАБЛИЦА 2.4.4 -2  ДАННИ ЗА ИЗБРАНОТО ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО 

Технически показатели ЕМУЛСИЯ АНФО 

Кислороден баланс, % 0 0 

Насипна плътност, kg/m3 1100-1300 780-840 

Критичен диаметър, mm 40-50 50-60 

Стабилен диаметър, mm 60-70 80-100 

Скорост на детонация, m/s 4500 3150 

 
ТАБЛИЦА 2.4.4 -3  ДАННИ ЗА ПРОБИВНО-ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ НА КАРИЕРА ТЕРВЕЛ-БОНЕВО 

Показател 
Получена изчислителна 

стойност 

Диаметър на сондажа. 0,115 м 

Линия на съпротивление в основата. 3,02 м 

Разстояние между взривните сондажи 3,62 м 

Максимално количество ВВ в сондажа. 100,88 кг 

Необходимо количество заряд ВВ. 66.24 кг 

Разстояние между сондажните редове. 3,0 м 

Разстояние между сондажите във втория и другите редове. 3,6 м 

Необходимо количество на заряд ВВ за сондажите от втория и 
следващите редове. 

64,8 кг 

Обем на разрушената скала от един сондаж и специфична 
производителност на един сондаж. 

108 м
3
 

Брой на сондажните редове. 6 броя 

Дължина на блока при еднократно взривяване 5,55 м 

Брой сондажи в един ред. 16,4 бр. 

Брой на сондажи във взривно поле. 96 бр. 

Обем пробивни работи във взривния блок. 1152 м 

Обем на взривния блок. 10368 м
3
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Показател 
Получена изчислителна 

стойност 

Количество ВВ за блока. 8000 кг 

Интервал на милисекундно взривяване. 10,5 мс 

 

Пробивни работи 

 

Пробиването на сондажите с диаметър 115 mm ще се извърши със сонда „Сандвик” ДП1100 с 

технически показатели представени таблично. 

Тя ще бъде разположена върху предварително зачистената площадка, така че ходовата й част да 

се намира на разстояние, по-голямо от 3 m от горния ръб на стъпалото. При пробиване на сондажите 

от първия ред веригите на ходовата част на сондата се разполагат перпендикулярно на горния ръб на 

стъпалото. Разрушаването на скалите се извършва, както от ударите на намиращия се 

непосредствено в забоя на сондажа пневматичен ударник с длето, така и при завъртането му в 

интервалите между ударите. Сгъстения въздух постъпващ по пробивната щанга при-вежда във 

възвратно-постъпателно движение пневмоударника, който нанася удари върху длетото с честота от 

1700 до 2200 min-1 и служи за отделяне на ситнежа. 

 
ТАБЛИЦА 2.4.4 -4  ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СОНДА„САНДВИК” ДП1100 

Технически показатели „Сандвик” 

Модел на сондата, тип ДП1100 

Тип на пробивния инструмент, тип Сандвик115 

Максимален външен диаметър на сондажа, mm 140 

Дълбочина на сондиране, m 45 

Брой на ударите за 1 min, min-1 2000 

Честота на въртене, min-1 0-80 (max90) 

Мощност на дизеловия двигател, hp 190 

Мощност на електродвигателя, kW 14 

Тегло, kg 18000 

Тип на ходовия механизъм,тип верижен 

 

Основните параметри на пробивните работи и производителност на сонда „Сандвик“ са 

представени в следващата таблица. 

 
ТАБЛИЦА 2.4.4 -5 ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА СОНДА „САНДВИК” 

Технически показатели „Сандвик” 

Дължина на сондажа 12 м 

Време за пробиване на един сондаж (вкл. подготвителни работи и 
почистване на сондажа) 

14 мин. 

Сменна производителност на сондата 600 м/смяна 
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Технически показатели „Сандвик” 

Брой на пробитите сондажи през работната смяна 50 сондажа 

Необходим брой сонди за обекта 1 сонда 

 

Организация и ред при зареждане на сондажите 

 

Взривното вещество се поставя във вертикални взривни сондажи с боевик от нелектрически 

детонатор, с една тротилова пресовка от 0,400 кг и една тротилова пресовка 0,415 кг. 

Взривната мрежа се изпълнява с неелектрически повърхностни присъединителни елементи и се 

инициира с капсул-детонатори № 8 – 2 бр. 

При заклинване на заряда той внимателно се изважда от сондажа и след почистване на сондажа 

и проверка на заряда се спуска отново. По време на почистването на сондажа зарядът се откачва от 

магистралата и се отнася на безопасно разстояние. 

На мястото на взривните работи се разрешава да се намират само лицата, ангажирани с 

извършването им. 

 

Определяне на зоната за безопасност 

 

Когато взривът е поставен в дълбочина при детонация в твърда среда се получава много голямо 

налягане на продуктите на взрива – до стотици хиляди килограма на см2. Взривните газове действат с 

удар върху стените на взривната камера, вследствие на което в скалата се поражда ударна вълна 

(вълна на натиск). Под действието на ударната вълна във всяка точка на пространството около заряда 

възникват два вида напрежения: в радиално направление напрежения на натиск, а в тангенциално, 

успоредно на фронта на вълната напрежения на опън. За безопасност при взрив се определя зона за 

сигурност, както е представено в таблицата по-долу. 

 

За определяне на безопасните разстояния се прилагат нормативно определени изчисления по 

изискванията на Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ДВ, бр. 3/ 1997 г.). 

 
ТАБЛИЦА 2.4.1 -6 ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗОНАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ВЗРИВ 

Показател Разстояние 

Изчислено сеизмично безопасното разстояние от действието на взрива 102.81 м 

Изчислено безопасно разстояние по отношение действието на ударно-въздушната вълна 106.26 м 

Определяне на безопасно разстояние за хора при взрив в сондажи с диаметър 110 – 250 мм 
(определя се таблично) 

500.00 м 

Изчислено безопасно разстояние по разлет на късове 373.80 м 

Приет безопасен радиус за хора при взривни работи на кариера „Тервел-Бонево” 500.00 м 

 

Организация и ред при взривяване 

Преди и след извършването на взривните работи ще бъдат подавани предвидените от 

Правилника предупредителни сигнали посредством сирена – както е ще е записано в Правилника за 

техническа безопасност и охрана на труда. 

 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ВАРОВИК „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” 
 

РАЗРАБОТЕНО ОТ КОЛЕКТИВ НА „ЕКОЛОГИКА РУСЕ“ ЕООД 
ТЕЛ. 0889-417-038, E-MAIL: EKOLOGIKA_RUSSE@ABV.BG 29 (230) 

Предвидена механизация за извършване на дейността: 
Взрив 
ТАБЛИЦА 2.4.1 -7  

 
Възложителят разполага с разнообразен собствен автопарк, обслужващ други дейности на 
дружеството. За конкретните по марка и спецификации машини ще се променят. За оценките са 
определени адекватни за обекта максимални мощности на двигатели на машините. 

 

 

 

2.4.3 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НАХОДИЩЕТО 

Охрана 

Охрана на обекта се предвижда само при активна добивна дейност. При слаба натовареност на 

работата механизацията ще домува на територията на базата на Възложителя в град Тервел и охрана 

не се предвижда. 

 

Транспорт на добитата суровина 

За товарене ще се използват челен товарач. 

Предвижда се използване на собствени камиони, които ще превозват част от продукцията до 

базата на дружеството в гр. Тервел. Транспорт на част от готовата продукция ще се извършва 

директно от клиентите след продажба на площадката. 

 

Административно и търговско обслужване на кариерата 

Административното управление на обекта ще се извършва в град Добрич от общата 

администрация на дружеството (седалището на фирмата). 

Част от готовата продукция ще се носи в асфалтовата база в град Тервел и там ще се извършва 

продажба. 

При наличие на пазарен интерес на кариерата ще се достави преместваем кантар за претегляне 

и директна продажба на варовик. 

 

Инфраструктура на обекта 

Инвестиционното предложение предвижда добив на варовик от старо находище, на територия 

където е извършван добив в миналото. Този факт определя предпоставките за предвидените 

дейности за започване на работата (н. нар. „етап строителство”) и първите няколко години на добив. 

 

Създадената в миналото кариера има: 

J Съществува път за достъп; 

J Съществуващи разкрити залежи и оформени стъпала по работни хоризонти; 

Вид машина Брой 
Мощност 

(kW) 
Максимален брой часове 

на година 
Брой години по 

дейности 

Самосвал 1 265 kW 210 33 

Пробивна сонда 1 142 kW 210 33 
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J На ниво терен има оформена обширна площадка за всички спомагателни, търговски и 

административни дейности, включително пространство за временно съхранение на 

откривката с площ 37.7 дка (фигура 2.4 – 1). 

 
ФИГУРА 2.4.3. -1 СЪЩЕСТВУВАЩИ НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ, ВКЛЮЧЕНИ В ГРАНИЦИТЕ НА ИП, ПЛОЩАДКА С ПЛОЩ ОКОЛО 

30 ДКА 

 

Към инфраструктурата на обекта се отнасят всички необходими за дейността пътно-транспортни 

комуникации, създаващи достъп до кариерата. Електрозахранващи проводи, водопроводите, 

площадките за маневриране и гариране на механизацията, сградите и съоръженията. 

 

Обслужващи пътища 

Развити са пътните връзки до находището. До него се стига по съществуващ асфалтов път и по 

черни пътища. Ще се използват съществуващите асфалтов път и черни пътища в района. Не са 

необходими нови пътни връзки и обслужващ път. 

 

Вътрешнокариерните пътища ще се променят с промяната на добивните хоризонти, свързвайки 

по възможното най-пряко трасе от последните отцепени от скалата маси до началото на пътя за 

достъп до кариерата. 
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ФИГУРА 2.4.3 - 2 СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ 

 

 

Възможни пътища за движение на автомобили и техника извън кариерата 

Поради невъзможност за предвиждане на броя клиенти на ден, дестинацията, в която те ще 

превозят суровината и количеството суровина, която ще бъде закупена са направени следните 

приемания: 

Приемаме, два възможни алтернативни маршрута за движение на товарните автомобили: 

1: Бонево – Тервел – Алфатар – Силистра; и 

2: Бонево – Тервел –Стефан Караджа – Добрич. 

 
ФИГУРА 2.4.3 - 3  ВЪЗМОЖНИ МАРШРУТИ ЗА ДВИЖЕНИЕ 

 

Водоснабдяване 

Водоснабдяването с питейна вода ще се извършва от фирма доставчик. На обекта ще се 

използва бутилирана трапезна или минерална вода. 
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Вода за технологични нужди е необходима единствено за оросяване на вътрешно-площадковите 

пътища. Тя ще се доставя с водоноска. 

На обекта ще бъде осигурена химическа тоалетна, която ще се обслужва от външна фирма на 

база договор. 

Не се предвижда изграждане на водопроводна инфраструктура до находището. 

 

Електроснабдяване 

Обектът не е електроснабден. Не се предвижда електроснабдяване. 

 

Нови сгради и съоръжения 

Не се предвижда строителство на сгради и съоръжения. За нуждите на работниците ще се 

поставя фургон за битово ползване. Той ще се разположи в северозападния край на площадката в 

близост до входа към кариерата, в съседство с химическа тоалетна. За административно обслужване 

тук е определена площ с размери 1 дка, които се намират върху нарушен от добив в миналото терен, 

представляващ равна площадка. 

При необходимост ще се достави преместваем автокантар. Той ще се разположи на входа на 

кариерата от посока Тервел, също в рамките на площадката за административно обслужване. 

При необходимост на обекта ще се изпраща мобилна трошачна машина за разтрошаване на 

част от суровината. Тя ще действа в района на активния добив. В началния период този активен 

добивен хоризонт е в центъра на площадката, където има налични запаси, подговтени за добив. 

 

Като приложение №1 към доклада е представена цветна карта с разположението и размера на 

спомагателните дейности. 

 
 

2.4.4 ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ И РЕЖИМ НА РАБОТА НА КАРИЕРАТА 

Денонощна средна производителност на кариера „Тервел-Бонево” – 400 м3/ден. 

Годишна средна производителност 80 000 м3/година. 

Срок на съществуване на кариера „Тервел-Бонево” – 35 години. 

 

Режим на работа на кариера „Тервел-Бонево”: 

J Брой работни дни в седмицата ПИ – 5 дни; 

J Брой смени в денонощието – 1 смяна. 

J Продължителност на работната смяна – 8 часа. 

J Работни часове на механизацията в 1 смяна – 7 часа. 

 

Списъчен брой на работниците: 

J По добив – 3 работника. 
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2.4.5 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОЛЕЗНОТО ИЗКОПАЕМО 

Проучването на находището показва, че макроскопски в дълбочина се различават два интимно 

привързани генетични типа варовици: ядчесто-биодетритусен варовик със спойка, които са 

основното полезно изкопаемо. И ръждиво-охрести с по-високо съдържание на железни окиси и 

алуминиеви окиси биодетритусно-ядчести ожелезнени варовици. 

 
ТАБЛИЦА 2.4.3-1  ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ВАРОВИЦИТЕ В НАХОДИЩЕ „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” 

Показател Резултат от изпитването (%) 

Алуминиев оксид /Al2O3 0.37 

Калциев оксид /CaO 52.45 

Железен триоксид /Fe2O3 0.15 

Калиев оксид /K2O <0.05 

Магнезиев оксид /MgO 0.23 

Манганов оксид MnO 0.02 

Натриев оксид /Na2O <0.05 

Фосфор като P2O5 <0.05 

Сяра като SO3 0.20 

Силициев диоксид/SiO2 4.31 

Титанов оксид /TiО2 0.03 

Загуба при накаляване 41.44 

Влага 0.11 

 

Основната част от обема на находище „Тервел-Бонево” се изгражда от масивни дебелопластови 

биодетритусни ядчести варовици. Скалите са определени като варовици. Въз основа на 

класификационната схема на R.Folk, наименованието е биоспарит (по-малко от 25 % интракласти, над 

10 % алохеми с преобладаващ спаритов калцит). Химичните анализи на варовиците са направени в 

акредитирана лаборатория. Резултатите от изследванията са еднозначни и показват характерните за 

долнокредните варовици високи съдържания на СаО (53-55%), с минимални количества примеси, 

предимно минерали на силициевия диоксид и оксиди на желязото. Отговарят на изискванията на 

стандарт БДС EN 12670 – Естествени каменни материали. 

 

Съгласно получените резултати материалът се класифицира по БДС 7718-74 като отговарящ на 

група ІІІ, клас 5. 

Този стандарт класифицира изходни скали, от които се получават строителни материали. 

Класифицирането става с помощта на две цифри – римска, която обозначава групата на скалата и 

арабска, обозначаваща нейния клас. Макар и недействащ към момента, той все още е актуален и 

приемен. Групата и класът на скалите за скални строителни материали се определят въз основа на 

данните от петрографския анализ и основните физикомеханични показатели. 

Скалите от находището спадат към група ІІІ на стандарта – „карбонатни скали (варовици, 

доломити, мрамори и др. сходни на тях скали)”. 
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ТАБЛИЦА 2.4.3-2  КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ВАРОВИЦИТЕ ПО БДС 7718-74  

Основни физико-механични 
показатели 

Изисквания към клас 5– псевдоолитни 
фораминиферийни варовици (русенски тип, 

бигор, мергели) 

Осреднени резултати 
от изпитанията за 

находището 

Обемна маса (Mg/m
3
) Над 1.70 2,105 

Водопопиваемост до 
постоянна маса, (%) 

До 15.0 7.83 

Водопопиваемост до 
постоянна маса, [%] 

Над 10 16.96 

Якост на натиск във 
водонапито състояние, [MPa] 

Над 5.0 13.26 

Износване по Девал, [%] Над 25.0 61,7 

Коефициент на 
мразоустойчивост 

Под 0.7 0.61 

 

Според изискванията на стандарт БДС EN 13242, варовиците от находище „Тервел-Бонево” са 

годни за полагане на пластове (ПДКП) – подосновен, дрениращ и капиляропрекъсващ пласт, (ЗО) – 

земна основа и (СЗО) – стабилизирана земна основа. 

 

 

2.4.6 ВРЪЗКА С ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЛИ ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

Дайността по добив се планира на територия на бивша кариера. Вида и местоположението на 

насипищата, начина на изземване, местоположението на площадката за административно 

обслужване, всички са свързани с извършените в миналото добивни дейности.  

На площадката има наличие на готови за добив разкрити залежи. При добива е оформена равна 

скална площадка, която е удобна за предвижване на механизацията във всички посоки. 

 

Възложителят „Пътно строителство“ АД има собствана асфалтова база в град Тервел, където се 

планира обслужването на механизацията. Тя се намира на около 5 км от кариерата 

 

2.4.7 ЕТАПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Завършени етапи: 

J Извършени геоложки проучвания на ноходище „Тервел – Бонево“ 

J Заявено Търговско откритие 

При получаване а положителна оценка по ОВОС следват следните стъпки за реализиране на ИП: 

J Получаване протокола от проведено заседание за получаване на Търговско откритие; 

J Сключване на концесионен договор 

J Разработване на цялостен проект за добив и съгласуване с МЕ; 

J Делба и закупуване на имоти в границите на концесионната площ. 
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2.4.8 СУРОВИНИ, КОНСУМАТИВИ И СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, В Т.Ч. ОПАСНИ 

ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

За реализиране на инвестиционното предложение ще са необходими основно енергийни 

ресурси. 

Строителство не се предвижда и съответно строителни материали. За битови нужди и за 

оросяване ще се използват малки количества вода. 

При реализиране на хипотезата, че за 35 години се усвои цялото налично количество полезно 

изкопаемо, то за този период общо се очаква да се изразходват следните максимални количества 

суровини: 

J Дизелово гориво – 11 446 т (изчисленията са представени в таблицата по-долу) 

J Взривно вещество – 2 112 т (33 години* 8 пъти* 8 тона) 

J Вода за битови нужди – 1185 м3 (средно 4 работника *282 дена* 35 години* 0,03 м3 

вода) 

J Вода за оросяване – 4 200 м3 35 годити по 120 м3 

 

Машина 
Мощност 

(kW) 

Максимален 
брой часове 

на година 

Разход за час  при 
натоварване 75% 

(литри) 

Максимален 
разход общо за 1 
година  (литри) 

Брой 
години по 
дейности 

Общ 
разход за 
ИП  (тона) 

Разкриване 

Самосвал 265 1974 53,4 105361 10 906 

Хидр. багер 239 1410 48,5 68319 10 588 

Булдозер 115 1410 24,6 34693 10 298 

Взрив 

Самосвал 265 210 53,4 11209 33 318 

Сонда 142 210 29,5 6201 33 176 

Добив 

Самосвал 265 1974 53,4 105361 33 2990 

Черен товарач 396 1974 79,9 157668 33 4475 

Булдозер 115 1974 24,6 48571 33 1378 

Рекултивация 

Самосвал 265 3948 53,4 210722 1 181 

Челен товарач 396 1974 79,9 157668 1 136 

      11 446 

 

Забележка: Консумацията е изчислена с помощта на автоматичен калкулатор за разход на 

дизелови двигатели на Global Power Supply на адрес https://www.globalpсwr.com/power-calculator/. 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ 

 

Съхранение на територията на обекта 

По време на експлоатацията на кариерата не се предвижда съхранението на опасни химични 

вещества в обекта. 
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Взривни дейности 

Взривните дейности, част от производствения процес в обекта, ще се извършват от външна 

фирма. 

Необходимите за взривните работи взривни вещества се съхраняват и получават от склада за 

взривни материали „Сини вир”, с. Цонево, обл. Варна и до взривяването се съхраняват на 

определените за целта места под наблюдението на взривник. 

Не се предвижда съхранение на взривни вещества в кариерата. 

Пренасянето на взривни материали от склада за взривни материали в с. Цонево до кариерата ще 

се извършва само от правоспособен персонал на външната фирма, наета за дейността. Пренасянето 

на ВМ до обекта ще се извършва с автомобил, в съответствие с изискванията на Европейската 

спогодба за превоз на опасни товари по шосе (ADR) и Закона за оръжията, боеприпасите, взривните 

вещества и пиротехническите изделия. 

Пренасянето на ВМ от транспортното средство до кариерата ще се извършва от правоспособни 

взривници от външната фирма.  

В обекта ще се употребява грубодисперсен амонит марка „АНФО”. 

 

Дейности по ремонт и поддръжка на използваната промишлена техника 

 

Възложителят притежава производствена база в гр. Тервел, разположена на около 5 км от 

кариерата. В производствената база ще бъде извършвана и аварийна поддръжка на промишлената 

техника, използвана в кариерата. Основните и планови ремонти на промишлената техника се 

извършват в производствената база на дружеството в гр. Тервел. 

Намеренията на възложителя са ремонтни дейности на промишлена техника да не се извършват 

в оценявания обект. По тази причина не е предвидено обособяването на ремонтно-механичен 

участък и склад за горивно-смазочни материали на територията на кариерата. 

В резултат на аварийни разливни от използваната техника в обекта е възможно да бъде 

генериран отпадък с код 15 02 02* и наименование Абсорбенти, филтърни материали (в т.ч. маслени 

филтри, непоменати другаде), кърпи за изтриване и замърсени с опасни вещества облекла. 

Ориентировъчни годишни количества: до 0,200 т/годишно. 

 

Предварително съхранение на опасни отпадъци в обекта 

 

Отпадък с код 15 02 02* се образува в резултат на попиване на аварийни разливи в обекта. 

Предвижда се склад за предварително му съхранение, като е възможно в обекта да са налични 

до 0,200 тона/годишно. 

 

Употреба на територията на обекта 

Взривни дейности 

В един и същ момент (един ден) на територията на обекта се предвижда употребата на 8 000 кг 

ВВ „АНФО“. 

Взривното вещество представлява смес от амониев нитрат (> 80%) и емулсия (<8%), и притежава 

свойства, които го определят със следните опасности: 

 

Expl.1.1. (H201) — Експлозиви, подклас 1.1 

Експлозив; опасност от масова експлозия 
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За тази опасност съгласно Регламент 1272/ 2008 година са определени следните препоръки: 

J Препоръки за безопасност при предотвратяване: P210, P240, P250, P280. 

J Препоръка за безопасност при реагиране: P370+P380, P372, P373.  

J Препоръка за безопасност при съхранение: P401  

J Препоръка за безопасност при изхвърляне: P501 

Тъй като в обекта не се извършват дейности по съхранение/ изхвърляне на ВВ релевантно е 

спазването на препоръките за безопасност при предотвратяване и реагиране, а именно: 

J Да се пази от топлина/ искри/ открит пламък/ нагорещени повърхности. — 

Тютюнопушенето забранено. (Р210) 

J Заземяване/ еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство (P240). 

J Да не се подлага на стържене/ удар/…/триене (Р250). 

J Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна 

маска за лице (Р280) 

J При пожар евакуирайте зоната (Р370+Р380). 

J Опасност от експлозия при пожар (Р372). 

J НЕ се опитвайте да гасите пожара, ако огънят наближи експлозиви(Р373). 

Carc.2 (H351) - Предполага се, че причинява рак. 

За тази опасност съгласно Регламент 1272/2008 година са определени следните препоръки: 

J Препоръки за безопасност при предотвратяване: P201, P202, P281. 

J Препоръка за безопасност при реагиране: P308 + P313.  

J Препоръка за безопасност при съхранение: P405  

J Препоръка за безопасност при изхвърляне: P501 

Тъй като в обекта не се извършват дейности по съхранение/изхвърляне на ВВ релевантно е 

спазването на препоръките за безопасност при предотвратяване и реагиране, а именно: 

J Преди употреба се снабдете със специални инструкции (P201) 

J Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за 

безопасност (P202). 

J Използвайте предписаните лични предпазни средства (P281). 

J ПРИ явна или предполагаема експозиция потърсете медицински съвет/помощ 

(P308+P313). 

 

Дейности по откривка, добив и рекултивация – използване на промишлена техника, съдържа 

ОХВ 

В един и същ момент по време на периода експлоатация на кариерата е възможно в обекта да 

присъстват до: 

J Хидравличен багер – 1 брой 
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J 3 броя автосамосвали; 

J Булдозер – 1 брой; 

J Челен товарач – 1 брой. 

В кариерата ще бъдат налични опасни химични вещества, които са в използваната техника, а 

именно: 

J Дизелово гориво 

J Моторно двигателно масло 

J Хидравлично масло 

От изброените химични смеси само дизеловото гориво притежава свойства, които го определят 

с опасности, попадащи в клас на опасност – токсични: 

Asp.Tox.1 (H304) - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища 

За тази опасност съгласно Регламент 1272/2008 година са определени следните препоръки: 

J Препоръка за безопасност при реагиране: P301 + P310; P331. 

J Препоръка за безопасност при съхранение: P405 

J Препоръка за безопасност при изхвърляне: P501 

Тъй като в обекта не се извършват дейности по съхранение/изхвърляне на дизелово гориво 

релевантно е спазването на препоръките за безопасност при реагиране, а именно: 

J ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Неза- бавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар 

(Р301+310) 

J НЕ предизвиквайте повръщане (Р 331). 

 

Acute Tox.4 (H332) Вреден при вдишване 

За тази опасност съгласно Регламент 1272/2008 година са определени следните препоръки: 

J Препоръка за безопасност при предотвратяване (инхалационно): P261; P271 

J Препоръка за безопасност при реагиране (инхалационно): P304 + P340; P312 

Тъй като в обекта е налично дизелово гориво релевантно е спазването на препоръките за 

безопасност при предотвратяване и реагиране, а именно: 

J Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли...(Р261) 

J Да се използва само на открито или на добре проветриво място (Р 271) 

J ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, 

улесняваща дишането.(Р304+340) 

J При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.(Р312) 

Естеството на работа в кариерата не предполага досег на работещите в обекта до дизеловото 

гориво. Предпоставки за пряк контакт с опасната смес могат да възникнат при аварийни ситуации – 

авария на използваната промишлена техника и евентуален разлив на гориво. 
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2.4.9 ИЗТОЧНИЦИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ – ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА 

Не се предвижда водоснабдяване на находището/ не се предвижда изграждане на външен 

водопровод или собствен водоизточник. На територията на площадката няма да се монтират 

съоръжения ползващи вода. За персонала ще се доставят химически тоалетни, за експлоатацията на 

които не е необходима вода. 

Възложителят разполага със собствена производствена база в град Тервел, която е относително 

близо до кариерата. От там ще се доставя вода за оросяване, посредством водоноски. 

 

2.4.10 ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ, ГОРИВА 

За машините, с които ще се извършват добивните дейности ще е необходимо дизелово гориво. 

Тъй като то се определя като опасна химична смес, то е представено в точка 2.4.6. по-горе. 

 

 

2.4.11 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЗООС, КОИТО ЩЕ БЪДАТ 

НАЛИЧНИ НА ОБЕКТА И КАПАЦИТЕТ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ТЯХНОТО 

СЪХРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 99Б ЗООС 

На територията на обекта не се предвижда съхранение на опасни химични вещества. При 

извършване на дейностите в кариерата се употребяват опасни химични вещества, идентифицирани в 

т. 2.4.6. на доклада. 

На територията на обекта се предвижда предварително съхраняване на отпадък с код 15 02 02* 

и наименование Абсорбенти, филтърни материали (в т.ч. маслени филтри, непоменати другаде), 

кърпи за изтриване и замърсени с опасни вещества облекла. Ориентировъчни годишни количества: 

до 0,200 т/годишно. 

И двете идентифицирани ОХВ попадат в обхвата на Приложение № 3 от Закона за опазване на 

околната среда. Съхраняваният опасен отпадък също попада в обхвата на приложението. 

По тази причина към ДОВОС, като отделно приложение, се прилага Доклад по Приложение № 1 

на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 

последствията от тях.  

Заключения от представения доклад по Приложение № 1 на Наредбата са представени в т. 9 на 

ДОВОС. 

В табличен вид са представени употребяваните ОХВ, капацитет на съоръженията, в които те ще 

бъдат налични и класификацията им съгласно Приложение № 3 на ЗООС. 
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(H304) Skin Irrit.2 (H315) 
Acute Tox.4 (H332) Carc.2 
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Aquatic Chronic 2 (H411) 

Част 2, т.34 в на Прил.3 
от ЗООС 
Нефтопродукти и 
алтернативни горива: 
в) газьоли 
(включително дизелови 
горива, горива за 
домашно отопление и 
газьолни смеси); 
Част 1 на Прил.3 от 
ЗООС 
Р5в Запалими течности 

0.150 
/резервоа
ри за 
дизелово 
гориво на 
промишле
на 
техника/ 

0 Течно 

ВВ 
„АНФО“ 

-- -- Expl.1.1. (H201) 
Carc.2 (H351) 
Aquatic Chronic 3 (H412) 

Част 1 на Прил. 3 от 
ЗООС 
Р1а Експлозиви, 
Експлозиви, 
подкласове 1.1 

8 тона в 
сондажи 
към 
взривния 
блок 

0 твърдо 
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Отпадък с 
код 15 02 
02* и 
наименов
ание 
Абсорбен
ти, 
филтърни 
материал
и (в т.ч. 
маслени 
филтри, 
непомена
ти 
другаде), 
кърпи за 
изтриване 
и 
замърсен
и с 
опасни 
вещества 
облекла 

-- -- 

Acute Tox. 1, 2 или 3;  
Acute Tox. 4;  
HP 6 "Остра токсичност": 
отпадъци, които могат да 
причинят остри токсични 
ефекти след приемане 
през устата или кожата, 
или чрез вдишване (съгл. 
Прил. № 3 ЗУО) 
Aquatic Chronic 2 – Н411 
HP 14 "Токсични за 
околната среда": 
отпадъци, които 
представляват или могат 
да представляват 
непосредствени или 
проявяващи се след време 
рискове за един или 
повече компоненти на 
околната среда (съгл. 
Прил. № 3 ЗУО) 

Прил. 3, част 1, 
Раздел "Н" – Опасности 
за здравето 
Н1 Остра токсичност, 
Категория 1, всички 
пътища на експозиция 
---------------------------------
------- 
Прил. 3, част 1 
Раздел "Н" – Опасности 
за здравето 
Н2 Остра токсичност 
– Категория 2, всички 
пътища на експозиция 
– Категория 3, 
инхалаторен път на 
експозиция 
------------------------------- 
Прил. 3, част 1 
Раздел "Е" – Опасности 
за околната среда 
Е2 Опасни за водната 
среда в Категория 
Хронична опасност, 
Категория 2 
 

0.200 0 Твърд 
отпадъ
к 
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Забележка 1: ВВ „АНФО“ съдържа > 80% амониев нитрат. Веществото е поименно изброено в 

част 2 на Приложение № 3. Вписването на ВВ към т.4 на част 2 е неприложимо в случая, т.к. 

Вписването по т. 4, част 2 на приложение № 3 се отнася за: 16.1. материали, бракувани при 

производствения процес, и за амониев нитрат и смеси от амониев нитрат, прости торове на базата на 

амониев нитрат и сложни/комплексни торове на основата на амониев нитрат, посочени в забележки 

т. 14 и 15, които са или са били върнати от крайния потребител на производителя в съоръжение за 

временно складиране или технологична инсталация за преработка, рециклиране или обработка за 

безопасна употреба, тъй като вече не съответстват на спецификациите в забележки т. 14 и 15; 16.2. 

торовете, посочени в забележка т. 13.1 и забележка т. 14, които не отговарят на изискванията на 

приложение III-2 към Регламент (ЕО) № 2003/2003. 

Забележка 2:  Справка за възможните опасности, с които се характеризира отпадък с код 15 02 

02* е направена в Немско Ръководство за класификация на отпадъците съгласно Приложение I към 

Директивата за големи аварии, публикувано на официалната интернет страница на МОСВ. Съгласно 

цитираното ръководство при този код за отпадъци се обобщават всички категории опасни вещества 

от Каталога на веществата към Приложение 1 от Наредбата за аварийните ситуации (№ 1 – 10b), като 

течните вещества ( (Nr. 6, 7a, 7b, 8) 6, 7a, 7b, 8) се изключват. Приложими са следните класификации: 

Н6, Н1, Н2, Н14, Н12. Отпадъкът е възможно да се класифицира със следните свойства: 

Acute Tox. ("Остра токсичност") 1, 2 или 3 

Acute Tox. 4 (Н302, Н312, Н332) 

Org. Perox. A, Н240 

Org. Perox. В, Н241 

Ох. Liq. 1, Н270 

Ох. Sol. 1, Н271 

Ох. Liq. 2, Ох. Liq. 3, Н272 

Aquatic Chronic 2 – Н411 

Сорбенти в конкретния обект, за който се изготвя доклада, ще са необходими за попиване на 

аварийни разливи от дизелово гориво или двигателни масла, съдържащи се в промишлената 

техника. В този случай замърсените сорбенти сорбенти присвояват свойствата на съответното 

вещество, което съставлява разлива. По тази причина отпадъкът се определя като притежаващ 

следните опасности: Acute Tox. ("Остра токсичност") 1, 2 или 3; Acute Tox. 4 (Н302, Н312, Н332); 

Aquatic Chronic 2 – Н411. 

 

2.5 ОЦЕНКА ПО ВИД И КОЛИЧЕСТВО НА ОЧАКВАНИТЕ ОСТАТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА И ЕМИСИИ, И 

ПОЛУЧЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ 

2.5.1 ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ – КОЛИЧЕСТВЕНА И КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА 

2.5.1.1 Количествена оценка 

Спецификата на кариерните дейности съгласно инвестиционното предложение не предполага 

организирани емисии на вредни вещества от стационарни източници. Могат да се очакват само 

неорганизирани емисии, при това непостоянни с променлива честота във времето, главно по 

причина на ветрово разпрашаване от открити площи с наличен сух, дребнозърнест материал, както и 

емисии от отработени газове на двигатели с вътрешно горене (ДВГ) на строителна и транспортна 

техника, главно в котлована на кариерата. Тези емисии ще бъдат с намален интензитет и ограничен 

териториален обхват. Предвиждат се мерки за тяхното ограничаване, така че да не се нарушава 

качеството на атмосферния въздух в района на инвестиционното предложение. 
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На база представени етапи за реализация на инвестиционното предложение (описани в т. 2.4.1. 

на доклада) за целите на оценка като етап, с най-голям потенциал за въздействие върху компонент 

Атмосферен въздух се определя етап „Прогноза състоянието на площадката след 5 до 10 г.“. На фиг. 

2.5.1.-5 е представено състоянието на кариера в определения за оценка етап. 

 
ФИГУРА 2.5.1 - 3 ЕТАП „ПРОГНОЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЛОЩАДКАТА СЛЕД 5 ДО 10 Г.“, ОПРЕДЕЛЕН ЗА ОЦЕНКА ПО 

КОМПОНЕНТ АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

 

 

За целите на доклада се конкретизира оценка за деветата година на експлоатация на кариерата, 

през която ще бъдат извършвани едновременно следните дейности: 

J Дейности по откриване на полезното изкопаемо; 

J Насипищни дейности и съхранение на откривка; 

J Добив на полезно изкопаемо; 

J Рекултивация на нарушени терени. 

Количествената оценка, представена в заданието за ДОВОС, се преизчислява за деветата година 

от експлоатация на кариерата. 

 

 
ДЕЙНОСТ I. РАЗКРИВАНЕ НА НАХОДИЩЕТО И НАСИПООБРАЗУВАНЕ 

Площни източници 

 

Площни източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух при извършване на тази 

дейност са: 

J Разкриване на площта за добив 

За инвентаризация на очакваните емисии замърсители от дейностите по отстраняване на 

откривката (разгледани като площен източник) използваме - Table 3.3 Tier 1 emission factors for 

uncontrolled fugitive emissions for source category, Non-residential construction, NFR 2.A.5.b Construction 

and demolition, SNAP 040624 Public works and building sites, ISIC Site preparation от EMEP/EEA air 

pollutant emission inventory guidebook – 2016 . 

Посочените емисионни фактори в ръководството обхващат дейностите по почистване на терена, 

движение на оборудването по неасфалтирани (вътрешни) пътища, товарене, разтоварване на 
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материали и последващо суспендиране на праха, ветрови унос и допълнителни дейности по 

подготовка. 

 

𝐸𝑀𝑃𝑀10 = 𝐸𝐹𝑃𝑀10 * 𝐴𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 * 𝑑* (1 − 𝐶𝐸)* ( 24/𝑃𝐸)*( 𝑠/9%), където  

 

𝐸𝑀𝑃𝑀10 е емисията на замърсителя, kgPM10 

𝐸𝐹𝑃𝑀10 е емисионният фактор съгласно Таблица 3.3 от документа, kgPM10/(m2.year); 

𝐴𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 е засегнатата площ, m2; 

d – продължителност на строителството (година) 

СЕ – ефективност на мерките за контрол на емисиите; 

РЕ – индекс на утаяване /евапорация  

s- съдържание на почвен прах, % 

 

За целите на оценката се приема, че разкриване на площта се извършва през цялата оценявана 

година. Продължителността на строителството (d) се определя на 1 година. 

Засегнатата площ за 9-тата година от експлоатация за извършване на откривните работи 

(𝐴𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑) е 5 000 кв.м. 

Оросяването на временни неасфалтирани пътища е проста и ефективна мярка за контрол на 

емисиите, която е широко разпространена, особено в много сухи периоди. Ефектът на напояването е 

най-висок непосредствено след пръскането и след това намалява отново, когато повърхността на 

пътя изсъхне. WRAP, (2006) съобщава за обща ефективност от около 50% средно. 

Мярка е предвидена да се прилага на територията на кариерата, по тази причина определяме СЕ 

= 0.5. 

РЕ се определя със стойност 120, характерна за умерено-континенталния климат. 

Инертните отпадъци на откривката представляват делувиални глини и почвен слой. По тази 

причина се работи с S=29 %. 

В табличен вид (Таблица № 2.5.1-1) са представени количествата очаквани прахови емисии в 

резултат на разкриване за 9-тата година. 

 
ТАБЛИЦА 2.5.1 -1 ЕМИСИИ ОТ РАЗКРИВАНЕ НА ПЛОЩТА ПРЕЗ ОЦЕНЯВАНИЯТ ГОДИШЕН ЕТАП 

Замърсител EF, kgPM/(m2.year) Е (Mg) 

Прахови частици (РМ) или (TSP) 3.3 5.3163 

Прахови частици с размер на частиците до 10 микрона (РМ10) 1.0 1.611 

Прахови частици с размер на частиците до 2.5 микрона (РМ2.5) 0.1 0.1611 

 

J Съхранение на откривката на територията на кариерата 

За инвентаризация на очакваните емисии замърсители от дейностите по съхранение на 

откривката (разгледани като площен източник) използваме – Table 3.3 Tier 2 emission factors for 

source category NFR 2.A.5.c Storage, handling and transport of mineral products, controlled storage, SNAP 
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040900 Storage, handling and transport of mineral products, от EMEP/EEA air pollutant emission inventory 

guidebook – 2016. 

Изчисляват се само емисии от съхранението й, т.к. в инвентаризацията на праховите емисии за 

дейност Разкриване на площта за добив са включени дейностите по товарене (манипулации) с 

откривката и транспорта й до насипището. 

 

Eзамърсител  ARпродукция EFзамърсителя, където: 

E замърсител = емисията за специфичния замърсител; 

AR production = нивото на активност при съхранение (в случая площта, заета от откривката, кв.м.) 

EF замърсител = емисионният фактор за изследвания замърсител. 

Съгласно изготвен планови график откривката през 9тата година се съхранява в едно насипище, 

разположено на територията на „старата“ кариера с площ от 9 000 кв.м. или 0.9 хектара.  

В табличен вид (Таблица № 2.5.1 -2) са представени количествата очаквани прахови емисии в 

резултат на съхранението на откривката от кариерата за 9-тата година. 

 
ТАБЛИЦА 2.5.1 -2 ЕМИСИИ ОТ СЪХРАНЕНИЕ НА ОТКРИВКАТА, СЪХРАНЯВАНА ПРЕЗ 9-ТАТА ГОДИНА ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

НА КАРИЕРАТА 

Замърсител EF, t PM/ha/year Е (Mg) 

Прахови частици (РМ) или (TSP) 1.64 1.476 

Прахови частици с размер на частиците до 10 микрона (РМ10) 0.82 0.738 

Прахови частици с размер на частиците до 2.5 микрона (РМ2.5) 0.082 0.0738 

 

Линейни източници – откривка и насипообразуване 

 

Броят работни дни за откривка и насипообразуване през календарната година е 282 дни при 

едносменен режим на работа и продължителност на смяната за самосвала 7 часа, а за останалата 

техника 5 часа. 

За разкривните и насипните дейности ще се използват 1 брой самосвал, 1 брой булдозер и 

хидравличен багер. 

За инвентаризация на очакваните емисии замърсители от работа на промишлената техника по 

откривката използваме SNAP CODE 080800 Промишлена техника. Оценката на емисиите за първа 

група замърсители и прах извършваме с дадените емисионни фактори, които са съобразно 

мощността на ДВГ. 

Параметри на промишлената техника, извършваща дейностите: 

 
ТАБЛИЦА 2.5.1 -3  

Вид Брой Мощност на двигателя Общ брой часове в годината 

Самосвал 1 265 kW 1974 

Хидравличен багер 1 239 kW 1410 

Булдозер 1 115 kW 1410 
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Тогава очакваните емисии от първа група замърсители и прах в резултат на използване на 

техника за дейности в кариерата са: 

 
ТАБЛИЦА 2.5.1 -4 ЕМИСИИ ОТ ПЪРВА ГРУПА ЗАМЪРСИТЕЛИ И ПРАХ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА 

ДЕЙНОСТИ ПО РАЗКРИВКА И НАСИПООБРАЗУВАНЕ В КАРИЕРАТА 

Вещество 
Промишлена техника – откривка и насипообразуване 

Е самосвал, Mg Е багер, Mg Е булдозер, Mg 

NOx 4.813 3.100 1.492 

N2O 0.183 0.118 0.057 

CH4 0.026 0.017 0.008 

CO 2.615 1.685 0.811 

NMVOC 0.68 0.438 0.211 

PM 0.282 0.182 0.113 

NH3 0.001 0.0007 0.0003 

 

 
ДЕЙНОСТ II. ПРОБИВНО ВЗРИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА СКАЛАТА ОТ МАСИВА 

Площни източници 

 

Площни източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух при извършване на тази 

дейност са: 

J Взривни работи 

Технологията на добив в разглеждания обект е с прилагане на пробивно-взривни работи. 

Взривното вещество ще се поставя във взривни сондажи с боевик от неелектрически капсул-

детонатор, с една тротилова пресовка от 0,400 кг и една тротилова пресовка 0,415 кг. 

Взривната мрежа ще се изпълнява със съединителни блокове (закъснители) ТП-415 и ще се 

инициира с капсул-детонатори № 8 – 2 бр. 

J d с = 115 мм – диаметър на сондажа 

J дълбочина на сондажа – до 12 м. 

J тип на ВВ – Грубодисперсен амонит – ГДА, Анфо. 

J Общото количество ВВ, използвано за едно взривяване ще е 8000 кг. 

Експлозивът е химичен материал, който може да доведе до изключително бързо изгаряне 

експлозия или детонация. Тъй като от въздуха не може да се извлича достатъчно кислород, а 

източник на кислород трябва да бъде включен в експлозивната смес. Както в други реакции при 

горенето, недостигът на кислород благоприятства образуването на въглероден окис и неизгорели 

органични съединения и произвежда малко, ако има такива, азотни оксиди. Излишък от кислород 

причинява повече азотни оксиди и по-малко въглероден окис и други неизгорени органични 

вещества. За амониев нитрат и мазут (ANFO), съдържанието на мазут над 5,5% създава недостиг на 

кислород. 

За инвентаризация на очакваните емисии замърсители от изпълнение на пробивно-врзривните 

мероприятия (разгледани като площен източник) използваме AP 42 Fifth Edition Compilation of Air 
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Pollutant Emission Factors, Volume I Stationary Point and Area Sources, Chapter 13: Miscellaneous Sources, 

13.3.Explosives Detonation, Table 13.3-1 EMISSION FACTORS FOR DETONATION OF EXPLOSIVES. 

В табличен вид (Таблица 2.5.1 -5) са представени количествата очаквани емисии на замърсители 

в резултат на еднократно извършване на дейността (един работен ден). Дейността не се извършва 

постоянно в годишен аспект. 

 
ТАБЛИЦА 2.5.1 -5 ЕМИСИИ ОТ ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ ДЕЙНОСТИ (ЗА ЕДИН РАБОТЕН ДЕН) 

Замърсител EF, кг/тон Е (Mg) 

Въглероден оксид (СО) 34 0.272 

Азотни оксиди (NОx) 8 0.064 

Серен диоксид (SO2) 1 0.008 

 

Прахов облак по време на взривни операции. 

За изчисляването на праховия облак от взривните дейности е използван Сборник методик по 

расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами, 

Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. 

Изчисляването на основните параметри на облака се извършва по време на максималното му 

развитие, като същевременно се поддържат достатъчно ясни очертания. 

Обемът на облака прах-газ Vo (m3) се изчислява по емпиричната формула: 

 

 62,057580  AVo , при 3т < А ≤ 30 т, 

където А е количеството на взривното вещество в тонове. 
Тогава Vo = 424940.4 куб.м. 

Височината на праховия облак Но (м) се определя по формулата: 
Но = b (164 + 0,258А), 

където b – безразмерен коефициент, зависещ от дълбочината на сондажа; при дълбочина до 15 

м b = 1, при по-голяма дълбочина b = 0,8. 
Тогава Но = 166 м 

Праховият облак се разпространява на територията на кариерата, на разстояние около 50 метра 

от взривената повърхност. 

Количеството прах, отделено при едно взривяване се пресмята по Таблица 6.3. Удельное 

выделение пыли на 1 т ВВ при взрывных работах (т/т )от Сборника, при изчислен разход на ВВ 

(кг/м3) на 1 м3 взривена скална маса 0.53. 

Тогава очакваните прахови емисии за тон използвано взривно вещество ще са 0.072 тона. В 

рамките на едно взривяване ще се емитира залпово до 0,576 тона прах. 

 

J Пробивни работи 

Пробиването на сондажите с диаметър 115 mm ще се извърши със сонда „Сандвик“ ДП1100. Тя 

ще бъде разположена върху предварително зачистената площадка. Разрушаването на скалите се 

извършва, както от ударите на намиращия се непосредствено в забоя на сондажа пневматичен 

ударник с длето, така и при завъртането му в интервалите между ударите.Сгъстения въздух 

постъпващ по пробивната щанга при-вежда във възвратно-постъпателно движение пневмоударника, 

който нанася удари върху длетото с честота от 1700 до 2200 min-1 и служи за отделяне на ситнежа. 
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За инвентаризацията на праховите емисии от дейността е направена справка в NFR 2.A.5.b 

Construction and demolition, SNAP 040624 Public works and building sites, ISIC Site preparation от 

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2016. Методиката за инвентаризация на 

Европейската агенция по околна среда насочва към АР42 Fifth Edition, Volume I, Chapter 11: Mineral 

Products Industry, 11.19.2 Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing. 

В документа на ЕРА е посочен емисионен фактор за контролирано пробиване на скали - 4.0 x 10-5 

кг/тон. 

От подготвителните работи за едно взривяване се очакват 4 000 куб.м. скална маса (в рамките на 

две работни смени). Тогава от подготовката за едно взривяване ще се емитират 0.256 тона РМ10. 

 

Линейни източници 

 

Емисиите в атмосферния въздух ще са от изгорели газове от двигатели с вътрешно горене (ДВГ) 

на промишлената техника (сонда и автотранспорт), използвана за извършване на дейността. 

Броят работни дни за сондата и самосвала през календарната година е 30 дни при едносменен 

режим на работа и продължителност на смяната – 7 часа. 

За инвентаризация на очакваните емисии замърсители от работа на промишлената техника 

използваме SNAP CODE 080800 Промишлена техника. Оценката на емисиите за първа група 

замърсители и прах извършваме с дадените емисионни фактори, които са съобразно мощността на 

ДВГ. 

Параметри на промишлената техника, извършваща дейностите: 

ТАБЛИЦА 2.5.1 -6  

Вид Брой Мощност на двигателя Общ брой часове в годината 

Самосвал 1 265 kW 210 

Сонда „Сандвик“ 1 142 kW 210 

 

Тогава очакваните емисии от първа група замърсители и прах в резултат на използване на 

техника за дейности в кариерата са: 
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ТАБЛИЦА 2.5.1 -7 ЕМИСИИ ОТ ПЪРВА ГРУПА ЗАМЪРСИТЕЛИ И ПРАХ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА 

ДЕЙНОСТИ В КАРИЕРАТА 

Вещество 
Промишлена техника – пробивно-взривни мероприятия 

Е самосвал, Mg Е сонда, Mg 

NOx 0.512 0.274 

N2O 0.019 0.01 

CH4 0.003 0.001 

CO 0.278 0.149 

NMVOC 0.072 0.039 

PM 0.03 0.016 

NH3 0.0001 0.00006 

 
ДЕЙНОСТ III. ДОБИВ НА ВАРОВИК 

Дейностите по добив в кариерата включват: 

J Натоварване на взривената маса посредством багер; 

J Използване на мобилна трошачно-пресевна инсталация; 

J Извозване на суровината с автосамосвали. 

 

Площни източници 

Площни източници на неорганизирани емисии в атмосферния въздух при извършване на тази 

дейност са: 

За инвентаризация на емисиите от тези дейности използваме NFR: 2.A.5.a Quarrying and mining of 

minerals other than coal от EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2016 – Метод 1 

(възможно най-лош сценарий). 

При Метод 1 се използва следната формула за изчисление: 

 

Eзамърсител  ARпродукцията EFзамърсителя, където: 

E замърсител = емисията на изследвания замърсител 

AR production = ниво на активност за добив 

EF pollutant = емисионният фактор за изследвания замърсител. 

В табличен вид (Таблица 2.5.1.1-6) са представени количествата очаквани емисии на 

замърсители в резултат на изземване на цялото количество варовик от кариерата при добив за една 

година. 

Годишната производителност на кариерата ще бъде 80 000 куб.м. или 168 400 тона/годишно. 

 
ТАБЛИЦА 2.5.1 -8  

Замърсител 
EF, гр/тон 
минерал 

Е (Mg) 
за една година 

Прахови частици (РМ) или (TSP) 102 17,177 
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Замърсител 
EF, гр/тон 
минерал 

Е (Mg) 
за една година 

Прахови частици с размер на частиците до 10 микрона (РМ10) 50 8,42 

Прахови частици с размер на частиците до 2.5 микрона (РМ2.5) 5.0 0.842 

 

Линейни източници 

 

Броят работни дни за добив през календарната година е 282 дни при едносменен режим на 

работа и продължителност на смяната за промишлената техника е 7 часа. 

За добивните дейности ще се използват 2 броя самосвали и 1 брой челен товарач.  

За инвентаризация на очакваните емисии замърсители от работа на промишлената техника по 

добива използваме SNAP CODE 080800 Промишлена техника. Оценката на емисиите за първа група 

замърсители и прах извършваме с дадените емисионни фактори, които са съобразно мощността на 

ДВГ. 

 
ТАБЛИЦА 2.5.1 -9 ПАРАМЕТРИ НА ПРОМИШЛЕНАТА ТЕХНИКА, ИЗВЪРШВАЩА ДЕЙНОСТИТЕ: 

Вид Брой Мощност на двигателя Общ брой часове в годината 

Самосвал 2 265 kW 3948 

Челен товарач 1 396 kW 1974 

 

Тогава очакваните емисии от първа група замърсители и прах в резултат на използване на 

техника за дейности в кариерата са: 

 
ТАБЛИЦА 2.5.1 -10 ЕМИСИИ ОТ ПЪРВА ГРУПА ЗАМЪРСИТЕЛИ И ПРАХ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА ДОБИВ 

В КАРИЕРАТА 

Вещество 
Промишлена техника – добив 

Е самосвали, Mg Е челен товарач, Mg 

NOx 9.625 7.192 

N2O 0.366 0.273 

CH4 0.052 0.039 

CO 5.231 3.908 

NMVOC 1.360 1.016 

PM 0.565 0.422 

NH3 0.002 0.001 

 

 

 
ДЕЙНОСТ IV. РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ 

Дейностите по техническа рекултивация на кариерите, които са източник на прахови емисии в 

атмосферния въздух, са разриване на наличната откривка с булдозер и подравняване. 
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Като първи етап от рекултивацията на всяка кариера се изпълнява техническата рекултивация. 

Дейностите по техническа рекултивация са основният източник на прахови емисии в атмосферния 

въздух.  

От площния източник не се разглеждат емисии от транспорт на откривка до площта за 

рекултивация, т.к. към 9-та година необходимите количества са налични. 

Очакваните прахови емисии при изпълнение на дейностите по разриване на откривката и 

подравняване с булдозер в две направления определяме съгласно Table 3.3 Tier 1 emission factors for 

uncontrolled fugitive emissions for source category, Non-residential construction, NFR 2.A.5.b Construction 

and demolition, SNAP 040624 Public works and building sites, ISIC Site preparation от EMEP/EEA air 

pollutant emission inventory guidebook - 2016 . 

Посочените емисионни фактори в ръководството обхващат дейностите по почистване на терена, 

движение на оборудването по неасфалтирани (вътрешни) пътища, товарене, разтоварване на 

материали и последващо суспендиране на праха, ветрови унос и допълнителни дейности по 

подготовка. 

 
𝐸𝑀𝑃𝑀10 = 𝐸𝐹𝑃𝑀10 * 𝐴𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 * 𝑑* (1 − 𝐶𝐸)* ( 24/𝑃𝐸)*( 𝑠/9%), където 

 

𝐸𝑀𝑃𝑀10 е емисията на замърсителя, kgPM10 

𝐸𝐹𝑃𝑀10 е емисионният фактор съгласно Таблица 3.3 от документа, kgPM10/(m2.year); 

𝐴𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 е засегнатата площ, m2; 

d – продължителност на строителството (година) 

СЕ – ефективност на мерките за контрол на емисиите; 

РЕ – индекс на утаяване /евапорация 

s- съдържание на почвен прах, % 

 

За целите на оценката се приема, че се извършва рекултивация на нарушени терени през цялата 

оценява година. Продължителността на строителството (d) се определя на 1 година 

Засегнатата площ за 9-тата година, подлежаща на рекултивация (𝐴𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑) е 3 000 кв.м. 

Оросяването на временни неасфалтирани пътища е проста и ефективна мярка за контрол на 

емисиите, която е широко разпространена, особено в много сухи периоди. Ефектът на напояването е 

най-висок непосредствено след пръскането и след това намалява отново, когато повърхността на 

пътя изсъхне. WRAP, (2006) съобщава за обща ефективност от около 50% средно.  

Мярка е предвидена да се прилага на територията на кариерата, по тази причина определяме СЕ 

= 0.5. 

РЕ се определя със стойност 120, характерна за умерено-континенталния климат. 

Инертните отпадъци на откривката представляват делувиални глини и почвен слой. По тази 

причина се работи с S=29 %. 

В табличен вид (Таблица № 2.5.1 -11) са представени количествата очаквани прахови емисии в 

резултат на рекултивация на нарушени терени през 9-тата година. 

 
ТАБЛИЦА 2.5.1 -11 ЕМИСИИ ОТ РЕКУЛТИВАЦИЯ ПРЕЗ ОЦЕНЯВАНИЯТ ГОДИШЕН ЕТАП 

Замърсител EF, kgPM/(m
2
.year) Е (Mg) 

Прахови частици (РМ) или (TSP) 3.3 3.1898 

Прахови частици с размер на частиците до 10 микрона (РМ10) 1.0 0.9666 
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Замърсител EF, kgPM/(m
2
.year) Е (Mg) 

Прахови частици с размер на частиците до 2.5 микрона (РМ2.5) 0.1 0.09666 

 

Линейни източници 

 

Броят работни дни за рекултивация през календарната година е приет за 282 дни при 

едносменен режим на работа и продължителност на смяната за промишлената техника е 7 часа. 

За рекултивационните дейности ще се използват 1 брой самосвал, 1 брой булдозер и 1 брой 

челен товарач. 

За инвентаризация на очакваните емисии замърсители от работа на промишлената техника за 

дейностите използваме SNAP CODE 080800 Промишлена техника. Оценката на емисиите за първа 

група замърсители и прах извършваме с дадените емисионни фактори, които са съобразно 

мощността на ДВГ. 

 
ТАБЛИЦА 2.5.1 -12 ПАРАМЕТРИ НА ПРОМИШЛЕНАТА ТЕХНИКА, ИЗВЪРШВАЩА ДЕЙНОСТИТЕ: 

Вид Брой Мощност на двигателя Общ брой часове в годината 

Самосвал 1 265 kW 1974 

Челен товарач 1 396 kW 1974 

Булдозер 1 115 kW 1974 

 

Тогава очакваните емисии от първа група замърсители и прах в резултат на използване на 

техника за дейности в кариерата са: 

 
ТАБЛИЦА 2.5.1 -13 ЕМИСИИ ОТ ПЪРВА ГРУПА ЗАМЪРСИТЕЛИ И ПРАХ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА 

ДЕЙНОСТИ ПО РЕКУЛТИВАЦИЯ В КАРИЕРАТА 

Вещество 
Промишлена техника – рекултивация 

Е самосвал, Mg Е челен товарач, Mg Е булдозер, Mg 

NOx 4.813 7.192 2.088 

N2O 0.183 0.273 0.079 

CH4 0.026 0.039 0.011 

CO 2.615 3.908 1.135 

NMVOC 0.68 1.016 0.295 

PM 0.282 0.422 0.159 

NH3 0.001 0.001 0.0004 

 

 
ОБОБЩЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ЕМИСИИ И КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА ГЕНЕРИРАНИТЕ ОТПАДЪЧНИ 

ГАЗОВЕ ПРЕЗ 9-ТАТА ГОДИНА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАРИЕРАТА 
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В табличен вид (Таблица 2.5.1-14) са обобщени идентифицираните площни и линейни източни 

на емисии в атмосферния въздух през деветата година на експлоатация на обекта. Не се извършва 

отделна количествена оценка на етап строителство (разкриване на кариерата), т.к. този етап се 

изпълнява паралелно с етап експлоатация (добив) и етап рекултивация. 

 
ТАБЛИЦА 2.5.1 -14 ИЗТОЧНИЦИ НА ЕМИСИИ И КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА ГЕНЕРИРАНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ ПРЕЗ 9-

ТАТА ГОДИНА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАРИЕРАТА 

Източник TSP (t/y) PM10 (t/y) PM 2.5 (t/y) 

ПЛОЩНИ ИЗТОЧНИЦИ 

Площен източник №1 – площ за откривка 5.3163 1.611 0.1611 

Площен източник №2 – насипище 1.476 0.738 0.0738 

Площен източник №3 – взривни дейности
1
 0,576 -- -- 

Площен източник №4 – пробивни дейности
2
 -- 0.256 -- 

Площен източник №5 – добивни дейности 17,177 8,42 0.842 

Площен източник №6 – площ за техническа рекултивация 3.1898 0.9666 0.09666 

Общо за площни източници: 27.1591 11.7356 1.17356 

ЛИНЕЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 

Линейни източници NOx N2O CH4 CO NMVOC PM NH3 

Откривка и насипообразуване 9.405 0.358 0.051 5.111 1.329 0.577 0.002 

Пробивно-взривни мероприятия
3
 0.786 0.029 0.004 0.427 0.111 0.046 0.00016 

Добив 16.817 0.639 0.091 9.139 2.376 0.987 0.003 

Рекултивация 14.093 0.535 0.076 7.658 1.991 0.863 0.0024 

Общо за линейни източници: 40.315 1.532 0.218 21.908 5.696 2.427 0.0074 

 

                                                 
1
 Изчислените емисии за един работен ден. Не се включват с общата сума на годишните. 

2
 Изчислените емисии за един работен ден. Не се включват с общата сума на годишните. 

3
 Не се включват с общата сума на годишните. 
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2.5.1.2 Качествена оценка - Прогноза за разпространение на емисиите на 
замърсители в приземния атмосферен слой 

2.5.1.2.1 Прогноза за разпространение на емисиите на прах (TSP, PM10, PM 2.5) 
в приземния атмосферен слой от площни източници 

За оценка на предполагаемите въздействия от дейностите върху атмосферния въздух е 

използван програмен продукт TRAFFIC ORACLE – Методика за определяне разсейването на емисиите 

на вредни вещества от превозните средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, 

Модул Дифузия. 

Той е базиран на модифициран Гаусов модел за димен факел, като тук също, както и при другите 

модели (Plume) са в сила ограниченията свързани с факта, че в изчислителната процедура скоростта 

на вятъра и количеството на замърсителя (емисията) се приемат за постоянни във времето и 

пространството. Освен това не се отчитат влиянието на релефа, изчерпването на замърсителите 

поради химични взаимодействия, мокро утаяване и др. 

Целта на изследването е да се направи оценка на имисионните концентрации на замърсителите 

на атмосферния въздух, генерирани по време на разгледания в предходната част на оценката етап – 

9-та година на експлоатация на кариерата. 

 

Площни източници 

 

Разглежданите шест площни източника са: 

J Площен източник №1 – площ за откривка 

J Площен източник №2 – насипище 

J Площен източник №3 – взривни дейности; 

J Площен източник №4 – пробивни дейности  

J Площен източник №5 – добивни дейности 

J Площен източник №6 – площ за техническа рекултивация, 

Програмният продукт, използван за качествена оценка на замърсителите в атмосферния въздух, 

не е приложим за Площен източник № 4 – взривни дейности. Разстоянието, на което се 

разпространява праховия облак е изчислено съгласно Сборник методик по расчету выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ различными производствами, Государственный комитет 

СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды в т.2.5.1.1. Прогнозното разпространение 

е до 50 метра от мястото на взрива. От друга страна емитираните прахови емисии не се кумулират 

със същите от другите площни източници, т.к. съгласно технология за взривните дейности не се 

извършва експлоатация на кариерата по време на взривявания. 

По тези причини от обхвата на оценката се изключва се Площен източник № 3. 

От площен източник № 4 ще се емитират прахови емисии само за период около 30 дни в 

годината. Дейностите, извършвани при подготовка на взривните д-ти (пробиване на сондажи) не се 

кумилират с останалите площни източници. По тази причина от обхвата на оценката се изключва 

Площен източник № 4. 

 

 

 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ВАРОВИК „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” 
 

РАЗРАБОТЕНО ОТ КОЛЕКТИВ НА „ЕКОЛОГИКА РУСЕ“ ЕООД 
ТЕЛ. 0889-417-038, E-MAIL: EKOLOGIKA_RUSSE@ABV.BG 55 (230) 

Входни параметри на модела 

 

Дефинирана е област с размери 4000х4000 m, с еднаква по двете направления дискретизация 

(200 стъпки, 20 m). Тъй като пакетът не разполага с възможности за описание на полигонални площни 

източници, са дефинирани четири еквивалентни правоъгълни източници. 
Параметрите на площните източници са представени в таблица 2.5.1 - 15 

В таблица 2.5.1 - 15 са възприети следните означения: 

J X0, Y0 – координати на долния ляв ъгъл на площния източник спрямо началото на 

областта (долният ляв ъгъл на пространството е с координати 0,0) по направленията 

запад-изток и север-юг съответно, m; 

J X, У – страна – размери на площните източници по съответните направления, m; 

J Нст – височина на стъпалото, m; 

J E–емисия на разглежданите замърсители, g/s 

 

ТАБЛИЦА 2.5.1 -15 ВХОДНИ ПАРАМЕТРИ НА МОДЕЛА, ПЛОЩНИ ИЗТОЧНИЦИ НА TSP, PM10, PM2.5 – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

СРЕДНОГОДИШНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ 

Източник 
X0 Y0 

X 
страна 

Y 
страна 

Н 
E за 9-та година на експлоатация 

g/s 

m m m m m TSP PM10 PM2.5 

Площен източник № 1 1645 1610 13.8 361.4 150 0.168 0.051 0.005 

Площен източник № 2 1390 1620 81.82 110 50 0.047 0.023 0.002 

Площен източник № 5 1500 1500 200 36 120 0.54 0.267 0.027 

Площен източник № 6 1400 1860 139 21.6 0 0.10 0.031 0.003 

 
 
За целта на симулацията в областта са дефинирани 2 дискретни рецептори, чиито координати са 

представени в таблица 2.5.1 -16 
Първият рецептор е разположен на най-близката точка от регулационната граница на с. Бонево, 

вторият е разположен на най-близката точка от регулационната граница на гр. Тервел. 
 

ТАБЛИЦА 2.5.1 -16 КООРДИНАТИ НА ДИСКРЕТНИТЕ РЕЦЕПТОРИ 

Рецептор № Х У 

1 (с. Бонево) 1100 300 

2 (гр. Тервел) 3800 1700 

 

Скоростта на гравитационно отлагане е избрана в съответствие с таблица 2.5.1 -17. 
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ТАБЛИЦА 2.5.1 -17 ЗАВИСИМОСТ НА СКОРОСТТА НА ГРАВИТАЦИОННО ОТЛАГАНЕ ОТ АЕРОДИНАМИЧНИЯ ДИАМЕТЪР НА 

ЧАСТИЦИТЕ 

Клас 
Размер 

[m] 

Скорост на отлагане 
[m/s] 

I = 1 по-малки от 5 0.001 

I = 2 от 5 до 10 0.01 

I = 3 от 10 до 50 0.05 

I = 4 по-големи от 50 0.1 

 

Метеорологични условия на симулиране 

 

Подборът на метеорологични условия при оценката на концентрациите на изследваните 

замърсители се базира на годишна роза на вятъра за района. 

Данните са съгласно публикувана информация за станция Тервел в Климатичен справочник за НР 

България, том IV Вятър. 

Прогноза за разпространение на емисиите на прах в приземния атмосферен слой от дейностите, 

извършвани през 9-тата година на експлоатация на обекта (площни източници) 

 

На фигури 2.5.1.2.1.-1, 2.5.1.2.1-2 и 2.5.1.2.1.-3 са представени резултатите от симулирането на 

разпространението на TSP, PМ10 и PM2.5, емитирани от разглежданите дейности при роза на вятъра. 

На трите фигури са изведени и резултатите от разпространението на замърсителите в рецепторните 

точки. 

Както се вижда от резултатите, за PM10 и PM2.5 се очакват максимални концентрации, по-ниски 

от средногодишните норми за опазване на човешкото здраве. Очакваните концентрации на 

замърсителите в рецепторните точки също са под заложените в Наредба № 12 за норми за серен 

диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в 

атмосферния въздух. 

 
ФИГУРА 2.5.1.2.1.-1 ИЗОЛИНИИ НА ПРИЗЕМНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА TSP, МГ/M3, ПРИ РОЗА НА ВЯТЪРА 
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ФИГУРА 2.5.1.2.1.-2 ИЗОЛИНИИ НА ПРИЗЕМНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РМ10, МГ/M3, ПРИ РОЗА НА ВЯТЪРА 

 
 
ФИГУРА 2.5.1.2.1.-3 ИЗОЛИНИИ НА ПРИЗЕМНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РМ2.5, МГ/M3, ПРИ РОЗА НА ВЯТЪРА 

 

 

2.5.1.2.2 Прогноза за разпространение на емисиите на замърсители (PM, NOx, 
СО) в приземния атмосферен слой от линейни източници 

За определяне въздействието на отработените газове, отделени от промишлената техника по 

време на избрания етап за експлоатация на кариерата използваме модул Емисии на програмен 

продукт TRAFFIC ORACLE. 

Разглежданите четири линейни източника са: 

J Линеен източник №1 – движение на промишлена техника, извършваща откривка и 

насипообразуване 
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J Линеен източник №2 – движение на промишлена техника, извършваща пробивно-

взривни мероприятия 

J Линеен източник №3 – движение на промишлена техника, извършваща добив; 

J Линеен източник №4 – движение на промишлена техника, извършваща рекултивация. 

От линеен източник № 2 ще се емитират емисии от ДВГ само за период около 30 дни в годината. 

Дейностите, извършвани при подготовка на взривните д-ти (пробиване на сондажи) не се кумулират 

с останалите линейни източници. По тази причина от обхвата на оценката се изключва Линеен 

източник № 2. 

Поради спецификата на използвания програмен продукт се създават участъци към линейни 

източници №№ 1 и 3. 

Линеен източник № 1 се разделя на участъци 1.1 и 1.2., с дължина 215 метра и 112 метра. В тези 

участъци се движи един брой самосвал, извозващ откривката до депото за съхранение. Участък 1.3. с 

дължина 50 метра, в който се движи хидравличния багер и участък 1.4 с дължина 30 метра, в който 

се движи булдозера. 

Линеен източник № 3 се разделя на участъци 3.1 и 3.2, с дължина 120 метра и 400 метра, по 

които се два броя самосвали и участък 3.3. с дължина 50 метра, по който се движи челния товарач. 

Линеен източник № 4 се разделя на участък 4.1 с дължина 140 метра, по който се движи 

самосвала, участък 4.2. с дължина 40 метра, по който се движи челният товарач и участък 4.3 с 

дължина 80 метра, по който се движи булдозера. 

 
ТАБЛИЦА 2.5.1.2.2.-1 ЛИНЕЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - ПАРАМЕТРИ 

МПС Приет брой курсове на ден 

Линеен източник № 1, Участък 1.1. 

Самосвали – 1 брой 20 

Линеен източник № 1, Участък 1.2. 

Самосвали – 1 брой 20 

Линеен източник № 1, Участък 1.3. 

Багер – 1 брой 40 

Линеен източник № 1, Участък 1.4. 

Булдозер – 1 брой 40 

Линеен източник № 3, Участък 3.1. 

Самосвали – 2 броя 20 

Линеен източник № 3, Участък 3.2. 

Самосвали – 2 броя 20 

Линеен източник № 3, Участък 3.3. 

Челен товарач -1 брой 40 

Линеен източник № 4, Участък 4.1. 

Самосвали – 1 брой 10 
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МПС Приет брой курсове на ден 

Линеен източник № 4, Участък 4.2. 

Челен товарач -1 брой 40 

Линеен източник № 4, Участък 4.3. 

Булдозер – 1 брой 40 

Забележка: Курсовете на ден са изчислени за 9-тата година на експлоатация 

 

Входни данни за модул Емисии, опростена методика: 

J Време за броене – 420 минути (7 часова смяна за един работен ден); 

J Брой тежки камиони – приетите дневни курсове се умножават по 2 (отиване и 

връщане). 

Изчисляваме емисиите от първа група замърсители и прах чрез модул Емисии на използвания 

софтуер. Данните са представени в Таблица 2.5.1.2.2.-2. 

 
ТАБЛИЦА 2.5.1.2.2.-2 

Линеен 
източник, № 

Участък PM, g/(m.s) 
NOx, 

g/(m.s) 
VOC, 

g/(m.s) 
CO, 

g/(m.s) 
CO2, 

g/(m.s) 
N2O, 

g/(m.s) 

1 1.1. 1.87E-06 0.0000174 3.32E-06 0.0000139 0.0012784 4.89E-08 

1 1.2. 1.87E-06 0.0000174 3.32E-06 0.0000139 0.0012784 4.89E-08 

1 1.3. 3.75E-06 0.0000348 6.65E-06 0.0000279 0.0025569 9.78E-08 

1 1.4. 3.75E-06 0.0000348 6.65E-06 0.0000279 0.0025569 9.78E-08 

3 3.1 3.75E-06 0.0000348 6.65E-06 0.0000279 0.0025569 9.78E-08 

3 3.2. 3.75E-06 0.0000348 6.65E-06 0.0000279 0.0025569 9.78E-08 

3 3.3. 3.75E-06 0.0000348 6.65E-06 0.0000279 0.0025569 9.78E-08 

4 4.1. 9.37E-07 8.70E-06 1.66E-06 6.97E-06 0.0006392 2.44E-08 

4 4.2. 3.75E-06 0.0000348 6.65E-06 0.0000279 0.0025569 9.78E-08 

4 4.3. 3.75E-06 0.0000348 6.65E-06 0.0000279 0.0025569 9.78E-08 

 

Прогноза за разпространението на вредните вещества в атмосферния въздух от 

линеен източник, съгласно Методика за определяне разсейването на емисиите 

на вредни вещества от превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой 

 

За оценка на предполагаемите въздействия от дейностите върху атмосферния въздух е 

използван програмен продукт TRAFFIC ORACLE – Методика за определяне разсейването на емисиите 

на вредни вещества от превозните средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, 

Модул Дифузия, Линеен източник. 

Целта на изследването е да се направи оценка на имисионните концентрации на по-значимите 

замърсители в атмосферния въздух, емитирани от двигателите на използваната техника при 

определен набор от метеорологични условия.  
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Входни параметри на модела 

 

Дефинирана е област с размери 4000х4000 m, с еднаква по двете направления дискретизация 

(200 стъпки, 20 m). Площите са дефинирани като линейни източници, а с маркери е отбелязано 

местоположението на дискретните рецептори – 2 броя. 

Параметрите на линейните източници са представени в таблица 2.5.1.2.2-3. Пресметнат е 

масовият дебит на по-значимите замърсителите от първа група – NOx, CO и РМ. 

В таблица 2.5.1.2.1.-6 са възприети следните означения: 

J начало X1, Y1 и край X2, Y2 на отделния източник 

J Ширина (B), m; 

J E– емисия на замърсител, g/(m.s) 

 
ТАБЛИЦА 2.5.1.2.2.-3. ВХОДНИ ПАРАМЕТРИ НА МОДЕЛА, ЛИНЕЙНИ ИЗТОЧНИЦИ  

Източн
ик № 

Участък 
№ 

X1, m Y1, m X2, m Y2, m 
B, 
m 

E, g/(m.s) 

PM NOx CO 

1 1.1. 1490 1922 1705 1922 6 1.87E-06 0.0000174 0.0000139 

1 1.2. 1490 1810 1490 1922 6 1.87E-06 0.0000174 0.0000139 

1 1.3. 1705 1922 1705 1972 6 3.75E-06 0.0000348 0.0000279 

1 1.4. 1490 1780 1490 1810 6 3.75E-06 0.0000348 0.0000279 

3 3.1 1380 1500 1500 1500 6 3.75E-06 0.0000348 0.0000279 

3 3.2. 1380 1500 1380 1900 6 3.75E-06 0.0000348 0.0000279 

3 3.3. 1500 1500 1500 1550 6 3.75E-06 0.0000348 0.0000279 

4 4.1. 1400 1760 1400 1900 6 9.37E-07 8.70E-06 6.97E-06 

4 4.2. 1400 1900 1440 1900 6 3.75E-06 0.0000348 0.0000279 

4 4.3. 1400 1680 1400 1760 6 3.75E-06 0.0000348 0.0000279 

Като рецептори са дефинирани най-близко разположените точки от с. Бонево и гр. Тервел , като 

координатите им са представени в таблица 2.5.1.2.2.-4. 

 
ТАБЛИЦА 2.5.1.2.2.-4 КООРДИНАТИ НА ДИСКРЕТНИТЕ РЕЦЕПТОРИ 

Рецептор № Х У 

1 (с. Бонево) 1100 200 

2 (гр. Тервел) 3800 1700 

 

Метеорологичните условия на симулиране са на база годишна роза на вятъра за станция Тервел. 
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Резултати 
 

ФИГУРА 2.5.1.2.2.-1 ИЗОЛИНИИ НА ПРИЗЕМНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА PM, МГ/M3, ПРИ РОЗА НА ВЯТЪРА  

 

ФИГУРА 2.5.1.2.2.-2 ИЗОЛИНИИ НА ПРИЗЕМНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА NOX, МГ/M3, ПРИ РОЗА НА ВЯТЪРА 

 
ФИГУРА 2.5.1.2.2.-3 ИЗОЛИНИИ НА ПРИЗЕМНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА CO, МГ/M3, ПРИ РОЗА НА ВЯТЪРА  
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На фигури 2.5.1.2.2.-1, 2.5.1.2.2.-2 И 2.5.1.2.2.-3 са представени резултатите от симулирането на 

разпространението на замърсители PM, NOx и CO, емитирани от дейностите по експлоатация на 

промишлена техника. На всички фигури са изведени и резултатите от разпространението на 

замърсителите в заложените рецепторни точки. 

 

2.5.1.2.3 Симулация за разпространението на СО от взрив и определяне на 
зоните за разпространение чрез използването на софтуерен продукт 
на ЕРА – ALOHA 

Общото максимално количество ВВ, използвано за едно взривяване ще е 8 000 кг. 

 

Замърсител EF, кг/тон Е (Mg) 

Въглероден оксид (СО) 34 0.272 

Азотни оксиди (NОx) 8 0.064 

 

Изчисляваме условният СО като използваме формулата: Условен СО = СО + 6.5 NOx, 

тогава условният СО за един ден взривни дейности ще е 0.688 кг. 

 

Симулацията на разпространението на СО, образуван при извършване на взривните дейности, е 

проведена с компютърния модел на ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres), разработен от 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and the Environmental Protection Agency (EPA). 

ALOHA е програма, използваща модел за дисперсия на облак от атмосферните замърсители, 

базираща се на токсикологичните и физични характеристики на замърсителите, специфичните 

обстоятелства, при които са изхвърлени замърсителите в атмосферата, както и атмосферните 

условия.  

На фиг. 2.5.1.2.3.-1 е представено разпространението на условен въглероден оксид, който се 

отделя при взривяване на 8 000 kg ВВ при зададена посока на вятъра към гр. Тервел. 

На фиг. 2.5.1.2.3.-2 е представено разпространението на условен въглероден оксид, който се 

отделя при взривяване на 8 000 kg ВВ при зададена посока на вятъра към с. Бонево. 
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ФИГ.2.5.1.2.3.-1. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СО ПРИ ВЗРИВЯВАНЕ И ВЯТЪР В ПОСОКА НА ГР. ТЕРВЕЛ 

 

 

 

SITE DATA: 
  Location: BULGARIA, TERVEL, BULGARIA 
  Building Air Exchanges Per Hour: 0.52 (sheltered single storied) 
  Time: April 1, 2018 0759 hours ST (using computer's clock) 
CHEMICAL DATA: 
  Chemical Name: CARBON MONOXIDE     Molecular Weight: 28.01 g/mol 
  AEGL-1 (60 min): N/A  AEGL-2 (60 min): 83 ppm  AEGL-3 (60 min): 330 ppm 
  IDLH: 1200 ppm   LEL: 125000 ppm   UEL: 742000 ppm 
  Ambient Boiling Point: -191.5° C 
  Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 
  Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA) 
  Wind: 4 meters/second from W at 10 meters 
  Ground Roughness: open country     Cloud Cover: 5 tenths 
  Air Temperature: 20° C         Stability Class: C 
  No Inversion Height          Relative Humidity: 50% 
SOURCE STRENGTH: 
  Direct Source: 688 kilograms/hr    Source Height: 0 
  Release Duration: 60 minutes 
  Release Rate: 11.5 kilograms/min 
  Total Amount Released: 688 kilograms 
  Note: This chemical may flash boil and/or result in two phase flow. Use both dispersion 
modules to investigate its potential behavior. 
THREAT ZONE:  
  Model Run: Gaussian 
  Red  : 74 meters --- (330 ppm = AEGL-3 [60 min]) 
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  Orange: 149 meters --- (83 ppm = AEGL-2 [60 min]) 
  Yellow: no recommended LOC value --- (N/A = AEGL-1 [60 min]) 

 

Нивата на остра токсичност (АEGL) за СО са: 

J AEGL-3 (60 мин) – 330 ppm 

Представлява концентрацията на веществото във въздуха, изразена като части на милион с 

експозиция 1 час, за която се предполага, че води до животозастрашаващи здравни ефекти или 

смърт за населението, в т.ч. и чувствителните индивиди 

J AEGL-2 (60 мин) – 83 ppm 

Представлява концентрацията на веществото във въздуха, изразена като части на милион с 

експозиция 1 час, за която се предполага, че води до сериозни и дълготрайни последици за здравето 

на населението, в т.ч. и чувствителните индивиди 

J AEGL-1 (60 мин) – неприложимо 

Представлява концентрацията на веществото във въздуха, изразена като части на милион с 

експозиция 1 час, за която се предполага, че води до дискомфорт и дразнене на здравето на 

населението, в т.ч. и чувствителните индивиди. Ефектът не е инвалидизиращ, въздействието е 

преходно и обратимо след прекратяване на експозицията. 

J Immediately dangerous to life and health (IDLH) са непосредствено опасни за живота и 

здравето стойности на СО. 

Най-ниска концентрация (процент) на газ или пари във въздуха, способна да предизвика пожар в 

присъствието на източник на запалване (дъга, пламък, топлина) – LEL. 

 

На .2.5.1.2.3.-1. е представено разпространението на облака по посока на вятъра към гр. Тервел.  

Очакваните нива на токсичност и разпространението им са представени в Таблица 2.5.1.2.3.-1. 

 
ТАБЛИЦА 2.5.1.2.3.-1. ОЧАКВАНИ НИВА НА УСЛОВЕН СО ОТ ВЗРИВЯВАНЕ 

Замърсител Гранична концентрация на СО усл., ррм Разстояния 

AEGL- 3 330 74 

AEGL- 2 83 149 

AEGL- 1 no recommended LOC value (няма препоръчителна стойност) неприложимо 

 

Концентрацията на СО във въздуха, изразена като части на милион с експозиция 1 час, за която 

се предполага, че води до животозастрашаващи здравни ефекти или смърт за населението, в т.ч. и 

чувствителните индивиди се очаква да се разпространи на разстояние 74 метра по посока на вятъра. 

Концентрацията на СО във въздуха, изразена като части на милион с експозиция 1 час, за която 

се предполага, че води до сериозни и дълготрайни последици за здравето на населението, в т.ч. и 

чувствителните индивиди се очаква да се разпространени на разстояние 149 метра по посока на 

вятъра. 

В изготвения за обекта Проект за извършване на специални взривни работи е изчислено 

безопасно разстояние от действието на взрива – 102,81 метра. Радиусът на безопасната зона за хора 

е определена в таблица 1 към чл.143 на Правилника по безопасност на труда при взривните работи. 

При взривяване на земната повърхност в сондажи с диаметър от 110 до 250 mm безопасното 

разстояние е 500 m. 
 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ВАРОВИК „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” 
 

РАЗРАБОТЕНО ОТ КОЛЕКТИВ НА „ЕКОЛОГИКА РУСЕ“ ЕООД 
ТЕЛ. 0889-417-038, E-MAIL: EKOLOGIKA_RUSSE@ABV.BG 65 (230) 

ФИГ.2.5.1.2.3.-2. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА УСЛ. СО ПРИ ВЗРИВЯВАНЕ И ВЯТЪР В ПОСОКА НА С. БОНЕВО 

 
 
 

SITE DATA: 
  Location: BULGARIA, TERVEL, BULGARIA 
  Building Air Exchanges Per Hour: 0.52 (sheltered single storied) 
  Time: April 1, 2018 0858 hours ST (using computer's clock) 
CHEMICAL DATA: 
  Chemical Name: CARBON MONOXIDE     Molecular Weight: 28.01 g/mol 
  AEGL-1 (60 min): N/A  AEGL-2 (60 min): 83 ppm  AEGL-3 (60 min): 330 ppm 
  IDLH: 1200 ppm   LEL: 125000 ppm   UEL: 742000 ppm 
  Ambient Boiling Point: -191.5° C 
  Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 
  Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 
ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
  Wind: 4 meters/second from N at 10 meters 
  Ground Roughness: open country     Cloud Cover: 5 tenths 
  Air Temperature: 20° C         Stability Class: C 
  No Inversion Height          Relative Humidity: 50% 
SOURCE STRENGTH: 
  Direct Source: 688 kilograms/hr    Source Height: 0 
  Release Duration: 60 minutes 
  Release Rate: 11.5 kilograms/min 
  Total Amount Released: 688 kilograms 
  Note: This chemical may flash boil and/or result in two phase flow. Use both dispersion 
modules to investigate its potential behavior. 
THREAT ZONE:  
  Model Run: Gaussian 
  Red  : 74 meters --- (330 ppm = AEGL-3 [60 min]) 
  Orange: 149 meters --- (83 ppm = AEGL-2 [60 min]) 
  Yellow: no recommended LOC value --- (N/A = AEGL-1 [60 min]) 
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Резултатите при симулация на разпространението на облака по посока на с. Бонево са идентични 

с описаните такива при вятъра по посока на гр. Тервел. 

От проведената симулация можем да заключим, че въздействието от разпространението на 

токсичен облак, е само за границите на концесионната площ. Изчислените безопасни разстояния 

съгласно разработен Проект за извършване на специални взривни работи за обекта осигуряват 

необходимата зона за избягване на неблагоприятни последици върху живота и здравето на 

работещите в обекта. 

До населените места не се очаква достигане на концентрации на СО, които да предизвикат 

дискомфорт и дразнене на здравето на населението, в т.ч. и чувствителните индивиди. 

 

 

2.5.2 ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – КОЛИЧЕСТВЕНА И КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА 

На територията на находище „Тервел-Бонево“ не се предвижда изграждане на санитарни възли 

за персонала, които биха могли да са източник на битово-фекални отпадъчни води. Ще се 

разположат химически тоалетни, които ще се обслужват от специализирана фирма. 

На територията на находището не се предвиждат производствени инсталации и съоръжения, 

които ползват и отделят вода и които биха били източник на замърсяване с производствени 

отпадъчни води. 

При разработване на кариерата не се предвижда израждане на система за отводняване – 

охранителни канали или дъждовна канализация. Находището ще се разработва постепенно, като при 

разкривката ще се оформя наклон от 3% в посока югозапад. Повърхностните води, попаднали върху 

територията на находището, заедно с водите, стичащи се от съседните терени ще следват 

естествения наклон на района и ще се оттичат повърхностно. 

На територията на находището не се очакват постоянни източници на дифузно замърсяване. Не 

се предвиждат складови зони за течни суровини или спомагателни материали. Не се предвижда 

ремонт на техника на територията на находището. Възложителят разполага с производствена база, 

разположена в град Тервел и не предвижда други дейности на територията на находището, осен 

добивни. 

Като източник на дифузно замърсяване могат да се разгледат евентуални замърсявания 

(разливи) от строителната механизация при експлоатация на кариерата. Евентуален разлив на 

нефтопродукти в зоната от кариерата може да доведе до замърсяване на подземни води. В същото 

време, допускане на разливи ще доведе първо до замърсяване на скалната маса, която се добива. 

Това е недопустимо, защото компрометира продукта на добива. 

 

2.5.3 ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ – КОЛИЧЕСТВЕНА И КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА. ПРОГНОЗА ЗА 

ОЧАКВАНИТЕ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ, КОИТО ЩЕ СЕ ОБРАЗУВАТ ОТ КАРИЕРАТА. 
СЪХРАНЕНИЕ И ПОСЛЕДВАЩО ТРЕТИРАНЕ 

В тази част от Доклада за ОВОС са описани отпадъците, които се очаква да бъдат образувани от 

технологичния процес, както и дейностите по предварителното им съхранение и последващо 

третиране. 

Настоящият доклад разглежда кариера, на която не са извършвани дейности по добив на 

инертни материали от възложителя до момента. 
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За отпадъците, които се очаква да се генерират в резултат на дейността на обекта преди 

започване на експлоатацията следва да се предприемат следните задължителни стъпки: 

 Основно охарактеризиране на очакваните отпадъци – изготвяне на работни листи за 

класификация на отпадъците съгласно изискванията на Наредба 2 за класификация 

на отпадъците и утвърждаването им от РИОСВ-Варна, на чиято територия се 

намират площадката; 

 Утвърждаване на Планове за управление на минните отпадъци от компетентния орган 

съгласно Закона за подземните богатства за кариерата; 

 Обучение на отговорните лица за дейностите, свързани с предварително съхранение 

на отпадъците на площадката. 

Основните дейности, които ще се извършват в кариерата, свързани с образувани на минни 

отпадъци, попадащи в обхвата на Закона за подземните богатства са: 

 Разкриване на площ за добив – откривка предимно от Блок № 1; 

 Рекултивация на кариерата – използване на откривката за рекултивация на дъното на 

кариерата. 

Осъществяването на инвестицията включва следните спомагателни дейности, в резултат на 

които се очаква образуването на отпадъци, попадащи в обхвата на Закона за управление на 

отпадъците: 

 Използване на промишлена и транспортна техника; 

 Аварийни ремонти на промишлената техника; 

 Жизнена дейност на персонала и клиенти на дружеството. 

2.5.3.1 Минни отпадъци 

Качествена оценка 

Минните отпадъци се класифицират съгласно чл. 12 от Наредбата за специфичните изисквания 

за управление на минните отпадъци. Минните отпадъци от находище „Тервел-Бонево” 

представляват глини. 

Глините не съдържат вредни или потенциално вредни за околната среда и здравето на хората 

елементи и не може да се класифицира като „опасни” по смисъла на чл. 6 от Наредба № 2 от 2014 г. 

за класифициране на отпадъците. 

Те не може да се класифицират и като „инертни отпадъци” тъй като не отговарят на изискването 

на чл.12, ал.3 т.1 от Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци – 

разтварят се и набъбват. 

Глините не отговарят на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за почвите и 

съдържанията на вредни вещества в тях и на нормите, определени с Наредба № 3 от 2008 г. за 

нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.) и не може да 

се класифицират като „Незамърсени почви”. 

Съгласно изложеното глините, генерирани при експлоатацията на находище „Тервел-Бонево”, се 

класифицират според чл.12, ал.5 от Наредбата за специфичните изисквания за управление на 

минните отпадъци като „Неопасни неинертни”. 

Получената откривка съгласно Наредба № 2/ 2014 г. за класификация на отпадъците се 

класифицира с код 01 01 02 - отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми. 

 

Количествена оценка 

Обем откривка подлежаща на насипообразуване – 240 000 м3 . 

J Съхранение и последващо третиране 
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Откривката ще се депонира в контура на запасите в отработеното пространство на старата 

кариера. 

Таблица 2.5.3.1.-1 Параметри на насипището  

Насипище за откривка Вътрешно насипище 

Проектна вместимост на насипището V0 
n 

= 240 000 m
3
 

Максимална височина на насипището Нст = 10 m 

Брой на насипищните стъпала Nст = 1 

Ъгъл на откоса на насипищното стъпало β = 45 градуса 

Площ на насипището Sо =  24 000 м
2
 

 

Според чл.22 б, ал.4 от ЗПБ насипищата се класифицират като съоръжения от „категория Б”. Това 

ще бъде временно съоръжение (насипище) за минни отпадъци, което ще бъде закрито след края на 

експлоатация на кариерата. 

В тази връзка за находище „Тервел-Бонево” можем да кажем, че ще има едно временно 

съоръжение за минни отпадъци, „категория Б” и площ от 24,0 дка. На него временно ще бъдат 

депонирани около 240 000 м3 откривка. 

Материалите от разкривката ще бъдат използвани за рекултивация (частично засипване) на 

освободените площи след фронта на добивните работи. 

 

2.5.3.2 Отпадъци в обхвата на Закона за управление на отпадъците 

Качествена и количествена оценка 

При строителството (разкриване на кариерата) и експлоатацията на обекта се очаква отделянето 

на смесени битови отпадъции производствени отпадъци. Тези отпадъци ще се управляват, съгласно 

нормативните изисквания и практики за управление на отпадъците. Класификацията на тези 

отпадъци съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците е представена в таблица 

2.5.3.2.-1. 

Количествата отпадъци, които са разгледани в тази част на доклада, са изчислени на база 

зададени изходящи данни в проекта за добив на кариерата – брой персонал, необходима техника за 

работа в различните етапи за реализация на инвестиционното предложение и др.показатели. 

 

Таблица 2.5.3.2.-1 Класификация на прогнозираните отпадъци, които ще бъдат генерирани 

съгласно инвестиционното предложение по време на строителство и експлоатация на обекта 

№ Вид на отпадъка Код 

1 Смесени битови отпадъци 20 03 01 

2 Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37 20 01 38 

3 Пластмасови опаковки 15 01 02 

4 Излезли от употреба гуми 16 01 03 

5. 
Абсорбенти, филтърни материали (в т.ч. маслени филтри, непоменати другаде), 
кърпи за изтриване и замърсени с опасни вещества облекла 

15 02 02* 
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Възложителят притежава производствена база в гр. Тервел, разположена на около 5 км от 

кариерата. В производствената база ще бъдат извършвани основните и планови ремонти на 

промишлената техника. 

Намеренията на възложителя са ремонтни дейности на промишлена техника да не се извършват 

в оценявания обект. По тази причина не се определя и площадка за извършване на ремонтни 

дейности на промишлената техника. 
В тази част на доклада не се разглеждат отпадъци, образувани в резултат на планова поддръжка 

на техниката като отработени масла, метални отпадъци и др., т.к. те ще бъдат образувани извън 
обекта, предмет на ДОВОС. 

 

Произход на отпадъците и дейности, в резултат на които се образуват. Прогнозни годишни 

количества: 

 

Смесени битови отпадъци, код 20 03 01 

Количеството смесени битови отпадъци се образува в резултат от жизнената дейност на 3 души 

работен персонал в кариерата. 

При норма на натрупване – 163 кг/ж/г за община Тервел (източник Общинска програма за 

управление на отпадъците, общ. Тервел 2016-2020 г.) и отчитане на едносменен режим на работа на 

кариерата се очаква образуване на около 0.500 т битови отпадъци годишно за обекта. 

 

Пластмасови опаковки, код 15 01 02 

На територията на обекта вода се осигурява чрез доставка на бутилирана минерална вода.  

В резултат на жизнената дейност на персонала се очаква образуване на пластмасови бутилки, 

туби от минерална вода или други течности. 

Количеството пластмасови опаковки се образува в резултат от жизнената дейност на 3 души 

работен персонал в кариерата. 

Очакваните количества в годишен аспект са до 0,500 тона/годишно. 

В съответствие с законовите изисквания се предвижда пластмасовите опаковки да се събират 

разделно на територията на обекта. 

 

Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37, код 20 01 28 

Отпадъците се образуват при разкриване на работна площ от Блок № 1. Част от концесионната 

площ засяга имоти с НТП „залесена горска територия“ и „широколистна гора“, които са част от 

старата кариера и не включват терени с горска растителност. В частите от пасища, които попадат в 

границите на находището има единично храсти в малки количества и малка група дървета на площ от 

1.5 дка. Съгласно Закона за горите дървесината е собственост на ДЛС Тервел. По горскостопански 

план – 5 м3 запас стояща дървесина. Отпадък представляват листата и клоните след добиване на 

дървесината. 

Като растителни отпадъци се определят отстранената храстова и тревна растителност от площта 

на кариерата. Като отпадък с този код се определят само растителните отпадъци, които е възможно 

да бъдат селектирано събрани (разделно от откривката). Съгласно Приложение № 1 на Наредбата за 

третиране на биоотпадъците образуваните отпадъци от обекта попадат в т. 1.3. Биоотпадъци от 

търговски източници или от земеделския и производствен сектор, преработка и търговия на 

земеделски и горски продукти – изцяло от растителен произход, 1.3.20 Дървесина и храсти – 

нарязани. Очакваните количества дървесни отпадъци са в порядъка на около 2 тона за периода на 

експлоатация на обекта. 
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Излезли от употреба гуми, код 16 01 03 

Отпадъкът се образува в резултат от възникнала аварийна необходимост за подмяна на гумите 

на наличната техника на място в обекта. 

При невъзможност за използване на близко разположената производствена база на 

дружеството в гр. Тервел, аварийната смяна на гумите ще се извършва на място в обекта. 

Очакваните максимални количества от отпадъка в годишен аспект са до 3 т/годишно. 

Възложителят притежава производствена база в гр. Тервел, разположена на около 5 км 

кариерата. В производствената база ще бъдат извършвани основните и планови ремонти на 

промишлената техника. 

 

Абсорбенти, филтърни материали (в т.ч. маслени филтри, непоменати другаде), кърпи за 

изтриване и замърсени с опасни вещества облекла, код 15 02 02* 

Отпадъкът се образува в резултат на попиване на аварийни разливи в обекта. Очакваното 

количество в годишен аспект е непрогнозируемо, т.к. зависи пряко от големината на възникналия 

разлив и местонахождението му.  

Намеренията на възложителя са след възникване на аварийния разлив и използване на сорбента 

за отстраняването му, генерираният отпадък незабавно да се предава за последващо третиране.  

Ориентировъчно е възможно да бъдат образувани до 0,200 т/годишно. 

 

Предварително съхраняване на отпадъците в кариерата 

 

Отпадъците, които се предвижда да бъдат съхранявани в обекта до тяхното предаване за 

последващо третиране са: 

Смесени битови отпадъци, код 20 03 01 

Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37, код 20 01 28 

Пластмасови опаковки, код 15 01 02 

Излезли от употреба гуми, код 16 01 03 

Абсорбенти, филтърни материали (в т.ч. маслени филтри, непоменати другаде), кърпи за 

изтриване и замърсени с опасни вещества облекла, код 15 02 02* 

 

o Смесени битови отпадъци, код 20 03 01 

На територията на обекта – в близост до фургона, служещ за административна дейност – ще се 

предвиди място за разполагане на контейнер за битови отпадъци 1.1. куб.м., затворен извън времето 

за манипулации. 

o Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37, код 20 01 28 

Предвижда се съхранението им да бъде извършване разделно, непосредствено до насипищито 

за минни отпадъци (част „стара кариера“). Не се предвижда използването на съдове за 

предварителното им съхранение. 

o Пластмасови опаковки, код 15 01 02 

Съхраняват се разделно в пластмасова кофа от 110 литра, обозначена за разделно събиране на 

отпадъците от опаковки. Съдът ще е разположен непосредствено до фургона за работниците. 

o Излезли от употреба гуми, код 16 01 03 

Аварийно образуваните отпадъчни гуми ще се съхраняват на открита площадка, непосредствено 

до входа на кариерата. 

o Абсорбенти, филтърни материали (в т.ч. маслени филтри, непоменати другаде), кърпи за 

изтриване и замърсени с опасни вещества облекла, код 15 02 02* 
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За аварийно образуваните сорбенти ще се обособи закрит склад за съхранение, разположен 

непосредствено до входа на кариерата (зона за административно обслужване). Ще се осигури 

метален варел, затворен извън времето за манипулации с него, който ще бъде разположен върху 

непропусклива настилка. 

Складовете за предварително съхраняване на образуваните отпадъци ще отговарят на 

изискванията на: 

- Наредбата за събиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци 

- Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми. 

- Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци. 

В табличен вид - Таблица 2.5.3.2.-2 – са представени изискванията за съхранение за очакваните 

образувани отпадъци от обекта. 

Таблица 2.5.3.2.-2 Изисквания към площадките за предварително съхранение на отпадъци и 

съдовете за съхранение на отпадъците 

№ Вид на отпадъка Код Забележка 

1 
Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 
Смесените битови отпадъци се събират в контейнер, 1.1. куб.м., 
разположен в зоната за административно обслужване на обекта. 

2 

Дървесина, 
различна от 
упоменатата в 20 
01 37 

20 01 38 Събират се разделно на мястото на образуване.  

3 
Пластмасови 
опаковки 

15 01 02 

Разделно събраните отпадъци от опаковки се съхраняват в 
пластмасова кофа, 110 литра, обозначена с код и наименование 
на отпадъка, както и начало и край на запълването на съда. Съдът 
ще е затворен, извън времето за манипулации. 
Разполага се на водоплътна настилка, в зоната за 
административно обслужване на обекта, непосредствено до 
входа на кариерата. 

4 
Излезли от 
употреба гуми 

16 01 03 

Излезлите от употреба гуми се събират на открита площадка, 
обозначена и маркирана съгласно изискванията на ПМС 53. 
Площадката ще отговаря и на изискванията на Наредба № Iз-1971 
от 2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар. 
Ще бъде осигурена с водоплътна настилка, не се предвижда 
използването на съдове за съхранение на отпадъците. 
Площадката е разположена в зоната за административно 
обслужване на обекта, непосредствено до входа на кариерата. 

5 

Абсорбенти, 
филтърни 
материали (в т.ч. 
маслени филтри, 
непоменати 
другаде), кърпи за 
изтриване и 
замърсени с 
опасни вещества 
облекла 

15 02 02* 

Опасните отпадъци се събират в добре затварящ се метален 
варел, изготвен от материал, който не взаимодейства с 
отпадъците. Металният варел се обозначава с добре видими 
надписи "опасенотпадък", код и  
Наименование на отпадъка и опасните му свойства съгласно 
Закона за управление на отпадъците. Маркира се начална дата на 
запълване и край на запълването върху съда. Металният варел се 
запълва до 80% от обема му с оглед предотвратяване на 
разпиляване на отпадъка при транспортирането му до краен 
преработвател. 
Площадката за предварително съхранение на отпадъка ще 
представлява закрита площ, осигурена с водоплътна настилка. 
Достъпът до площадката ще е ограничен. Местоположението й се 
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№ Вид на отпадъка Код Забележка 

обозначава и маркира съгласно изискванията на ПМС 53, а 
именно с име на оператора, работно време, отговорно лице, код 
и наименование на съхранявания отпадък. 
Площадката е разположена в зоната за административно 
обслужване на обекта, непосредствено до входа на кариерата. 

 

Последващо третиране 

 

С оглед спазване изискванията на чл. 6 от Закона за управление на отпадъци относно 

образуваните отпадъци, те ще се предават приоритетно за рециклиране/оползотворяване. 

 

№ Вид на отпадъка Код Забележка 

1 
Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 
Подлежат на обезвреждане (депониране) в регионално депо. 
Компактират се предварително в Претоварна станция Тервел, 
преди извозване към РД. 

2 

Дървесина, 
различна от 
упоменатата в 20 
01 37 

20 01 38 

Подлежат на компостиране в съоръжение за компостиране към 
РД. При условие, че в процеса на експлоатация на кариерата се 
въведе в експлоатация планираната от община Тервел площадка 
за компостиране на територията на претоварна станция Тервел, 
растителните отпадъци ще се предават към ПС. 

3 
Пластмасови 
опаковки 

15 01 02 

Подлежат на последващо оползотворяване. Разделно събраните 
отпадъци от опаковки ще се предават на лица, притежаващи 
разрешителен документ по реда на Закона за управление на 
отпадъците или комплексно разрешително на база сключен 
писмен договор. 

4 
Излезли от 
употреба гуми 

16 01 03 

Подлежат на последващо оползотворяване. Разделно събраните 
отпадъци ще се предават на лица, притежаващи разрешителен 
документ по реда на Закона за управление на отпадъците или 
комплексно разрешително на база сключен писмен договор. 

5 

Абсорбенти, 
филтърни 
материали (в т.ч. 
маслени филтри, 
непоменати 
другаде), кърпи за 
изтриване и 
замърсени с 
опасни вещества 
облекла 

15 02 02* 

Подлежат на последващо оползотворяване или обезвреждане. 
Разделно събраните отпадъци от използвани сорбенти ще се 
предават на лица, притежаващи разрешителен документ по реда 
на Закона за управление на отпадъците или комплексно 
разрешително на база сключен писмен договор. 

 

2.5.4 ГЕНЕРИРАНИ ЕМИСИИ ШУМ И ВИБРАЦИИ И ВРЕДНИ ЛЪЧЕНИЯ 

Предвид локалните особености на релефа кариерата остава звуково изолирана от близкото село. 

Шумовият фон на територията на инвестиционното предложение e естествения фон на средата – 

28 ÷ 30 dBA. Съседните терени са пасища, гори и обработваеми земи, в тях също няма трайни 

източници на шум и вибрации. Наднормен шум се генерира локално при селскостопанските 
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дейности по обработване на земеделските, такива, които попадат в границите и такива от съседни 

територии. Това е шум от селскостопанската техника, който се характеризира с кратките кампанийни 

проявления за кратки периоди от време. Въздействието се проявява три до 6 пъти годишно в 

зависимост от отглежданите култури. 

 

2.5.4.1 Източници на шум, предвидени с ИП 

Експлоатацията на кариерата е свързана с генериране на производствен шум и вибрации. 

Проникването на шума в околната среда зависи от редица фактори: акустична характеристика на 

шумовите източници (мощност, спектрален състав), размери на находището, отдалеченост на 

източниците на шум, възможности за намаление на въздействията с помощта на екрани или 

бариери, разположение на източниците на неблагоприятни физични фактори и на рисковите групи от 

населението. 

Генерираните шум и вибрации от строителната механизация в периодите на подготвителните и 

разкривни дейности, по време на експлоатацията и по време на закриването на обекта ще имат 

сходни произход и стойности и не са разделени при оценяване на въздействията. 

Шум и вибрации на кариерата щи се генерират в различните режими на работа, както следва: 

J По време на експлоатацията на кариерата ще се генерират шум и вибрации от работата 

на машините за добив – прибутващи, загребващи и транспортни машини. 

J При провеждане на пробивни дейности за подготовка на взрив другите дейности ще 

бъдат преустановявани. В тези ограничени периоди (една до две работни смени) шум и 

вибрации ще се емитират от пробивната сонда. 

J При извършване на взрив се образува звукова и сеизмична вълна с мигновено 

действие. 

J В заключителните етапи на инвестиционното предложение – закриването на обекта – 

ще се извършат мероприятия по рекултивиране на територията. В този етап шум и 

вибрации ще се образуват със сходни параметри както при нормален режим на работа. 

J Извън редовните работни часове и в почивни дни на кариерата ще се преустановява 

работа. Работната смяна е 8 часа, от които за работа на механизацията 7 часа дневно. В 

тъмната част на денонощието няма да се образува шум. Работата на кариерата ще се 

преустановява при силно влошаване на метеорологичните условия и по преценка на 

Възложителя при слабо пазарно търсене на натрошен варовик. 

При реализиране на инвестиционното предложение ще се използват следните машини: 

J Хидравличен багер – 1 брой; 

J Автосамосвали – до 3 броя; 

J Булдозер – 1 брой; 

J Челен товарач – 1 брой; 

J Мобилна трошачна инсталация – 1 брой (само при необходимост за ограничен период 

от време); 

J Водоноска – при необходимост от оросяване на маршрутите за движение в границата 

на кариерата и пътя за достъп; 
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J Пробивна сонда – при подготовка за взривяване до 1 път месечно да две работни 

смени. 

 

2.5.4.2 Оценка на въздействието съобразно действащите в страната норми и 
стандарти 

Граничните стойности за нивото на шума за различни територии и урбанизирани зони в 

населените места са регламентирани в Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните часове на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението (МЗ, МОСВ, 

ДВ бр. 58/2006 г.). 

Разстоянието от източника на шум, на което се достига хигиенната норма за съответен вид 

територия и период на денонощието, при безпрепятствено разпространение на шума над равнинна 

повърхност, определя големината на шумозащитната зона. От гледна точка на защитата от шум, 

определящо е изискването за периода на оценка с най-строга норма за шум, в зависимост от режима 

на работа на източника. 

Съгласно Наредба 6 граничните стойности на нивото на шума за жилищни зони са: 

J Дневен период – 55 dBA; 

J Вечерен период – 50 dBA; 

J Нощ – 45 dBA. 

За производствено-складови зони за дневен, вечерен и нощен период – 70 dBA. 

 

Емисиите на шум при експлоатацията на кариерата ще се получат при изкопно-товаръчните 

работи и кариерния транспорт. Строителната механизация е източник на шум и вибрации в рамките 

на строителната площадка. Средното ниво на шума в обекти от този тип надхвърля 85 dBA. 

Работещите в обхвата на строителната площадка задължително използват лични предпазни средства 

(антифони). 

За целите на оценката е възможно да бъдат обединени етапите на строителство, експлоатация и 

ликвидиране на обекта по отношение на определяне на енергетичните замърсители, поради 

сходството при работата с кариерна механизация. 

Изследвания на сътрудници от Националния център за опазване на общественото здраве 

(НЦООЗ – София) на производствения шум при използване на тежки машини и товарни автомобили 

установяват, че генерирания шум от булдозери от порядъка на 88 – 105 dB(A), автокран 84 – 95 dB(A), 

на товарачни машини 85 – 88 dB(A), фадрома 86 dB(A). Шумът генериран от товарни автомобили 

варира от 85 dB(A) до 89 dB(A). Въздействието на производствения шум и вибрации се увеличава при 

отворени кабини, не добре поддържани и ремонтирани двигатели и лошо изравнени трасета на 

вътрешните пътища. 

 

На кариерата ще работят: 

Машини Максимално еквивалентно ниво на шум в 

непосредствена близост, dBa 

Хидравличен багер – 1 брой 88 – 105 dB(A) 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ВАРОВИК „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” 
 

РАЗРАБОТЕНО ОТ КОЛЕКТИВ НА „ЕКОЛОГИКА РУСЕ“ ЕООД 
ТЕЛ. 0889-417-038, E-MAIL: EKOLOGIKA_RUSSE@ABV.BG 75 (230) 

Машини Максимално еквивалентно ниво на шум в 

непосредствена близост, dBa 

3 броя автосамосвали 85 – 89 dB(A) 

Булдозер – 1 брой 88 – 105 dB(A) 

Челен товарач – 1 брой 85 – 88 dB(A) 

Мобилна трошачна инсталация – 1 брой (само при 
необходимост за ограничен период от време) 

110 dB(A) 

Пробивна сонда 105 dB(A) 

 

От списъка на машините е видно, че е заложено изпълнението на няколко дейности 

едновременно на обекта (осем машини на пълна мощност, генериращи шум в една точка от 

площадката), което дори да възникне като ситуация, то ще е за кратък период от време. 

Възложителят е заявил само три работни места за дейностите по добив. В списъка с машини не е 

включена водоноска, като източник с по-ниски шумови въздействия. Такава машина рядко ще има на 

площадката за кратки периоди от време и се предполага, че в тези периоди една или няколко от 

другите няма да работят. 

 

В Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите на шум в околната среда се използва следната 

таблица за сумиране на шумовото натоварване от различни източници: 

 
ТАБЛИЦА 2.5.4-1. СУМИРАНЕ НА ПРЕТЕГЛЕНИ ОСРЕДНЕНИ ЕКВИВАЛЕНТНИ НИВА НА ШУМ ЗА ДЪЛЪГ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ 

Разлика между 
сумиращите се нива на 
шум dB(A) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 

Поправка към по-високото 
ниво за получаване на 
сумарното ниво dB(A) 

3 2.5 2 1.8 1.5 1.2 1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.2 0.1 

 

Възложителят е заявил три работни места за работници по добив, но за целите на изчислението 

теоретично приемаме, че всичките осем източника на шум работят и са неподвижни, ситуирани в 

една и съща точка точно на границата на концесионната площ в най-близката точка до жилищната 

част съответното населено място (с. Бонево и гр. Тервел). На площадката ще работят различни 

комбинации от изброените машини, като за отделни периоди тази комбинация ще се променя. 

 
ТАБЛИЦА 2.5.4-2 .СУМИРАНЕ НА ГЕНЕРИРАНИЯ ШУМ ОТ ВЗАИМОДЕЙСТВАЩИ СИ ИЗТОЧНИЦИ 

№ Източник 

Еквивалентно ниво 
на шум за дълъг 
период от време 

dB(A) 

Разлика в 
сумираните 

нива 
dB(A) 

Поправка към 
по-високото 

ниво 
dB(A) 

Еквивалентно 
ниво на шум с 

поправката 
dB(A) 

1 Хидравличен багер 105.0 0.0 + 0.0 105.0 

2 Автосамосвал 89.0 16.0 + 0.2 105.2 

3 Автосамосвал 89.0 16.2 + 0.2 105.4 

4 Автосамосвал 89.0 16.4 + 0.2 105.6 

5 Булдозер 105.0 0.6 + 3.0 108.6 

6 Челен товарач 88.0 20.6 + 0.1 108.7 
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№ Източник 

Еквивалентно ниво 
на шум за дълъг 
период от време 

dB(A) 

Разлика в 
сумираните 

нива 
dB(A) 

Поправка към 
по-високото 

ниво 
dB(A) 

Еквивалентно 
ниво на шум с 

поправката 
dB(A) 

7 Трошачна инсталация 110.0 1.3 + 2.5 111.2 

8 Пробивна сонда 105.0 6.2 + 1.0 112.2 

 

Шумово въздействие в границите на площадката 

 

Изчисленията от горната таблица показват, че при сумиране на нивата на шума се получава 112.2 

dB(A), което е над допустимото ниво за работна среда 85 dB(A) и операторите на машините трябва да 

ползват специални защитни средства (антифони). 

Очакваните шумови нива от експлоатацията на кариерата за добив на варовик ще са над 

допустимите норми в границата на площадката, което налага ползване специални защитни средства 

от работниците. 

Според Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на 

работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ 6р.70/2005г.), граничните стойности на 

експозиция на работещите в условията на производствен шум и стойностите на експозиция за 

предприемане на действие се определят на база дневните нива на експозиция на шум и върхово 

звуково налягане, както следва: 

J Гранични стойности на експозиция: Lex,8h = 87 dB(A) и ppeak = 200Ра, съответно 140 

dB(C); 

J Горни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 85 dB(A) и ppeak 

= 140 Ра, съответстващо на 137 dB(C); 

J Долни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 80 dB(A) и ppeak 

= 112 Ра, съответно 135 dB(C). 

Граничните стойности на експозиция и стойностите на експозиция на персонала на кариерата за 

предприемане на действие се определят на база дневните нива на експозиция на шум и върхово 

звуково налягане. Те се измерват от акредитирани лаборатории конкретно за всяко рисково работно 

място. Когато се прилагат граничните стойности на експозиция, действителната експозиция на 

работещите се изчислява, като се отчита намаляването на шума от използваните лични предпазни 

средства за защита на слуха. Когато се прилагат стойностите на експозиция за предприемане на 

действие, не се отчита ефектът от използването на тези защитни средства. 
 

Стойност на шумовото натоварване в местата на въздействие 

Съгласно Наредба № 6 за отчитане намаляването на шумовите въздействия с увеличаване на 

разстоянието се използва графиката на фигура 2.5.4.-1. По графиката се определят спадане на нивата 

с 75 dB (A) за разстоянието до с. Бонево (за разстояние 1190 м) и с 81 dB (A) за разстоянието до гр. 

Тервел (1900 м) без има предвид повърхността на земите и наличие на бариери. 

Получава еквивалентно ниво на шума за жилищната зона на с. Бонево 37.2 dB(A) при допустими 

до 55 dB(A) (норма за жилищна зона) и 31.2 dB(A) за жилищната зона на гр. Тервел. 
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Фигура 2.5.4.-1. Определяне намаляване нивото на шума в зависимост от разстоянието и 

разликата във височините 

 
При ползване на Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната 

среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие, 
утвърдена със Заповед № РД-613/08.08.2012 г. на Министъра на околната среда и водите са 
направени следните изчисления за шумовите нива в околната среда. 

 
Изчислението на нивото на шума в мястото на въздействие се извършва по следната формула: 

    )(,8lg20 AdBrL kL nP
      

където: 

LP  е нивото на общата звукова мощност, изчислително със сумиране на еквивалентните 
шумови въздействия по таблица – 111.4 dB (A) 

r  разстоянието между избраната точка и геометричния център на площта, ограничена от 
измерителния контур, r=1100 m, (най-близък жилищен имот на с. Бонево е 1190 м), r=1900 m, (най-
близък жилищен имот на гр. Тервел) и r=1300 m, (най-близка стопанска сграда). 

k n  коефициент, отчитащ допълнителното намаляване на нивото на шума в зависимост от 
поглъщащите качества на земната повърхност: 

 k n =1.4-1.2 при земна повърхност, покрита с дървета и храсти; 

 k n =1.1 при затревена земна повърхност; 

 k n =1.0 при земна повърхност с рохкава пръст; 

 k n =0.9-0.8 при повърхност, покрита с асфалт, лед или вода. 

Приема се k n =1.1 
Получава се: 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ВАРОВИК „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” 
 

РАЗРАБОТЕНО ОТ КОЛЕКТИВ НА „ЕКОЛОГИКА РУСЕ“ ЕООД 
ТЕЛ. 0889-417-038, E-MAIL: EKOLOGIKA_RUSSE@ABV.BG 78 (230) 

L = 112.2 – 20*1.1*3.041 – 8 = 37.30 dB (A) 
 
За жилищната територия на гр. Тервел: 
L = 112.2 – 20*1.1*3.29 – 8 = 31.82 dB (A) 

 
Най-близки стопански сгради край гр. Тервел: 
L = 112.2 – 20*1.1*3.114 – 8 = 35.69 dB (A) 

 

Изчислените еквивалентни нива за жилищните територии на с. Бонево и гр. Тервел са под 

граничните стойности за дневен шум, посочени в Наредба №6 от 26.06.2006 г. за показатели на шум в 

околна среда на МЗ и МОСВ – за граничните стойности на нивата на шума в различните територии и 

устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях. Резултатите показват стойности под 

допустимите и за нощен период, но на кариерата не се предвижда работа извън редовните работни 

часови и дни на седмицата. 

Анализът на представените данни показва, че въздействието на източника (площадката на ИП) 

върху с. Бонево и гр. Тервел може да се прецени като незначително. Извършените изчисления 

показват, че граничните стойности на нивото на шум за жилищните територии са спазени. Нивото на 

шума в мястото на въздействие ще е: 

J за жилищната територия на с. Бонево до 37.30 dBA; 

J за жилищната територия на гр. Тервел до 31,82 dBA; 

J За стопански сгради в гр. Тервел до 35,69 dBA. 

В значима близост до площадката на ИП не са констатирани други ИП и действащи обекти, с 

които да се очаква кумулиране на шумови въздействия. 

Нивата са под определените хигиенни норми за дневен, вечерен и нощен шум в жилищни 

територии. Главен фактор е значителната отдалеченост на кариерата. В допълнение, всички 

заложени при изчисляването параметри за интензивност на дейностите са завишени. Взети са всички 

максимално възможни дейности и стойности за шумово натоварване и са приложени към най-

близко разположената точка от границата на площадката, което практически и трудно изпълнимо и е 

с малка вероятност. 

 

2.5.4.3 Въздействие на шума върху биологичното разнообразие 

Въздействията на шума върху природата не са напълно проучени. Изследванията показват 

резултати, подобни на тези при хората с повишена чувствителност, това са предимно различни 

видове предизвикан стрес върху животинските видове с остър слух при резки промени в звуковите 

нива. Общият ефект се проявява с прогонване от засегнатите територии. 

Редица видове животни показват ясно изразена способност за приспособяване към шум с по-

значителни нива на интензивност, когато той се проявява равномерно за по-продължителен период 

от време и става обичаен за обитаваната територия. 

Теоретично вибрации в почвата могат да окажат отрицателно въздействие върху растения, чрез 

нарушаване на кореновата система и разкъсване на смукателните коренови власинки или 

нарушаване на опорните функции на корените. Такива случаи са известни, но са редки и лесно могат 

да бъдат прогнозирани. 

Действащата нормативна уредба определя пределни стойности на допустимия еквивалентен 

шум единствено по отношение на обитавани от човека територии, във връзка с опазване на 
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човешката здраве. Не са дефинирани подобни стойности във връзка със запазване на природната 

стойност на дадена територия. Субективна оценка на въздействията на шума върху различните 

животинските видове, които биха могли да бъдат засегнати при изпълнение на инвестиционното 

предложение, е направена при разглеждане на компонент фауна. 

 

2.5.4.4 Шум взривяване 

Специфичен източник на шум са взривните работи. Излъчваният шум е импулсен, с високи нива, 

зависещи от системата на взривяване и краткотрайна продължителност (от порядъка на секунди), 

зависеща от големината на взривното поле. На разстояние около 500 м от – ширината на защитната 

зона еквивалентните нива на шума ще са в порядъка на 60 dBA, максималните нива на шум – 80 dBA. 

Инвестиционното предложение предвижда средно по едно взривявани на месец, общо годишно за 

изпълнение на заложените добити количества са необходими 8 взривявания. 

До жилищните зони на с. Бонево и гр. Тервел при взривяване ще се чува глух тътен. 

 

2.5.4.5 Вредни лъчения 

Инвестиционното предложение не включва дейности излъчващи електромагнитни вълни и 

други нейонизиращи лъчения. 

Полезното изкопаемо не съдържа радиоактивни вещества и изотопи, които биха могли да 

излъчват вредни йонизиращи лъчения. Предвидените добивни дейности няма да променят 

естествения гама радиационен фон на средата. 
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3. АЛТЕРНАТИВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

3.1 НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА 

Съгласно българското и европейското законодателства, процедурата по оценка на 

въздействието върху околната среда изисква разглеждането на алтернативи за осъществяването на 

всяко предлагано инвестиционно предложение. Направен е анализ на разгледаните алтернативи за 

разработването на находище „Тервел -Бонево”. 

Подобно на всички инвестиционни предложения за минни, добивни и преработвателни 

дейности, съчетанието на геоложкия строеж и природни дадености в района от една страна, и 

икономическите предпоставки от друга, определят местоположението и мащаба на дейността. 

Основните алтернативни варианти за разработване на находището се свеждат до: 

J Добив на суровината по открит способ с пробивно-взвривен метод и изземване; и 

J „Нулева алтернатива”, т. е. неосъществяване на инвестиционното предложение. 

При „нулева алтернатива” инвестиционното предложение няма да се реализира. С тази 

алтернатива са свързани следните потенциални социално-икономически последици: 

J Загуба на значителни икономически ползи от неусвояване на полезни изкопаеми; 

J Загуба на национални приходи от концесионни плащания, данъци и др.; 

J Загуби от възможността за осигуряване на допълнителна пряка и непряка заетост в 

района по изпълнение на инвестиционното предложение, от увеличаване на 

общинските приходи, в т. ч. и постъпления от продажба на частна и общинска 

собственост; 

J Загуба на инвестиции в общинска инфраструктура и предлагането на допълнителни 

услуги. 

„Нулевата алтернатива” трябва да се счита за несъстоятелна и поради следните съображения: 

строителните материали са еднократна природна даденост и тяхното изземване от земните недра 

трябва да се извършва при максимална степен на оползотворяване. 

 

3.2 АЛТЕРНАТИВИ ПО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Факторите, предопределящи местонахождението и геоложкия строеж на находище „Тервел -

Бонево”, нямат алтернатива и разглеждането им е извън обхвата на анализа. Алтернативи по 

местоположение за изграждане на кариерата не могат да бъдат разглеждани, тъй като установеното 

находище може да бъде разработено единствено в контура на геоложките запаси. Изборът на 

площадка за кариерата е еднозначно определен от местонахождението на находището, така че 

алтернативни решения могат да се разглеждат само по отношение ситуирането на площадките за 

съпътстващите добива дейности – депа за откривката, промишлена площадка и др. – избрано е 

ситуиране на всички тези дейности в границите на площадката с възможност за промяна на точното 

им местоположение без да се засягат съседни територии. 
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3.3 АЛТЕРНАТИВИ В ТЕХНОЛОГИЧНО ОТНОШЕНИЕ 

Има различни технологии за добив в зависимост от полезното изкопаемо. Варовикът за 

строителни материали не изисква специални технологии за запазване на цялост на материалите. 

Избраната технология е използвана масово в кариерния добив и доказала ефективността си. Тя се 

прилага в други кариери от този мащаб в страната и в световен мащаб и е доказала ефективността си. 

Добивът на този тип полезни изкопаеми се извършва чрез тяхното раздробяване чрез пробивно 

взривни работи, изгребване и товарене. Изкопно-товаръчните работи се извършват с багери и челни 

товарачи. При разработване на такива находища друга алтернатива не е целесъобразна. 

Неприложими са алтернативи за ръчно или механично отделяне и разтрушаване на блоковете. 

Избраният метод на добив е традиционен и най-ефективен за добиване на този тип полезни 

изкопаеми. 

 

В НДНТ-документа: Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings 

and Waste-rock in Mining Activities са разгледани технологии на добив на метални и неметални 

полезни изкопаеми, както и технологии за последваща обработка, обогатяване на рудите и други. 

Добивът на варовик е разгледан в т.3.2.6. от документа, като елемент (първа фаза) от добив и 

производство на фракции варовик, с последващи обработки – разтрошаване, смилане в мокри или 

сухи мелници, флотация, филтруване и пресоване и складиране на готовата продукция в силози и 

резервоари. 

Избраната технология предвижда директно добиване на взривената маса без преработване за 

основните количества. Разтрошаване и пресяване на добития материал се предвижда само по 

изключение за малка част от взривените маси. 

 

Най-общо добрите управленски практики при експлоатация на мини и кариери за добив на 

минерали се състоят в следното: 

J Минимизиране на обема на отпадъчните скали – първично, чрез подбор на подходяща 

техника за добив. Технологията на добив се съобразява с дълбочината на залягане на 

пласта полезни изкопаеми. Разгледани са техники за открит добив и минен добив. При 

открития добив се препоръчва използването на подходящи техники за разкриване и 

раздробяване на скалната маса, в зависимост от техническите характеристики на 

скалите. Най-широко прилаганата техника в промишлен мащаб е добив посредством 

пробивно-взривни работи. Последователността за работа при откритото разработване е 

строга и необратима. Затова е необходимо да се следват основно предначертаните 

стъпки в цялостния проект за разработване на находището, който ще бъде изготвен 

след блокирането на запасите. В световен мащаб единствената техника която се 

използва е багерна и товарачна техника.  

J Максимално търсене на алтернативи за последващо използване на отпадъчните скали 

от добива, посредством: Използването им за реставрация (рекултивация) на терени 

извън кариерата; Използване като агрегати; Използването им за рекултивация на 

самата кариера. 

J Минимизиране на прахови емисии - Препоръчва се оросяване с вода, използване на 

подходяща транспортна техника, предотвратяваща разпрашаване при транспортиране, 
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както и при необходимост изграждане на противоветрови прегради. Препоръчва се 

лимитиране на скоростта на движение на камионите до 30 км/час, както и редовно 

почистване и оросяване на транспортните пътища. 

J Намаляване на риска от инциденти - Препоръчва се планиране чрез разработване на 

планове, съдържащи мерки за идентифициране на основните рискове за работещите, 

както и предпазни мероприятия за хората при възникване на инциденти или аварии 

при работа. 

Избрана е алтернативата за добив по най-ефективната технология, с цел опазване на ресурса, 

нисък риск от инциденти и най-смекчени въздействия върху околната среда. 

 

3.4 АЛТЕРНАТИВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТА 

Количеството на разкривката и добивът са изчислени с геоложките проучвания. Те определят 

бъдещите добивни дейности по капацитет. За добиване на цялото изчислено количество варовик в 

срока на концесионния договор средния годишен добив следва да е 80 000 м3. 

За реализиране на добив с по-висока интензивност (повече от 80 000 м3 годишен добив) ще са 

необходими капацитет и мощности, които Възложителят не планира да използва. 

 

Реализирането на алтернатива с по-висока интензивност на добив ще доведе до: 

 Използавене на по-мощни и повече машини; 

 По-чести взривявания с по-голям размер на блоковете и повече използвано взривно 

вещество; 

 По-голямо шумово натоварване на средата; 

 По-голямо атнтопогенно натоварване в следствие човешко присъствие и производствен 

шум; 

Алтернативата с по-висока интензивност се отхвърля. 

 

3.5 АЛТЕРНАТИВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ВЗРИВНО 

ВЕЩЕСТВО 

Взривните вещества (ВВ) са съединения или смеси, които в резултат на определени външни 

въздействия могат да се разлагат химически, отделяйки голямо количество топлина и газове. 

Непрекъснато се работи за усъвършенстване на съществуващите взривни вещества, а също и за 

създаване на нови. В последните години широко приложение намират течните и пластичните 

взривни вещества с повишена мощност за специални цели.Благодарение на разнообразието им 

взривните вещества имат универсално приложение. При производството и изпитанията на взривните 

вещества се използват много и разнообразни термини като: 

J Чувствителност на взривните вещества-това е способността им да детонират в резултат 

на определени външни въздействия. Външните въздействия могат да бъдат удар, 

триене, топлина, електрически импулс, взрив на друго ВВ и др. 

J Под детонация се разбира процес на химическо превръщане на ВВ, който протича с 

голяма скорост и е съпроводен с отделяне на голямо количество енергия. 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ВАРОВИК „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” 
 

РАЗРАБОТЕНО ОТ КОЛЕКТИВ НА „ЕКОЛОГИКА РУСЕ“ ЕООД 
ТЕЛ. 0889-417-038, E-MAIL: EKOLOGIKA_RUSSE@ABV.BG 83 (230) 

J Бризантност е характеристика за разрушителната способност на продуктите на взрива 

на дадено ВВ. 

J Взривна вълна -характеризира като създадена от взрива област на силно сгъстена среда 

(газообразна, течна или твърда), която бързо се разпространява във всички посоки от 

мястото на взрива. Взривната вълна се образува в резултат на мигновеното 

разширяване на газообразните продукти на взрива. 

J Ударна вълна е вълната (пространствена повърхност), която се разпространява със 

свръхзвукова скорост в околната среда и предизвиква ỳдарен натиск върху нея. 

Взривните вещества могат да бъдат класифицирани по различни начини, най-популярни от които 

са: 

J По състав – химически съединения и смеси. 

J По агрегатно състояние - течни, твърди и газообразни. 

J В зависимост от приложението им – иницииращи, бризантни, метателни, 

пиротехнически състави, промишлени и със специално предназначение. 

J В зависимост от опасността при производството им, работата с тях и транспортирането 

им. 

Взривните вещества са химически съединения и като такива те имат способност да реагират. 

Има два различни типа химически реакции (възпламеняване и детонация), които са определящи за 

различаването на двата основни тепа експлозиви. Първият тип ВВ (например барут) генерират 

значително количество газове при горене с подзвукова скорост. Такава реакция се нарича 

възпламеняване. При тази група ВВ не се образува ударна вълна. Те се използват широко за 

изстрелване на оръжейни куршуми, за фоерверки и за специални ефекти. Този тип съединения са със 

значително по-ниска себестойност, което би снижило общата цена на добивните дейности и крайния 

продукт. У нас не се използват поради съображения за безопасност. 

Втората група експлозиви са тези, които се детонират. Това означава генериране на силно 

нагрети газове под високо налягане и ударна вълна, разпространяваща се с близка или с по-висока 

скорост от звуковата, с което се разрушава скалния материал. Този тип ВВ са безопасни за работа. 

При откриването на динамита е направен революционен обрат към безопасност при взривни работи. 

Динамитът може да бъде изтърван, удрян и дори подпалван без да експлодира. 

Бризантните взривни вещества са предназначени за получаване на различни видове заряди. Те 

са слабо чувствителни към външни въздействия, поради което детонират при възбуждане от 

иницииращи взривни вещества. Като бризантни взривни вещества се използват предимно различни 

нитросъединения (тротил, нитрометан и др.), нитрамини (тетрил, хексоген, октоген и др.), нитрати на 

поливалентните алкохоли (нитроглицерин, нитрогликол), целулозни нитрати и др.Най-често всички 

тези съединения се използват под формата на смеси. 

Иницииращи взривни вещества са тези, които могат лесно да бъдат детонирани поради висока 

чувствителност към топлина, триене, удар, статично електричество. Живаченният фулминат Hg(CNO)2, 

оловеният азид Pb(N3)2 или PETN (Penta Erythritol Tetra Nitrate) са примери за иницииращи вещества, 

използвани в миннита промишленост. Капсул-детонаторите и капсул-възпламенителите съдържат 

иницииращи вещества.  

Амониевият нитрат се нуждае от значително количество енергия за детониране, поради което, 

при определени условия, може да бъде третиран като невзривоопасно вещество. Въпреки това е 
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опасно химично съединение и съхранението, пренасянето и работата с него представлява съществен 

риск. 

За работа с взривни вещества е създадена строга нормативна уредба, която регламентира 

всички стъпки производството и приложението им. За всяка стъпка се изисква правоспособност, 

регистриране, получаване на разрешение и други гарантиращи безопасност мерки. 

 

Взривните дейности по добива на варовик от кариера „Тервел-Бонево“ ще се извършват от 

външен изпълнител, който има единствена възможна алтернатива – да работи с одобрено взривно 

вещество, в количества и по начин, отговарящи на нормативната уредба и съгласно изработен 

Проект за извършване на пробивно-взривни работи на кариера Тервел-Бонево, който да бъде 

одобрен от компетентните органи. 

 

3.6 АЛТЕРНАТИВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАРШРУТИТЕ ЗА ДОСТЪП ДО КАРИЕРАТА 

Трасетата за транспортирането на суровината, продавана на площадката ще се определя от 

местоназначението и предпочитанията на купувача. Възможните маршрути са описани като част от 

инвестиционното предложение с две основни направления (виж изображението на фигура 2.4.2-2). 

Част от суровината ще се транспортира до Асфалтова база в град Тервел, собственост на 

дружеството. Обектът е работещ и има нужните разрешителни за дейността си. Същото стопанство 

ще се използва и като ремонтна база, складово стопанство и за други помощни дейности за работата 

на кариера „Тервел-Бонево“. За придвижване механизация и транспорт на трошен камък от 

площадката на кариерата до асфалтовата база има две възможни трасета (фигура 3.4-1) 

 
ФИГУРА 3.4-1 АЛТЕРНАТИВНИ МАРШРУТИ ЗА ДВИЖЕНИЕ МЕЖДУ КАРИЕРАТА И АСФАЛТОВА БАЗА В ГРАД ТЕРВЕЛ. 
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Двата маршрута започват с участък от черен път, до достигане на асфалтов път с две възможни 

трасета. Съществуващият черен път е в добро състояние и е достатъчен. Ключовите характеристики 

на двата маршрута са описани по-долу: 

 
ТАБЛИЦА 2.5.4-1. 

Данни за трасето 
Маршрут по 

изображение 1 
Маршрут по 

изображение 1 

Обща дължина (км) 5.16 7.95 

Участък без асфалтово покритие (км) 2.0 2.0 

Пресичане на град Тервел – дължина (км) 0.8 0.2 

Среден наклон на отсечката (%) 3.2 -3.7 3.2 – 3.3 

Максимален наклона по маршрута (%) 9.4 – 11.3 13.5 – 12.9 

 

Двата маршрута предоставят допустими и трасета, като се изключат разликите в наклоните, 

които в случая на трасе 2 на места са значителни. Дължината на маршрут 2 и по-голяма.  

При използване а маршрут 2 частта от гр. Тервел, която ще бъде пресечена е по-малка. 

 

Заключение: При техническа възможност, за движение на механизацията и товарните 

автомобили да се предпочита алтернативата с използване на трасето по маршрут 2 поради по-

малкия участък на трасето, пресичащо гр. Тервел. 
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4. ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (БАЗОВ СЦЕНАРИЙ) 

4.1 КЛИМАТИЧНИ ДАННИ 

Според класификационната схема на Събев и Станев „Климатични райони на България и техния 

климат" - 1963 година, община Тервел се намира в Европейско-континенталната климатична област - 

Умерено-континенталната климатична подобласт, на границата между два климатични района - 

Северен и Среден климатичен район на Дунавската хълмиста равнина. Границата между двата 

климатични района не е явно диференцирана. Откритостта на Дунавската хълмиста равнина на север 

създава благоприятни условия за безпрепятствено нахлуване на студените континентални въздушни 

маси, поради това зимата е доста студена, лятото е сравнително топло, а през есента температурите 

не се отличават от пролетните. 

Температура: 

Средната януарска температура се движи между -2.5° и -1.5°С. Снежната покривка е 

неустойчива, образува се през първото десетдневие на декември и рядко се задържа дълго. Само в 

по-студените и снеговити зими, тя може да се задържи непрекъснато до 30-40 и повече дни и поради 

натрупването да достигне 100-120 см. 

Валежи: 

Сумата на валежите е малка - 85-140 мм. Валежните суми през пролетта и есента не се отличават 

с голяма разлика - съответно между 85-140 мм и 115-150 мм. Най-много валежи падат през лятото и 

достигат 150-220 мм. По-голяма част от тях падат през първата половина на лятото. Най-топлият 

летен месец е юли. Тогава средната температура на въздуха е около 23.2° С. Първите есенни мразове 

настъпват към 10 октомври, а средно към 26 октомври температурата на въздуха устойчиво се 

задържа под 10° С.  

Данни за температурата на въздуха и за количеството на валежите са представени съответно в 

Таблица № 4.1.-1 и Таблица № 4.1.-2. 

 
ТАБЛИЦА 4.1.-1 ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА 

Климатичен район с надморска височина в 
метри 

Средна 
годишна 

температура 

Средна от год. 
абсолютна 

минимална 

Средна от год. 
абсолютна максимална 

Северен климат. район на Дунавската 
хълмиста равнина (50-200 м н.в.) 

10.5; 12.0 -18.0; -23.0 36.0; 38.0 

Среден климат. район на Дунавската 
хълмиста равнина (150-350 м н.в.) 

9.0; 10.5 -17.0; -21.0 34.0; 37.0 

 
ТАБЛИЦА 4.1.-2 КОЛИЧЕСТВО НА ВАЛЕЖИТЕ 

Климатичен район с надморска височина в 
метри 

Сума валежи 
годишно в мм 

Месец минимална 
валежна сума 

Месец максимална 
валежна сума 

Северен климат. район на Дунавската 
хълмиста равнина (50-200 м н.в.) 

515; 630 ІІ; ІІІ VІ 

Среден климат. район на Дунавската 
хълмиста равнина (150-350 м н.в.) 

550; 680 II VI 
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Ветрове 

 

Преобладаващите ветрове са от северозапад и север, но през зимата често духат и силни 

североизточни ветрове. Мъгли в района падат главно през есента. 

 
ТАБЛИЦА 4.1.-3 СРЕДНОГОДИШНА ЧЕСТОТА И СКОРОСТ НА ВЯТЪРА ПО ПОСОКИ 

Посока N NE E SE S SW W NW 

Скорост 4 4,3 3,7 4,3 4,10 4,3 4,0 4,2 

Честота, % 19,8 11,4 7,3 11,5 11,3 7,4 16,4 14,9 

 

Източник: Климатичен справочник на НРБългария, том 4. 

 
ФИГ.4.1.-1 РОЗА НА ВЯТЪРА ЗА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 
 

4.2 АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

4.2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ НА КЛИМАТИЧНИТЕ И МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ 

ФАКТОРИ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ КОНКРЕТНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ И 

КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

Приведените данни в т. 4.1. за климатичните и метеорологични условия за района – температура 

и влажност на въздуха, разпределение на валежите по месеци и сезони, ветровата характеристика и 

др., трябва да се имат предвид във връзка с разпространението на въздушните замърсявания в 

атмосферата и въздействието им върху останалите компоненти на околната среда. 

За оценяване на климатичните условия като фактор за замърсяването на въздушния басейн най-

често се прилага методиката за балово оценяване (три-, пет- или седемстепенна скала), която се 

основава на две групи показатели – благоприятни климатични фактори, които способстват за 

самопречистването на атмосферния въздух и неблагоприятни климатични фактори, които са пречка 
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за очистване на атмосферата. Основните климатични фактори, от които зависи замърсяването на 

въздуха са ветровият режим, режимът на въздушната влага и валежите, както и вертикалната 

стратификация на атмосферата, определяща температурните инверсии. 

 

Благоприятни климатични фактори 

 

Брой дни в годината с вятър над 5 m/sec (изразен в %, на височина 10 м), като при повече от 20 

% е благоприятно, от 5 до 20 % е средно благоприятно и под 2 % е неблагоприятно  

За района на инвестиционното намерение броят на дните с вятър над 5 m/sec е 33 дни, или 

около 9 % – т. е. този фактор може да се оцени като средно благоприятен. Този извод е относителен, 

тъй като при високи температури и силно засушаване на почвения слой е възможна ветрова почвена 

ерозия с повърхностно допълнително прахово замърсяване на атмосферата. Данните за средната 

скорост на вятъра са предпоставка за добро разсейване на вредностите, емитирани от етапа на 

разкриване и експлоатация на кариерата. 

Брой дни в годината с валежи над 10 mm, като при повече от 23 дни е благоприятно, от 23 до 18 

дни е средно благоприятно и под 18 дни е неблагоприятно.  

За района оценката е благоприятна. В подкрепа на тази оценка е високата стойност на валежите 

с интензитет над 10 mm – съответно 38 дни. Тази констатация не е благоприятна само за месеците 

юли, август, където ще са необходими допълнителни мероприятия за поддържане на определена 

влажност в обекта, по местата с вероятни прахови дифузни емисии. 

Отношение на брой на дните с валежи през студеното полугодие към брой на дните с валежи 

през топлото полугодие, като при стойност над 1,2 е благоприятно, от 1,2 до 0,8 е средно 

благоприятно и при стойност под 0,8 е неблагоприятно. 

Зимните валежи са около 20% от годишните валежи, а летните около 31% от тези валежи. 

Отношение на дните с валежи има стойност 0,92 така че, влиянието на този фактор се оценява като 

средно благоприятен. 

Годишна сума на валежите, като при повече от 800 мм е благоприятна, от 800 до 600 мм е 

средно благоприятна и при сума на валежите под 500 мм е неблагоприятна 

За района средната сума на валежите е около 510 мм (за последните три години)– приема се 

този фактор като средно благоприятен. 

Брой на случаите (в % по месеци и в годината) с тихо време, като при по-малко от 25 % е 

благоприятно, от 25 до 45 % е средно благоприятно и при повече от 50 % е неблагоприятно.  

За района „тихо време” средно за годината е 25 - 27 %, т. е. този фактор може да се оцени като 

средно благоприятен. 

 

Неблагоприятни климатични фактори 

 

Брой на дни в годината с температурни инверсии, като при повече от 150 дни е неблагоприятно, 

от 80 до 150 е средно благоприятно и под 80 дни е благоприятно. 

Няма достатъчно климатични данни за района въз основа на които да се определи този фактор. 

Въз основа на направената балова оценка може да се направи следния извод: климатичните и 

метеорологичните характеристики за района на инвестиционното предложение се оценяват „средно 

благоприятни” по отношение на разсейването на вредни емисии. 
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4.2.2 НАЛИЧНИ ДАННИ ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РАЙОНА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

На територията на Община Тервел не е разположена автоматична измервателна станция за 

контрол качеството на атмосферния въздух. Общината не е класифицирана към районите за оценка и 

управление на качеството на атмосферния въздух. 

На територията на общината са идентифицирани следните промишлени източници на емисии: 

J Група източници, попадащи в обхвата на Наредба № 1; 

J Пластхим-Т АД, гр. Тервел – производство на фолиа; 

J Пътно строителство АД – асфалтова база, гр. Тервел; 

J Олива АД, гр. Тервел – зърнобаза. 

Обектите са определени от РИОСВ-Варна като ниско рискови. 

 

Група източници, емитиращи летливи органични съединения: 

J Бензиностанции в с. Коларци, гр. Тервел, с. Зърнево, с. Кочмар, с. Нова Камена, с. и др., 

които са определени като обекти със среден и нисък риск. 

J Магазини за строителни материали в гр. Тервел, определени като ниско рискови 

обекти. 

J Групи източници, използващи вещества, които нарушават озоновия слой 

J Магазин в гр. Тервел, определен като ниско рисков обект. 

Съгласно Програма за околната среда на община Тервел районът не се характеризира с 

интензивен автомобилен трафик. 

Съгласно Общински план за развитие на Община Тервел най-голяма площ от територията ѝ се 

заема от земеделски територии - общо 418 232 дка (72,2% от площта на общината при средно за 

страната 58,7%). Размерът на обработваемата земя в земеделските територии е 353 671 дка. 

Общината се причислява към земеделските райони. 

Основни източници за емисии в атмосферния въздух на територията на общината са: 

J Битовото отопление през зимния период – използва се предимно твърдо гориво; 

J Обработване на земеделските земи – поради високия % земеделски земи спрямо 

общата територия на общината. 

Инвестиционното предложение е ситуирано в землищата на гр. Тервел и село Бонево. 

Разположено е в близост до обработваеми земеделски земи (ниви). 

За определяне на емисиите в атмосферния въздух в резултат на производство на земеделски 

култури на територията на община Тервел е използвано Ръководство на Европейската агенция по 

околна среда, версия 2009 година – EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2009 

(www.eea.europa.eu). Емисионните фактори за дейностите по производство на земеделски култури са 

определени в NFR 4.D Растениевъдство и земеделие, SNAP 100102 Полски култури, Таблица 3-1: 

Общата площ на обработваемите земеделски земи в община Тервел е 353 671 дка или 35367.1 

хектара. 

Тогава очакваните емисии при обработване на земеделските земи и засяването им със 

земеделски култури ще са: 

http://www.eea.europa.eu/
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ТАБЛИЦА 4.2.2-1 

Замърсител EF МЕ Количество, т/год 

РМ 10 1.56 кг/ха 55.173 

РМ2.5 0.06 кг/ха 2.122 

 

От направените изчисления е видно, че районът на общината не се характеризира с високи 

стойности на замърсяване. 

На територията на общината не е осигурено централно топлоснабдяване на домакинствата – 

чрез ТЕЦ или природен газ. Газоразпределителната мрежа в гр. Тервел обхваща предимно 

производствените предприятия и обществено-обслужващи сгради. 

В заключение може да обобщим, че характерно за района е липсата на значими промишлени 

замърсители на атмосферния въздух. Производствените дейности са съсредоточени предимно в 

землището на гр. Тервел. 

Липсата на централно отопление за домакинствата предполага наличието предимно на 

замърсители от битов характер – по време на отоплителния сезон. Основни източници на 

замърсяване през топлите месеци на годината са дейностите по обработване на земеделски земи, а 

през зимния период – битовото отопление. 

 

 

4.3 ЗЕМНИ НЕДРА 

4.3.1 ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ НА РАЙОНА НА НАХОДИЩЕТО 

4.3.1.1 Разградска-Русенска свита (r-rsK1) 

В доловете източно от селата Окорош, Секулово, Скала и Кочмар, между Каблешково и Нова 

Камена, Бистра и Войниково и при Средище и Давидово се наблюдава клинов идно зацепване в 

хоризонтална посока на Разградската свита, представена от глинести варовици и мергели и 

Русенската свита, изградена от зърнести, оолитни и органогенни варовици. Двете свити по тези места 

не могат да се отделят една от друга, поради което се разглеждат заедно. 

Границата с отдолулежащата Каспичанска свита е нормална и литоложки рязка, там където 

отгоре лежащите скали са с по-глинест състав. Увеличаването на варовитата компонента в 

хоризонтална и сравнително по-бързо във вертикална посока води не само до редуване на глинести 

варовици с оолитни и органогенни, но и до налагане на последните в горните части на профила. Те 

принадлежат към Русенската свита, която следва с постепенен преход над този смесен 

литостратиграфски комплекс. Неговата дебелина се изменя от 40 до 160 m. Хроностратиграфски 

седиментите на Разградско-Русенската свита се отнасят към хотривския етаж. 

 

4.3.1.2 Русенска свита (rsK) 

Долната граница с Каспичанската свита в сондаж Р-1 Дулово е литоложки рязка. С Разградската 

свита латералните контакти са клинов идни. Горната граница с пясъчно-каолиновата задруга е 

размивна. Такъв е нейният характер и с неогенските свити и кватернерните образувания. 
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В изграждането на Русенската свита участват здрави, масивни, светлокафяви до бели на цвят, 

порцеланови и порцелановидни варовици, оолитни варовици, тебешироподобни и дебелопластови 

органогенни варовици. Последните са изградени от прекристализирали корали, бриози и реквиении 

и др. организмови останки. В повечето случаи варовиците са напукани и кавернозни с отложен по 

пукнатините калцит. 

Стратиграфският обхват на Русенската свита според Николов, Рускова (1987) е хотрив-барем. С 

хотривска възраст са варовиците, които се разкриват по дола северно от с. Средковец и източно от с. 

Ерагичево. 

 

4.3.1.3 Неогенска система 

Неогенските седименти, установени на територията на разглеждания район са отложени в два 

басейна. Тези в най-северозападните части на картния лист принадлежат към Дакийския залив на 

Предкарпатския басейн. Установените в източните отдели са образувани във Варненско-

Добруджанския залив на Евксинския басейн или в Южнодобруджанския пролив. Той е бил залят от 

морските води само през тарханския век и бесарабския подвек, когато е функционирал като пролив, 

свързващ Дакийския и Евксинския басейн. 

 

Геоложкият строеж на находището не е сложен. В него вземат участие седиментите на долната 

креда – валанжин и кватернерни материали. 

В хоризонтална посока литоложките разновидности са сравнително добре издържани, докато 

във вертикално направление се редуват ядчесто биодетритусни и ожелезнени биодетритусни 

варовици. Това са варовици с много близки интимно прехождащи литоложки разновидности. 

Профила от склона на дола привързан с информацията от сондажните изработки и опитната (старата 

недействаща) кариера дава повод да се отличат горепосочените литоложки разновидности. 

Варовиците имат биодетритусно ядчеста и псеф-псамо-биодетритусна (едра грубозърнеста) 

структури. 

 

4.3.2 ОПИСАНИЕ НА НАХОДИЩЕТО 

4.3.2.1 Морфология 

Находището представлява ниско възвишение, билни форми. Релефът в района е ниско хълмист, 

платовиден. Надморските височини са в границите на 100 до 220 м. Теренът на юг постепенно 

преминава в провадийското плато. Находището представлява плоско възвишение,ориентирано 

приблизително в северозападна посока.Теренът има лек наклон на запад и югозапад. Денивелацията 

между най-ниските и високи части на релефа в находището е 70 м. 

В строежа на находището вземат участие седиментите на долната креда – валанжа и 

кватернерни материали. Варовиците от находището са еднотипни. До максималната достигната 

дълбочина от сондажните изработки в находището са наблюдавани изключително варовици. В 

дълбочина варовиците са плътни, ситно до дребнозърнести ,докато по-нагоре и към повърхността те 

са вече едрозърнести, на места грудозърнести. Това позволява в находището да бъдат отделени три 

хоризонта варовици,границите и мощността на които не са добре разграничени. 

В основата на находището залягат варовиците от първия хоризонт. Мощността им варира 9 м до 

15м. В дълбочина долнището им не е достигнато от направените сондажи. Варовиците на цвят са 

бели до светлокремави. Те са здрави с неравен лом. В тях се срещат натрошени черупки от 

организми. Те са слабо пористи, плътни с масивна текстура. 
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Втория хоризонт, мощността на който варира от 17м до 40 м съдържа варовици със светлосив до 

сивокремав цвят.Те са също с масивна текстура. Варовиците са средно на места до силно напукани. 

Плоскостите на пукнатините са обагрени от железни хидроокиси. Наблюдават се маломощни 

калцитни прожилки. 

Най-отгоре до повърхността се оформя третия хоризонт. Тук варовиците са едрозърнести, на 

места до грудозърнести, като мощността им варира от 7 до 15 м. На цвят са сиви, сивожълтеникави, 

понякога и кремави. Срещат се калцитни прожилки. Варовиците са средно до силно напукани, а в 

някои участъци надробени. 

Варовиците от находището са високо карбонатни. Съдържанието на калциев окис – 51,4% и на 

силициев двуокис – 3,5% определя варовиците като слабопесъчливи. Варовиците от находището са 

слабоокарстени. Полезната мощност варира от 18,5 м до 67,4 м и е средно за находището 44,7 м. 

Кватернерните материали са представени от делувиални глини и почвен слой. Мощността на 

кватернерните материали е незначителна и варира от 0,20 м до 0,60 м. Глините са кафяви до 

тъмнокафяви на цвят и са на изолирани петна, като в повечето случаи варовиците афльорират на 

повърхността. 

 

4.3.2.2 Хидроложки условия в площта 

Характерът на теренните форми улеснява оттичането на атмосферните води към ниските части 

на терена. Районът на находището е слабо водообилен. Наблюдавана е пълна загуба на водата, 

използвана при промиване на сондажите. 

В границите на находището и в съседни терени няма водоизточници, каптажи и микроязовири. 

Доловете са сухи през цялата годината. При интензивни поройни дъждове се появява вода, която 

бързо изчезва, след спирането на валежа. В сондажните изработки не са установени 

водопроявления. Варовиците от находището са средно до силно напукани, кавернозни и слабо 

окарстени. Всичко това улеснява проникването на падналите валежни води в дълбочина. По този 

начин във варовиците могат да се акумулират води с пукнатинно-карстов характер.Те са дълбоко 

залягащи, нивото им не е установено и е значително под котата на долнището на изчислените 

запаси. 

Не съществуват условия за задържане на вода в границите на кариерното тяло. 

 

4.3.2.3 Тектоника 

Разглежданата територия се характеризира с твърде нисък тектонски стил и принадлежи изцяло 

към Мизийската платформа. Наличните сеизмични и сондажни данни дават една сравнително ясна 

представа за дълбочинния строеж на тази част от страната. В пределите на к.л. Дулово влизат части 

от Северобългарския свод, Тутраканското понижение и южният склон на Добруджанския масив. Те са 

формирани още през палеозойския, но особено по време на триаския и горноюрско-долнокредния 

структурен етап (Боков и др., 1987). 

От Северобългарското сводово издигане попадат най-северните отдели на Толбухинско-

Ветренския хорстовиден блок. Последният е с амплитуда около 2 km по карбонатните девонски и 

карбонски седименти. В юрско-долнокредния структурен план Северобългарският свод е най-добре 

морфоструктурно изразен. Той е отбелязан от Бончев (1946) като Северобългарска подутина. В 

района на гр. Тервел е установено заравняване на пластовете, обуславящи Тервелската тераса (Боков 

и др., 1987). Северобългарският свод е усложнен от множество позитивни и негативни структури. На 

юг, в обхвата на района, попадат малки части от Николакозлевската брахиантиклинална гънка. На 

север от нея се намира Новокаменската синклинала, оформена от седиментите на хотрива и барема 
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(Костадинов и др., 1962-ф). Представлява тясна от 2 до 4 km негативна структурна, разположена в 

района на селата Нова Камена и Войниково. Изтеглена е в посока северозапад-югоизток, а наклоните 

на пластовете й се колебаят от 3 до 8°. 

 

 

4.4 ПОВЪРХНОСТНИ И ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

4.4.1 ОПИСАНИЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ 

4.4.1.1 Повърхностни водни тела 

Територията на община Тервел е разположена в поречието на Дунавски добруджански реки. 

Хидрографската мрежа е представена от суходолия и оврази с широки легла и слаб наклон. Района се 

характеризира с нисък модул на оттока, които се определя от слабия наклон на дъната на 

суходолията и водопропускливостта на льоса, както и от оскъдните валежи и голямото изпарение.  

Добруджанските притоци на р. Дунав водят началото си от обширните равнини на високите 

полета и слизат в речните суходолия и имат повърхностен отток само в горните си течения, като 

водата по-надолу по течението поради голямата пропускливост на почвата и малкия наклон 

постепенно попива и изчезва далеч преди заустването на реките. 

Средногодишният отток на Добруджанските реки се изменя от почти нулеви стойности за сухите 

през огромната част от годината реки в долните им течения, като пример р. Хърсовска при с. Цани 

Гинчево (0.002 ) до 0.691 за р. Суха река при с. Ново Ботево. 

Съгласно План за управление на речните басейни ПУРБ в Дунавски район 2016-2021 г., 

територията на новата кариера попада в повърхностно водно тяло с код BG 1DJ 900 R1008 Хърсовска 

река, с географски обхват р. Хърсовска и р. Ружичка. Водното тяло е класифицирано като естествено, 

в умерено екологично състояние (потенциал) и в добро химично състояние. 

Специфичната екологична цел, определена в ПУРБ е „Предотвратяване влошаването на 

екологичното състояние и постигане на добро до 2021 г. Запазване и подобряване на доброто 

химично състояние“. 

На територията на повърхностното водно тяло не е определен пункт за контролен и оперативен 

мониторинг на повърхностни води. В Програма за хидробиологичен мониторинг на територията на 

Дунавски район през 2017 г., под № 96 е определен пункт BG1DJ09942 MS100 – р. Хърсовска – мост 

при с. Хърсово. В пункта се извършва хидробиологичен мониторинг. Контролират се биологични 

елементи за качество: макрозообентос, макрофити и фитобентос. 

Находището е част от скален масив с наклон на югозапад. Това е и посоката в която естествено се 

оттичат атмосферните води, попаднали на тази територия.  

Най-високата кота на терена е 198 м – в неразкрития участък на кариерата, а най-ниската кота – в 

западна посока, в участъка в който е разкрит, котата в 150 м.  
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ФИГ. 4.4.1.1. ТОПОГРАФСКА КАРТА НА РАЙОНА НАХОДИЩЕТО, С ПОСОКА НА ОТТИЧАНЕ НА АТМОСФЕРНИТЕ ВОДИ 
 

Както се вижда от представената топографска карта на района, територията на находището е 

разположена на източния склон на суходолие. Наклонът на склона е в посока запад-югозапад и 

запад-северозапад.  

Суходолието се оттича естествено в посока север. В него не се наблюдава постоянен воден оток. 

 

4.4.1.2 Зони за защита на водите 

Повърхностното водно тяло с код BG1DJ900R1008 е част от зона за защита на водите, съгласно 

чл. 119а, ал.1, т. 3, буква „а“ от Закона за водите – зона, в която водите са чувствителни към биогенни 

елементи. За чувствителни зони се определят тези водни обекти, в които се цели защита от 

еутрофикация – явление, което е предизвикано от повишаване на съдържанието във водите на 

биогенни елементи – азот и фосфор и съответно предизвиква растеж на зелени растения във водите. 

Това от своя страна води до изчерпване на разтворения кислород във водоприемника и предизвиква 

вторично замърсяване на водите. Територията на кариерата попада в т.нар. нитратно уязвима зона, в 

която земеделската дейност води до риск от замърсяване с нитрати, обявена съгласно чл. 119, ал. 1, 

т. 3 от Закона за водите.  

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г., за чувствителни зони на територията на БД Дунавски район са 

определени река Дунав и всички води, попадащи във водосбора на реката. Поречие Дунавски 

Добруджански реки и дерета, респективно територията определена за реализация на 

инвестиционното предложение е определена като нормална зона по отношение на чувствителност 

към биогенни елементи.  
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 ФИГ. 4.4.1.2..-1 ЧУВСТВИТЕЛНИ ЗОНИ – БИОГЕННИ ЕЛЕМЕНТИ 

 

Територията на находище „Тервел Бонево“ не попада в зони за защита на питейни води от 

повърхностни водни тела, съгласно чл. 119а, ал. 1, т.1 от Закона за водите.  

Територията на находище „Тервел Бонево“ не попада в зона за отдих и водни спортове, съгласно 

чл. 119а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.  

Територията на находище „Тервел Бонево“ не попада в зона за стопански ценни видове риби, 

съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 4 от Закона за водите.  

Територията на находище „Тервел Бонево“ не попада в защитени територии и зони за опазване 

на птици, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите.  

 

4.4.1.3 Зони с риск от наводнения 

Територията на находище „Тервел-Бонево“ не попада в район със значителен потенциален риск 

от наводнения, съгласно приетия План за управление на риска от наводнения 2016-2021 г. за района 

на управление на Басейнова Дирекция Дунавски район. 
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4.4.2 ОПИСАНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 

 

Варовици под льосовите отложения. По поречието на реките има карстови извори с различни 

дебити, някои от които са каптирани за водоснабдяване. Дебитът варира от 0.5 до 1 л/сек. 

Подземните води в кватернерите и неогенски отложения, както и пукнатинните, пукнатинно-

карстови и карстови води от залягащите на различна дълбочина водоносни хоризонти и комплекси 

могат да бъдат използвани директно за напояване, за промишлено и техническо водоснабдяване и 

за комунално-битови цели. 

Съгласно становище от Басейнова дирекция – Дунавски район, изразено на етап консултации, 

територията на инвестиционното предложение попада в следните подземни водни тела: 

J подземно водно тяло: „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“ с код 

BG1G000000N049. Водното тяло е в добро количествено и химично състояние. 

J подземно водно тяло: „Карстови води в Разградска формация” с код BG1G0000K1HB050. 

Водното тяло е в добро количествено и химично състояние. 

J подземно водно тяло: „Карстови води в Малм-Валанжския басейн” с код 

BG1G0000J3K051. Водното тяло е в добро количествено и химично състояние. 

Трите водни тела са определени за зони за защита на питейни води от подземни водни тела, 

съгласно чл. 119а. ал. 1. т. 1 от ЗВ. 

Местоположението на находището, предмет на разработване спрямо границите на подземните 

водни тела, в които попада е представено на фигури 4.4.2.-1 и 4.4.2.-2 – обозначено в зелен цвят. 
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ФИГ. 4.4.2.-1  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА НАХОДИЩЕ „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО“ СПРЯМО ГРАНИЦИТЕ НА ПОДЗЕМНО ВОДНО 

ТЯЛО „КАРСТОВИ ВОДИ В РАЗГРАДСКА ФОРМАЦИЯ“ 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ВАРОВИК „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” 
 

РАЗРАБОТЕНО ОТ КОЛЕКТИВ НА „ЕКОЛОГИКА РУСЕ“ ЕООД 
ТЕЛ. 0889-417-038, E-MAIL: EKOLOGIKA_RUSSE@ABV.BG 98 (230) 

 
 

 
 
ФИГ. 4.4.2.-2.  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА НАХОДИЩЕ „ТЕРВЕЛ – БОНЕВО“ СПРЯМО ГРАНИЦИТЕ НА ДВЕТЕ 

ТРАНСГРАНИЧИНИ ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА „КАРСТОВИ ВОДИ В МАЛМ-ВАЛАНЖСКИЯ БАСЕЙН“ И 

„КАРСТОВО-ПОРОВИ ВОДИ В НЕОГЕН-САРМАТ-ДОБРУДЖА“ 

 

 

Състоянието на водите в подземните водни тела се следи съгласно Програма за контролен и 

оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води на територията на Дунавски 

район. Определени са следните пунктове за мониторинг за всяко тяло:  

Пунктове за мониторинг на подземно водно тяло BG1G000000 N049 Карстово-порови води в 

Неоген – Сармат – Добруджа: 

J BG1G00000 N1MP191 8406 - Кайнарджа, дренаж "Кайнарджа" ПС "Кайнарджа"  

J BG1G000000 NMP292 8870 Дуранкулак, сондажен кладенец 1 Дуранкулак, Шабла 

Добрич Варна 

J BG1G000000 NMP295 8878 Генерал Тошево, Сондажен кладенец- ПС Маловец Генерал 

Тошево, Генерал Тошево Добрич Варна 

J BG1G000000 NMP296 8873 Приморц и Добрич, Тръбен кладенец 2- ПС Приморци 

Добрич, Добрич- селска Добрич Варна 

J BG1G000000 NMP298 8876 Абрит, капт. карстов извор Абрит, Крушари Добрич Варна 

J BG1G000000 NMP416 9036 Добрич, ТК ТСК - ДЗИ Ген. Тошево - Добрич Добрич Добрич 

Варна 

J BG1G000000NMP417 9037 Генерал Тошево, TK-АГРИ.СС-Генерал Тошево TK-АГРИ.СС- 

Генерал Тошево Добрич Варна 
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Анализът на публикуваните публични данни, показва, че във водно тяло Карстово-порови води в 

Неоген-Сармат-Добруджа се наблюдава инцидентно превишение на определения праг за качество 

на водите по отношение на съдържанието на нитрати в пункта при и с. Кайнарджа. В пункта при с. 

Дуранкулак се наблюдава съдържание на устойчиви органични замърсители - атразин – главно през 

вторите полугодия на мониторинговите периоди, а в пункта при гр. Ген. Тошево – съдържание на 

трихлоретилен, над определения праг за качество. 

От горните пунктове за мониторинг, най-близко до кариерата е разположен пункта при гр. 

Кайнарджа – на около 28 км. Останалите са на над 50 км от нея.  

Пунктове за мониторинг на подземно водно тяло BG1G000К1HB050 Карстови води в Разградска 

формация: 

J BG1G0000K 1BMP229 8412 - КИ резерват "Воден" Малък Поровец, община Исперих. 

J BG1G0000K 1BMP231 0130 - КИ ПС - ПБВ "Малък Поровец" Малък Поровец, община 

Исперих. 

J BG1G0000K 1BMP232 0100 - ШК "Лакане" ПС "Кацелово" Кацелово, община Две могили 

J BG1G000K1 HBMP307 8880 - Каптаж Мировци, община Нови пазар. 

Анализът на публикуваните публични данни, показва, че във водно тяло Карстови води в 

Разградска формация се наблюдава трайно превишение на определения праг за качество на водите 

по отношение на съдържанието на нитрати в пункт при с. Мировци. Инцидентни превишения по този 

показател са наблюдавани и в ШК с. Кацелово – през второ полугодие на 2014 година. В пункта при с. 

Мировци се наблюдава високо съдържание и на амониеви йони. 

С. Мировци е разположено в община Нови пазар, област Шумен на около 35 км от находище 

„Тервел-Бонево“. В по-близко разположените пунктове за мониторинг не се наблюдават отклонения 

от показателите за качество.  

Пунктове за мониторинг на подземно водно тяло BG1G0000J3К051 Карстови води в Малм – 

Валанжския басейн: 

J BG1G0000J3 KMP284 0156 - ТК "Картингписта 1" - ПС "Младост" Попово, община 

Търговище. 

J BG1G0000J3 KMP303 8874 - Тръбен кладенец Цани Гинчево, община Никола Козлево. 

J BG1G0000J3 KMP305 8881 - Сондаж Росица -Генерал Тошево. 

J BG1G0000J3 KMP306 8879 - Дълбок сондаж- ПС Кардам Кардам, община Генерал 

Тошево. 

J BG1G0000J3 KMP418 9038 - ТК Братя Томови – Попово. 

J BG1G0000J3 KMP419 9039 - Р180х - Свинекомплекс Брестак – Брестак, община Вълчи 

дол. 

J BG1G0000J3 KMP420 9040 - ТК1-ВиК Силистра- Професор Иширково, община Силистра 

J BG1G0000J3 KMP455 - ТК- Клас олио- Карапелит, Добрич. 

J BG1G0000J3KMP456 - ВН-22-ВиК Шумен –Каолиново. 

Анализът на публикуваните публични данни, показва, че във водно тяло Карстови води в Малм-

валанжския басейн се наблюдава трайно превишение на определения праг за качество на водите по 
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отношение на съдържанието на нитрати в пунктовете при с. Проф. Иширково, Изгрев и Карапелит. В 

тези пунктове се наблюдава високо съдържание и на амониеви йони. 

От горните пунктове за мониторинг, най-близко до кариерата е разположен пункта при гр. 

Карапелит – на около 18 км. Останалите са на над 30 км от нея. 

 

Характеристика на подземните водни тела: 

Подземно водно тяло Литоложки строеж на ПВТ 
Характеристика на 
покриващите скали 

Площ на ПВТ, 
кв.км. 

Карстово-порови води в 
Неоген-Сармат-Добруджа 

Варовици, пясъци, пясъчници и глини 
Льос, льосовидни 
глини и глини 

3 247,7 

Карстови води в 
Разградска формация 

Мергели, пясъчници, варовици и глини Почвен слой 4 928,1 

Карстови води в Малм – 
валанжския басейн 

Неравномерно окарстени и напукани 
варовици с доломити и доломитизирани 
варовици, алевролити, пясъчници с 
прослойки от мергели 

Льосови отложения 
в разкритите части 

13 104.5 

Източник: ПУРБ 2016-2021 – Приложение 1.3.2.1. 

 

Най-плитко разположено подземно водно тяло в района на кариерата е Карстово-порови води в 

Неоген- Сарамат – Добруджа. Водното ниво е установено на абсолютна кота 195.48 при ТК Плачи дол 

– на около 55 км от находището – в посока югоизток, до 155.76 м при ШК Кочмар – на 9 км от 

находището.  

Източник: Приложение 1.3.2.2. към ПУРБ 2016-2021 г. 

При проведените сондажни дейности в периода на проучване на находището са прокарани 6 

броя сондажа, с кота на забоя от 140.30 м (сондаж 3) до 154.00 м (сондаж 1). Всички сондажи са 

прокарани при пълна загуба на промивна течност. Извършените геолого-проучвателни работи 

показват, че полезното изкопаемо – варовици и покриващите ги материали са практически сухи и 

безводни. В сондажните разработки не са установени водопроявления.  

 

 

4.4.3 ВОДОИЗТОЧНИЦИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ. СОЗ 

В района на кариерата, в радиус от 5 км около нея са разположени водоизточници за питейно-

битово водоснабдяване на населението, експлоатирани от ВиК АД – Добрич. Съгласно предоставена 

информация в хода на проведените консултации от Басейнова Дирекция – Дунавски район и ВиК АД 

Добрич, около водоизточниците са учредени само първи пояс на санитарно-охранителни зони.  

Местоположението на водоизточниците и разстоянието до границите на находището са 

представени на следната фигура: 
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ФИГ. 4.4.3.  ВОДОИЗТОЧНИЦИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ В РАДИУС ОТ 5 КМ ОТ ГРАНИЦИТЕ НА 

НАХОДИЩЕ ТЕРВЕЛ-БОНЕВО 

 

В хода на проведените консултации е представена информация за местоположението на 

водоизточниците, дебита и водното ниво. В таблица 4.4.3. е представена обобщена информация за 

отстояние и дълбочина на водоизточниците за питейно-битови нужди. 

 
ТАБЛ. 4.4.3.  ДАННИ ЗА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ В БЛИЗОСТ ДО НАХОДИЩЕ „ТЕРВЕЛ-

БОНЕВО“ 

Водо-
източник 

Дебит, 
л/сек 

Водно 
тяло 

Географски 
координати 

Кота 
терен, 

м 

Дълбочина на 
водо-черпене, 

м 

Кота водно 
ниво, 

м 

Разстояние до 
находището, 

м 

Тервел СК1 - 
Малм 

валанж 
43

о
45`06,4” 

27
о
22`34,2” 

140,99 150 -0,01 850 

Тервел СК2 40 
Малм 

валанж 
43

о
45`37,3” 

27
о
22`41,2” 

146,09 140 6,09 1 760 

ТК ЕС 181 30 
Малм 

валанж 
43

о
44`18,0” 

27
о
25`35,9” 

253,65 220 33,65 4 500 

СК Полк. 
Савово 

30 
Малм 

валанж 
43

о
43`35,9” 

27
о
24`07,1” 

173,81 150 23,81 2 620 

 

~850 м 

~1 760 м 

~2 620 м 

~4 500 м 
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Всички водоизточници разкриват подземно водно тяло „Карстови води в Малм-Валанжския 

басейн“. В района на находището е разположено дълбоко, на повече от 100 м под терена. 

В публичния регистър на съоръженията за водовземане от подземни води, публикуван на сайта 

на БДДР-Плевен са посочени само последните два водоизточника, както следва: 

J ТК С1/72 – ВиК Добрич - Полковник Савово, с издадено разрешително за водовземане 

№ 11510599/2010 година. Водоизточникът разкрива подземно водно тяло Карстови 

води в Малм – Валнжския басейн с код BG1G0000J3K051. М 

J ТК С1/81 – ВиК Добрич – Тервел, с издадено разрешително за водовземане № 

11510600/2010 г. Водоизточникът разкрива подземно водно тяло Карстови води в Малм 

– Валанжския басейн с код BG1G0000J3K051.  

В публичните регистри на БДДР, за двата водоизточника Тервел СК 1 и Тервел СК 2 не са налични 

издадени разрешителни за водовземане. От ВиК Добрич АД е посочено, едно разрешително и за 

четирите водоизточника - № 0378/2001 г. При извършения оглед на място се установи, че СК1 ПС и 

помпената станция се експлоатират. Налични са табели, ограничаващи достъпа до първа СОЗ.  

Както се вижда от представените по-горе данни, най-близо до находището на 850 м и на 1,76 км 

са разположени водоизточници Тервел СК1 и Тервел СК2. 

Справка в регистъра на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: 

kais.cadastre.bg/bg/Map показва, че за водоизточник Тервел СК2 и помпената станция към него са 

отредени два имота, както се вижда на представената извадка – фигура 4.4.3.-2. И фиг. 4.4.3.-3 

 
ФИГ. 4.4.3.-2.  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ – ИЗВАДКА ОТ КАДАСТРАЛНА КАРТА 

 

Помпена 

станция 

Тервел-СК2 

Тервел-СК2 

Тервел-СК1 
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ФИГ. 4.4.3.-3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ВОДОИЗТОЧНИК ТЕРВЕЛ СК 2 И ПС КЪМ НЕГО – ИЗВАДКА ОТ КАДАСТРАЛНА 

КАРТА 

 

В същото време, в кадастралните регистри не е отреден имот за водоизточник Тервел СК1. Той 

попада в територия с начин на трайно ползване „пасище“. В представената справка от ВиК Добрич АД 

не е посочен и дебит на водочерпене от водоизточника. 

Гореизложеното води до заключението, че водоизточник Тервел СК 1 не се експлоатира, не е 

оборудван и за него не е отреден имот, в който да е учредена СОЗ пояс 1. Екипът, разработил ДОВОС 

не разполага с информация, дали водоизточника е консервиран. 

Предвид всичко изложено дотук, като критичен водоизточник, който би могло да бъде засегнат 

от предвидения добив в района на находището се определя Тервел СК2, отстоящ на окл. 1700 м от 

границите на находище „Тервел-Бонево“, както и водоизточник Тервел СК1, в случай че същия не е 

консервиран и достъпът до него не е ограничен, съгласно изискванията на Наредба 1 за проучване, 

ползване и опазване на подземните води. 

ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на 

Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води. използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

 

 

4.4.4 ИЗТОЧНИЦИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТНИ И ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

4.4.4.1 Емисии от отпадъчни води – точкови и дифузни източници на 
замърсяване: 

На територията на находище „Тервел-Бонево“ не се предвижда изграждане на санитарни възли 

за персонала, които биха могли да са точков източник на битово-фекални отпадъчни води. Ще се 

разположат химически тоалетни, които ще се обслужват от специализирана фирма.  
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На територията на находището не се предвиждат производствени инсталации и съоръжения, 

които ползват и отделят вода и които биха били точков източник на замърсяване с производствени 

отпадъчни води. 

При разработване на кариерата не се предвижда израждане на система за отводняване – 

охранителни канали или дъждовна канализация. Находището ще се разработва постепенно, като при 

разкривката ще се оформя наклон от 3% в посока югозапад. Повърхностните води, попаднали върху 

територията на находището, заедно с водите, стичащи се от съседните терени ще следват 

естествения наклон на района и ще се оттичат повърхностно. 

На територията на находището не се очакват постоянни източници на дифузно замърсяване. Не 

се предвиждат складови зони за течни суровини или спомагателни материали. Не се предвижда 

ремонт на техника на територията на находището. Възложителят разполага с производствена база, 

разположена в град Тервел и не предвижда други дейности на територията на находището, осен 

добивни. 

Като източник на дифузно замърсяване могат да се разгледат евентуални замърсявания 

(разливи) от строителната механизация при експлоатация на кариерата. Евентуален разлив на 

нефтопродукти в зоната от кариерата може да доведе до замърсяване на подземни води. В същото 

време, допускане на разливи ще доведе първо до замърсяване на скалната маса, която се добива. 

Това е недопустимо, защото компрометира продукта на добива. 

При експлоатация на кариерата не се предвижда ползване на повърхностни или подземни води 

за водоснабдяване. 

 

4.4.4.2 Въздействия, свързани с изменения в хидроложкия режим и режимът на 
подхранване на повърхностните води и подземните води 

Разработването на находището ще промени терена в района на кариерата и по този начин би 

могло да създаде предпоставка за евентуално изменение на хидоложкия режим на оттичане на 

повърхностните води в района, както и на режима на подхранване на подземните води. 

 

 
ФИГ.4.4.4.2.-1.  НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ НА НАХОДИЩЕТО ЗАПАД-ИЗТОК 
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ФИГ.4.4.4.2. -2  НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ НА НАХОДИЩЕТО СЕВЕР-ЮГ 

 

Проектната най-ниска кота на кариерата е с абсолютна надморска височина от 140 м. Почвата и 

скалните маси, които подлежат на изземване играят ролята на филтър на просмукващите се през 

земната основа повърхностни води. Добивът от кариерата ще доведе до изтъняване на този 

своеобразен филтърен слой, което ще доведе до по-бързо просмукване през него на евентуални 

замърсители.  

При разработване на кариерата ще се запази естествения наклон в посока сухо дере, като по 

този начин не се очаква промяна в посоката на оттичане на повърхностните води. 

Не се предвижда с добива да се достигне до водоносни хоризонти или да се въздейства върху 

подземни водни тела. В най-близко разположените водоизточници до кариерата, нивото на 

подземните води е на дълбочина от 150 до 220 м от терена и се установява на абсолютна кота 6.10 м 

при Тервел СК 2 и на 33.65 м при ТК ЕС 181. Т.е. след приключване на добива до проектна кота 140 м, 

над подземния воден хоризонт ще е наличен покриващ пласт с мощност повече от 100 м. 

При проведените сондажни дейности в периода на проучване на находището, не са установени 

водопроявления. Котата на забоя при проучвателен сондаж 3 е достигнала до 140 м надморска 

височина, което е и най-дълбоко проникналия сондаж. Всички сондажи са прокарани при пълна 

загуба на промивна течност. Не се очакват затруднения от хидротехническо естество при бъдещата 

експлоатация на находището. 

Извършените геологопроучвателни работи показват, че полезното изкопаемо – варовици, и 

покриващите ги материали са практически сухи, безводни. Повърхностният отток на площта се 

осъществява по гравитачен път. 

 

 

4.5 ПОЧВИ 

4.5.1 ПОЧВЕНО РАЗНООБРАЗИЕ В РЕГИОНА НА ИП 

Почвената покривка е тясно свързана с естеството на геоложката основа, с особеностите на 

релефа, с характера на климатичните условия, спецификата на растителността и стопанската дейност 

на човека. Преобладаваща почвообразуваща скала е льосът – типичен и глинест. Почвите се 

характеризират с голямо разнообразие, като преобладаващи почвени типове в региона са 
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черноземите (излужени черноземи) и ерозираните чернозем (ерозиранини излужени черноземи). 

Количеството на хумуса в горния слой е 2,2-3,0 %. Свързаните с тяхното разпространение 

обработваеми земи се отличават на места със значителен наклон, който е дал възможността да се 

прояви деградивния ефект на плоскостната, линейна и ветрова ерозия. Почвената реакция в 

хумусния хоризонт е неутрална до слабо кисела. Водният режим на почвите е добър, като позволява 

производително изразходване на и без това недостатъчните валежи. Естественото плодородие на 

черноземите е добро, а на ерозираните черноземи средно до ниско. 

 
ФИГУРА 4.5 -1 ПОЧВЕНИ ТИПОВЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИ В РЕГИОНА НА ИП 

 
 

На фигура 4.5. -1 е представена извадка от Почвена карта на България, съставена през 1959 г. по 

данните от 1950 г. На картата в категорията „Дълбоки почви” с означение „3” е показано 

разпространението на излужените черноземи. В категорията „Ерозирани почви”, с означение 25 е 

представено разпространението на Ерозираните черноземи. 

 

Черноземи (Chernozems) 

Черноземите са известни като калциево-хумусни почви с широко разпространение в 

континенталните и умереноконтиненталните области на Европа, Азия и Северна Америка. Като 

самостоятелен почвен тип те са отделени за първи път от руския почвовед В. Докучаев през 1883 г.  

Черноземите са разпространени в Северна България, където в долния лесорастителен пояс 

заемат почти изцяло западната и централната част на Дунавската (Мизийската) хълмиста равнина, 

южната част на Добруджанското плато и част от Лудогорието. Формирани са върху льосовиден и 

песъчливо-глинест субстрат, умерено-континентален климат, дъбови гори и ливадно-степна 

растителност. В сравнение с карбонатните и типичните черноземи, тези почви са с по-добри агро-

производствени свойства. Това се дължи на тежкия механичен състав и по-висока водозадържаща 

способност. Тези почви са едни от най-плодородните почви. Тези земи покриват около 20 % от 

общата площ на страната. Черноземите са образувани върху льос, льосовидни седименти, глини, 
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мергели и варовици при наличието на ливадностепна и горскостепна растителност. Най-

благоприятни условия за тяхното развитие и формиране има в областите с разнотревно-житни треви. 

Тези условия и редуването на влажни и сухи периоди през годината подпомагат хумификацията, 

насищането на хумуса с калций и излужването на карбонатите. 

 

 

4.5.2 ПОЧВИ В ГРАНИЦИТЕ НА НАХОДИЩЕ „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” 

Площта на неусвоената част от находището е заета от общински мери и пасища, и части ниви. В 

западната част на обекта се разполага широка почти хоризонтална площ с размери над 30 дка и 

бордове на старо кариерно гнездо и изработки от предишен добив. Най-ниската кота на 

експлоатация в различните части на находището варира и е над котата на ерозионния базис в района 

– дерето, непосредствено западно от находището. 

В резултат от добив в миналото в границите на находището (общо 123.653 дка) едва на 61.3 дка 

има съществуващо почвено покритие. Данните на геоложкия доклад за проучване на находището 

определят територия от 33.9 дка, където почвения пласт и залягащите под него глинести и песъкливи 

пластове общо достигат едва 0.8 м.  

Почвено покритие със значима мощност и добро качество има на територията на 27.4 дка в 

границите на находището. 

Почвения тип е чернозем, а в югозападната част на площадката и в западната част върху 

варовиковите скали, при отсъствие на глини и льос, които да отделят почвите от варовиковата основа 

са се образували азонални ливадни почви, отличаващи се с малка мощност и рязка граница между 

почвения пласт и скалната основа. 

 
ФИГУРА 4.5 -2  ПОЧВЕНИ ТИПОВЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИ В РЕГИОНА НА ИП 

 

 
 

Почвата в района на находището не е замърсена. Преовлажнени, засолени, вкислени или 

унищожени от стопански дейности земи на територията на обекта няма. Такива земи няма и в 

съседните територии. 

За да се избегне развитието на повърхностни ерозионни процеси в проекта за рекултивация и 

техническия експлоатационен проект ще се предвидят мерки за противодействие (затревяване на 

откосите и други противоерозионни мероприятия) за терени с наклон над 30. Съдейки от 
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експлоатацията на находища в този район и от геоложкия строеж на находището, не се очаква 

експлоатационната дейност да доведе до физически деградационни процеси, като уплътняване, 

заблатяване, преовлажняване или пропадане. 

 

4.6 ЛАНДШАФТ 

Районът на инвестиционното предложение е типичен за Дунавската равнина с типичен нагънат 

релеф, суходолия и типично растително покритие. 

Кариерата за добив на варовик е действала в миналото и е променила релефа в мястото на 

изземване на скалната маса и частично растителната покривка в прилежащите терени. При добива е 

създаден изцяло нов ландшафтен елемент – стената на добив в старата кариера и стъпалата по 

добивните хоризонти. Ландшафтът в района, преди разработване на кариерата в миналото, може да 

се оцени като типичен, широкоразпространен, без културна и социална стойност. Въпреки това той е 

имал добра природна стойност и висока естественост. 

В настояще, след дългогодишна експлоатация, без да се стопанисва, ландшафтът е значително 

изменен. Сега се наблюдават явни антропогенни въздействия в следствие на добив. Не е извършена 

рекултивация. 

 
ФИГУРА 4.6-1 КЛАСИФИКАЦИЯ КОРИНЕ ЗЕМНО ПОКРИТИЕ, АКТУАЛИЗАЦИЯ ОТ 2012 Г. 

 

Код Тип земно покритие 

112   
Населени места със свободно 
застрояване 

121   Промишлени или търговски съоръжения 

211   Неполивни обработваеми земи 

221   Лозя 

231   
Хетерогенни земеделски територии. 
Пасища 

243   
Земеделска територия със значително 
участие на естествена растителност 

311   
Гори и полуестествени територии. 
Широколистни гори 

324  
Преходна дървесно-храстова 
растителност 

322   
Растителни съобщества на храсти и 
треви 
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По класификацията Corine Land Cover 2012 на територията на ИП и в околностите са 

разпространени 3 основни ландшафтни типа. Ясно изразен е доминиращия характер на 

Ландшафтените типове „Неполивни обработваеми земи” с код 211 и „Хетерогенни земеделски 

територии. Пасища” с код 231. Третия тип е „Преходна дървесно-храстова растителност” с код 324. 

Територията няма визуална връзка с жилищни територии, обекти за рекреация или туристически 

маршрути, което би повишило важността на локалните ландшафтни характеристики (за такива обекти 

високата природна стойности на ландшафта във визуалния обхват е един от важните нематериални 

активи). 

 

Характерни елементи на ландшафта от съществено значение за миграцията, 

географското разпространение на видовете и генетичния обмен между популациите им 

 

По смисъла на чл. 30, ал. (3) от ЗБР – основни елементи на ландшафта са: 

J Реки и техните брегове и оводнени стари речни корита: Кариера „Тервел-Бонево” не 

засяга реки и речни корита. Такива няма и в съседни или близки до площадката 

територии. 

J Естествени блата, езера, преовлажнени ливади и други влажни зони: ИП не засяга 

влажни зони, такива не се срещат в съседни терени или на разстояние от съществена 

значимост. 

J Пещери, скални венци и стени и дюни: В обхвана на настоящата оценка не попадат 

пещери, скални венци и дюни. Такива не се срещат на територията на площадката и в 

съседни територии. Съществуващите скални изработки и работни стъпала са резултат от 

добив в миналото. Те не са с естествен произход. По тях не се срещат скални ниши и 

други подходящи за обитаване от птици образувания. 

J Седловини и други естествени територии, свързващи отделни планински масиви: В 

проучваната територия и прилежащите терени не попадат такива ландшафтни 

елементи. 

J Полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища: ИП не предвижда строителни 

дейности и изграждане на нови сгради и съоръжения. Не се засягат полски синори, 

полезащитни пояси. ИП засяга площи от пасища – част от имот 102002 с площ около 10 

дка от землището на с. Бонево (югоизточен ъгъл на площадката); от землището на гр. 

Тервел – част от имот 72271.45.5 с площ около 5 дка (североизточен ъгъл на 

находището) и част от имот 72271.44.4 с площ около 0.3 дка. Обща площ на засегнатите 

пасища е около 15.3 дка. С концесионния договор ще бъдат поставени условия към 

Възложителя за осъществяване на рекултивация на нарушените терени след 

приключване на добива. На лице са предпоставки за възстановяване на нарушените 

пасища. 

J Заливни речни тераси и крайречна растителност: Площадката на ИП не засяга такива 

ландшафтни елементи. 

J Гори, разположени до 500 м надморска височина: В региона се срещат широколистни 

гори, а част от площадката е част от горски територии. Тези територии са нарушени от 

добив в миналото и тук не се среща горска растителност. Изключение прави една малка 
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група от американски ясен на площ под 1.5 дка, която експлоатацията на кариерата ще 

бъде унищожена (дървесината ще бъде добита от ДЛС Тервел). Тази група дървета е 

изолирана от други горски територии и е с размери значително под необходимите за да 

изпълнява екологични функции на горска територия. Качествени горски територии има 

в съседство на работната площадка и в околни територии. Такива няма да бъдат 

засегнати пряко. 

 

4.7 БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

Според биогеографското райониране на България проучваната територия попада в 

Севернобългарски район, Лудогорски подрайон (по Груев, 1988). 

Севернобългарският биогеографски район има широчинно разположение и се характеризира с 

умереноконтинентален климат. Той обхваща цялата територия на България северно от Стара планина 

и достига на изток до Черноморския район. Към него се отнасят и високите западни полета – 

Софийско, Радомирско и Пернишко, заедно с ниските части на заобикалящите ги планини, чийто 

климат има същите черти като тези на Северна България и обуславя наличието на аналогична биота. 

Климатът в района е умереноконтинентален, с летен максимум на валежите през юни и зимен 

минимум през февруари и значителни температурни колебания през годината. Севернобългарският 

район се характеризира с млада биота, която се е разпространявала и развивала в него през 

кватернера и тук почти липсват палеоендемити. Въз основа на физикогеографските и биотични 

особености в различните му части Севернобългарският район се разделя на 5 подрайона – Дунавски, 

Лудогорски, Добруджански, Предбалкански и Софийско-Радомирски подрайони. 

Регионът на град Тервел попада в Лудогорски подрайон. Тук релефът е хълмист и горист. А на 

места се наблюдават смесени ливадни и гористи територии като естествен преход към 

степноподобните ландшафти на Добруджа и остатъчно лесостепния район на Дунавската равнина. 

Горските съобщества са съставени предимно от цер (Q. cerris) и космат/бял дъб (Q. pubescens), 

виргилиев дъб (Q. virgiliana), дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora), по-рядко клен (Acer 

campestre), благун (Q. frainetto), габър (Carpinus betulus) или сребролистна липа (Tilia tomentosa). 

Обликът на фауната на Лудогорския подрайон се определя от горските видове, а югоизточната му 

част е богата на водолюбиви птици. 

 

4.7.1 ОПИСАНИЕ НА ФЛОРАТА В РЕГИОНА НА ИП 

В границите на находище Тервел-Бонево се наблюдават три основни групи екосистеми: 

J Открити скали с единични растения, които са хоризонтални (стара кариера), отвесни 

(стари стъпала на добивни хоризонти) и неспоени скални сипеи (останали от стари 

добивни дейности); 

J Естествена или близка на естествена растителност – ливадни съобщества, единично 

ниски храсти и малка група дървета на площ около 1.5 дка. 

J Обработваеми площи. 
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ФИГУРА 4.7.1 - 1 

 

 

Голяма част от територията на находище „Тервел-Бонево” е стара съществуваща кариера за 

добив на варовик. При изземване на скалните маси е създадена скална площадка, която е равна и 

почти идеално хоризонтална. 
От общата площ на находище „Тервел-Бонево“ – общо 123.653 дка, едва 29.1 дка са заети от 

естествена или близка до естествена растителност. То площадката 62.4 дка са нарушените терени в 

следствие на добив в миналото, а 32.3 дка са обработваеми земи, които се ползват като такива. 

По скалите и кариерното дъно растения се срещат единично с гъстота едно-две растения на 

квадратен метър. Тук напълно отсъства почва и като растежен субстрат служат богатите на минерали 

скали. Наблюдават се първични процеси на установяване на растителни съобщества. Срещат се 

малко екземпляри от следните видове: Satureja montana, Sideritis montana, Orlaya grandiflora, 

Potentilla pedata, Thymus pannonicus, Koeleria splendens, Sanguisroba minor, Caucalis platicarpos, 

Convolvulus canthabrica, Medicago minima, Tecurium chamaedrys, Coronilla scorpioides, Stachys 

arenariaeformis, Teucrium montanum, Chrysopogon gryllus, Minuartia setacea, Tragoppogon dubius, 

Hieracium bauchinii, Ajuga chamaepytis ssp. chia, Hypericum elegans, Arenaria serpillifolia, Sedum 

hispanicum, Sedum sartorianum. 

 

Ливадите между оголените скали и обработваемите площи включват участъци с почвено 

покритие едва няколко сантиметра и открити скали, които рязко преминават в плодородни земи по 

границите на обработваемите площи – тесен пояс от значително по-богато месторастене. Срещат се: 

Achillea ageratifolia, Achillea clypeolata, Achillea millefolium, Aegilops spp., Allisum saxatile, Allium spp., 

Alyssum alyssoides, Anthoxanthum odoratum, Arabis turritta, Arenaria serpilifolia, Artemisia austriaca, 

Asperula cynanchica, Astragalus onobrychis, AеgiIops cylindrica, Bromus spp., Carthamnus lanatus, 

Centaurea orientalis, Chrysopogon gryllus, Coronilla varia, Cruciata pedemontana, Dichantium ischaemum, 

Digitalis Ianata, Echium vulgare, Elymus elongatus, Erophila verna, Eryngium campestre, Eryngium 

campestre, Festuca rupicola, Festuca valesiaca, Filipendula vulgaris, Fillago vulgaris, Fragaria moschata, 

Galium aparinae, Galium verum, Gypsophila glomerata, Herniaria hirsuta, Hieracium hoppeanum, 
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Hieracium pilosella, Holosteum umbellatum, Hypericum elegans, Jovibarba heuffelii, Lathyrus sphaericus, 

Leucanthemum vulgare, Medicago minima, Xeranthemum annuum, Minuartia caespitosa, Minuratia 

setacea, Myscari racemosum, Onobrychis vicifolia, Ononis pussilla, Orlaya grandiflora, Plantago lanceolata, 

Poa angustifolia, Potentilla recta agg., Rumex tuberosum, Salvia aethiopis, Salvia nemorosa, Sanguisorba 

minor, Satureja montana, Satureja spp., Sedum acre, Sedum album, Senecio vernalis, Sideritis montana, 

Stipa spp., Teucrium chamaedrys, Teucrium polium, Thymus spp., Tragopogon dubius, Verbascum 

phlomoides, Veronica prostrata, Vicia grandiflora, Vicia pannonica, Vicia peregrina. 

В понижението в южната част на терена се наблюдават съобщества привързани към малко по-

богати и по-влажни почви в сравнение с ливадите в северната и централните части на площадката. 

Срещат се: Aremonia agrimonoides, Artemisia austriaca, Brachypodium sylvaticum, Dactylis glomerata, 

Fragaria vesca, Galium aparine, Geum urbanum, Geum urbanum, Hypericum perforatum, Parietaria 

communis, Plantago lanceolata, Stelaria media, Teucrium chamaedrys, Urtica dioica, Viola odorata, 

Origanum vulgare, Convolvulus cantabrica. 
Към площите с естествена растителност са включени 1 участък от селскостопански път и 1 

малка група дървета – основно американски ясен с площ 1.5 дка. Останалите площи са ливади и 

ливади с появяващи се на повърхността скали с малобройно участие на храсти. 

 

Храсти и дървета 

Както се вижда на изображението на Фигура 4.7.1 – 1 в границите на находището има съвсем 

малко дървета и храсти. В южната част на площадката се среща една дървесна група от около 20 

броя дървета с височина до 8 м. В тази част на площадката се срещат и малко на брой храсти. 

Описани са следните видове Fraxinus аmericana, Prunus machaleb,Crataegus monogyna, Ononis 

spinosa и Rosa canina. 

 

4.7.2 ОПИСАНИЕ НА ФАУНАТА В РЕГИОНА НА ИП 

Фауната в района на с. Бонево е с видов състав типично представителен за Евро-сибирския 

регион на Палеарктика. Разглежданият терен по зоогеографско райониране попада в Дунавски 

район. Фауната тук е представена изключително от евросибирски и европейски видове. 

Проучвания на птиците бяха направени през м. юни като бяха извършени визуални наблюдения 

в широкия регион – старата кариера и региона западно от село Бонево, периферията на горските 

територии и съседните ливади. Извършено беше наблюдение и регистриране на птича песен. 

Паралелно беше проучено наличие на подходящи места за гнездене на птици и заселване на 

бозайници, земноводни и влечуги. 

 

Птици 

В проучения район се срещат следните видове птици: обикновена кукувица (Cuculus canorus), 

испанско врабче(Passer hispaniolensis), папуняк (Upupa epops), г. черногл. коприварче (Sylvia 

atricapilla), кос (Turdus merula), южен славей (Luscinia megarhynchos), сива овесарка (Miliaria caiandra), 

червеногръдка (Erithacus rubecula), имелов дрозд (Turdus viscivorus), гургулица (Streptopelia turtur), 

обикновен скорец (Sturnus vulgaris), жълта овесарка (Emberiza citrinella), обикновена чинка (Fringilla 

coelebs), г. белогушо коприварче (Sylvia communis), качулата чучулига (Galerida cristate), голям 

синигер (Parus major), черешарка (Coccothraustes coccothraustes), голям ястреб (Accipitergentilis), 
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щиглец (Carduelis carduelis), зелен кълвач (Picus viridis), полско врабче (Passer montanus), поен дрозд 

(Turdus philomelos), полска чучулига (Alauda arvensis) и авлига (Oriolus oriolus). 

 
Земноводни и влечуги 

По-характерните за региона видове от херпетофауната са стенния гущер (Podarcis muralis) и 

ивичестия гущер (Lacerta trilineata). 

 
Бозайници 

Бозайната фауна, в района на ИП е слабо застъпена. При обхожданията на терена установихме 

липсата на подходящи условия за укрития на пещеролюбиви прилепи (пещери или скални 

цепнатини). В горските масиви съществуват условия за хранене и почивка на Дългоух нощник (Myotis 

bechsteini). В ливадите се забелязват се следи от полска мишка (Apodemus agrarius). 

Подходящи територии за обитание на лалугер в границите на площадката не се откриват, такива 

има в съседни територии с ливадна растителност, на места, където почвеното покритие е над 50 см. 

Следи от обитаване не са установени. 

 

 

4.8 ЕЛЕМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА 

4.8.1 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

Територията на находище Тервел-Бонево е значително отдалечено от защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко (приблизителни разстояния, измерени по 

права линия) разположените са: 

J Защитена местност „Малък Канагол” – на 17 км; 

J Защитена местност „Каракуз” – на 20 км; 

J Защитена местност „Орлова могила” – на 30 км. 

Разстоянията са значителни и не съществува възможност за пренос на емисии от предвидените 

дейности по добив. 

 

4.8.2 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 

4.8.2.1 Засегнати защитени зони 

Инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона „Хърсовска река“ 

BG0000106. Зоната е включена в списъците, приети с Решение № 611 от 16.10.2007 г. на 

Министерския съвет за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ 85/2007 г.). Защитената зона включва земи от 

територията на 6 общини от три различни области. 

Общата площ е 36 756.70 ха. 
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ТАБЛИЦА 4.8.2-1 ЗЗ ХЪРСОВСКА РЕКА“ BG0000106 – АДМИНИСТРАТИВНИ ЕДИНИЦИ И ПЛОЩ 

Област Община Населени места 
Обща площ 

(ха) 

Добрич Тервел 

гр. Тервел, с. Безмер, с. Бонево, с. Войниково, с. Главанци, с. 
Градница, с. Зърнево, с. Каблешково, с. Кладенци, с. Нова Камена, 
с. Орляк, с. Полковник Савово, с. Професор Златарски, с. 
Честименско 

36 756.70 

Силистра 

Алфатар 
гр. Алфатар, с. Алеково, с. Бистра, с. Васил Левски, с. Кутловица, с. 
Цар Асен, с. Чуковец 

Дулово 
с. Върбино, с. Межден, с. Полковник Таслаково, с. Прохлада, с. 
Секулово, с. Скала 

Кайнарджа с. Войново, с. Попрусаново, с. Посев, с. Стрелково 

Силистра с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Попкралево, с. Срацимир 

Шумен Каолиново с. Тодор Икономово 

 

Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код 

№ BG0000106 Хърсовска река обхваща сенчести дълбоки дерета, обрасли с храсти и ниски горски 

терени със селскостопанска земя. Типичен карстов пейзаж (сухи карстови долини, каньони и малки 

пещери и сухи ливади и пасища по платото), важни места за убежища за прилепите и местообитания 

за степните бозайници. 

 

За да придобием пълна представа за състоянието на флората и фауната в района сме използвали 

данни от Стандартен натура 2000 формуляр. 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000106/BG0000106_PS_

16.pdf 

 
ТАБЛИЦА 4.8.2-2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗЗ „ХЪРСОВСКА РЕКА” – BG0000106 ПО КЛАСОВЕ ЗЕМНО ПОКРИТИЕ 

Класове земно покритие % Покритие 

Вътрешни водни тела (застояла вода, течаща вода)  1.00 

Равнини, шубраци  6.00 

Сухи ливади, степи  24.00 

Други обработваеми земи  17.00 

Широколистни листопадни гори  45.00 

Иглолистни гори  1.00 

Смесени гори  1.00 

Изкуствен горски монокултури (напр. насаждения от тополи или екзотични дървета)  3.00 

Негорски площи, заети с растителни видове (включително градини, лозя, трайни насаждения)  1.00 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000106/BG0000106_PS_16.pdf
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000106/BG0000106_PS_16.pdf
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Класове земно покритие % Покритие 

Други земи (включително градове, села, пътища, места за отпадъци, мини, индустриални 
обекти)  

1.00 

Общо покритие 100,0 

 

 
ФИГУРА 4.8.2-1 ЗЗ „ХЪРСОВСКА РЕКА” – BG0000106 

 
Качество и значимост 

Скалистото суходолие на Хърсовска река е разположено в Добруджа, югозападно от град 

Силистра. На север достига до с. Войново, на юг до с. Безмер, като обхваща и суходолието на изток от 

село Попрусаново до село Средище. Мястото представлява суха речна долина, където водите се 

губят в карстовия терен. Значителна част от суходолието, главно по хълмовете, е покрита с първични 

дъбови гори от цер (Quercus cerris), на места примесени с граница (Quercus pubescens) и виргилиев 

дъб (Quercus virgiliana). Речното корито е обрасло със смесени гори от обикновен габър (Carpinus 

betulus) и полски клен (Acer campestre), а на места и с вторични гори и храсталаци от келяв габър 

(Carpinus orientalis), както и изкуствени тополови насаждения. Ливадите по суходолието са обрасли с 

ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма (Dichantium ischaemum), луковична 

ливадина (Poa bulbosa) и др. и по-рядко с мезоксеротермна растителност (Бондев, 1991). Долината е 

сравнително права, но при село Кутловица образува много завои. На много места по суходолието 

има отделни ниски скали и скални масиви, които в южната и северната му част се издигат до 60-70 м 

височина. Около суходолията са разположени селскостопански площи. 

 
Уязвимост 

Защитената зона е характерна със сенчести дълбоки дерета, обрасли с храсти и ниски горски 

терени със селскостопанска земя. Типичен карстов пейзаж (сухи карстови долини, каньони и малки 

пещери и сухи ливади и пасища по платото), важни места за убежища за прилепите и местообитания 
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за степните бозайници. Тя е слабонаселена с хора. Селскостопанските дейности не оказват негативно 

влияние върху природните местообитания. Средството за поминък на местното население е главно 

отглеждане на животни за разплод, поради което пашата се явява като основен негативно 

въздействащ фактор, но въздействието е само върху териториите около селата. Култивиране, 

залесяване. Негативното въздействие е предимно от развитието на транспортната инфраструктура и 

прекалената паша. 

Районът е под умерено въздействие и би могло да има добри перспективи. Има само един 

натоварен второкласен път, който преминава през Тервел – село Алеково – Алфатар. Останалите 

пътища са третокласни с минимален трафик. Около 30% от мястото е добре съхранено макар и 

широколистните гори да са издънкови. 

 
Цели на опазване 

Предмета и целите на опазване са взети от формуляр „Предмет и цени на опазване” от базата 

данни на МОСВ за защитените зони от Натура 2000 в България на адрес: 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000106/BG0000106_PS_

17.pdf 

 

Целите на опазване в защитена зона са: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 

на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на 

естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на 

средата. 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни 

природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, 

предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

Типове природни местообитания предмет на опазване в защитената зона 

 
ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ I НА ДИРЕКТИВА 92/43/EEC 

КОД Пр. ИМЕ 
Площ в 
зоната 
(дка) 

% 
Покр. 

Предст 
Отн. 

площ 
Прир. 

ст. 
Цялост. 

оц. 

6110 * 
Отворени калцифилни или базифилни 
тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 

290.378 0.08 A C C B 

6210 * 

Полуестествени сухи тревни и храстови 
съобщества върху варовик (Festuco-
Brometalia) (*важни местообитания на 
орхидеи) 

3 785.940 1.03 B C A A 

6240 * Субпанонски степни тревни съобщества 36 756.700 10.00 A B C A 

6250 * 
Панонски льосови степни тревни 
съобщества 

4 686.480 1.28 A C B B 

8310  Неблагоустроени пещери  --- 43 броя - D C   

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000106/BG0000106_PS_17.pdf
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000106/BG0000106_PS_17.pdf
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КОД Пр. ИМЕ 
Площ в 
зоната 
(дка) 

% 
Покр. 

Предст 
Отн. 

площ 
Прир. 

ст. 
Цялост. 

оц. 

91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus 2 598.700 0.71 C C C C 

91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens 904.215 0.25 B C B B 

91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. 86 819.300 23.62 B A B B 

91M0  Балкано-панонски церово-горунови гори 126 083.000 34.30 B C B B 

91Z0  Мизийски гори от сребролистна липа 8 953.930 2.44 B B B B 

 
Код - четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на типовете хабитати в Приложение I към 

Директива 92/43/EEC. 
Пр. - приоритетност на хабитата съгласно Приложение I към Директива 92/43/EEC. 
Име - Българско име на хабитати съгласно Приложение I на Закона за биологичното разнообразие. 
% Покр. - процентно покритие на хабитате спрямо общата площ на обекта. 
Предст. - степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият тип хабитат е 

"типичен". Използвана е следната система за класифициране: A - отлична представителност, B - добра 
представителност, C - значима представителност, D - незначително наличие. 

Отн. площ - относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат, отнесена към общата 
площ от националната територия, покрита от този тип хабитат. Използваните интервали по класове са следните: 
А) 100 >= p >15%; B) 15 >= p > 2%; C) 2 >= p >0 

Прир.ст - Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен хабитат и възможности 
за възстановяване. Този критерий включва три под-критерия: i) степен на опазване на структурата; ii) степен на 
опазване на функциите; iii) възможности за възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: A: 
отлично опазване; B: добро опазване; C: средно или слабо опазване. 

Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип природен хабитат. 
Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като се взема предвид различната им тежест за 
разглеждания хабитат. Използвана е следната система за класифициране: A: отлична стойност, B: добра стойност, 
C: значима стойност 

 

Животински и растителни видове, предмет на опазване 

 

Предмет на опазване в зоната са местообитанията на 16 вида бозайници, 5 вида земноводни и 

влечуги, 1 вид риби, 8 вида безгръбначни и 3 вида растения. 

 

Видове, чийто местообитания са предмет на опазване в защитената зона. 

 
БОЗАЙНИЦИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II НА ДИРЕКТИВА 92/43/EEC 

Код 
Име (на латински) 
Име (на български) 

Местна 
популац

ия 

Миграционна популация Оценка 

Размн Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. оц. 

1308 
Barbastella barbastellus 
Широкоух прилеп 

P    C B C B 

1352 
* Canis lupus 
Европейски вълк 

1-2i    C A C A 

2609 
Mesocricetus newtoni 
Добруджански (среден) 

V    C B C B 
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Код 
Име (на латински) 
Име (на български) 

Местна 
популац

ия 

Миграционна популация Оценка 

Размн Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. оц. 

хомяк 

1310 
Miniopterus schreibersi 
Дългокрил прилеп 

C    C B C B 

2633 
Mustela eversmannii 
Степен пор 

R    B A B A 

1307 
Myotis blythii 
Остроух нощник 

C    C B C B 

1316 
Myotis capaccinii 
Дългопръст нощник 

P    C B B B 

1321 
Myotis emarginatus 
Трицветен нощник 

P    C B C B 

1324 
Myotis myotis 
Голям нощник 

C    C B C B 

1306 
Rhinolophus blasii 
Средиземноморски 
подковонос 

P    C B C B 

1305 
Rhinolophus euryale 
Южен подковонос 

P    C B C B 

1304 
Rhinolophus ferrumequinum 
Голям подковонос 

C    C B C B 

1303 
Rhinolophus hipposideros 
Малък подковонос 

C    D    

1302 
Rhinolophus mehelyi 
Подковонос на Мехели 

P    D    

1335 
Spermophilus citellus 
Лалугер 

C    C A C A 

2635 
Vormela peregusna 
Пъстър пор 

P    C A C A 

 
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II НА ДИРЕКТИВА 92/43/EEC 

Код 
Име (на латински) 
Име (на български) 

Местна 
популац

ия 

Миграционна популация Оценка 

Размн Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. оц. 

1279 
Elaphe quatuorlineata 
Ивичест смок 

P    C A C A 

1220 
Emys orbicularis 
Обикновена блатна 
костенурка 

C    C A C B 

1219 
Testudo graeca 
Шипобедрена костенурка 

R    C A C A 

1217 
Testudo hermanni 
Шипоопашата костенурка 

P    C A B A 
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Код 
Име (на латински) 
Име (на български) 

Местна 
популац

ия 

Миграционна популация Оценка 

Размн Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. оц. 

1993 
Triturus dobrogicus 
Добруджански тритон 

P    D    

 

 
РИБИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II НА ДИРЕКТИВА 92/43/EEC 

Код 
Име (на латински) 

Име (на български) 

Местна 
популац

ия 

Миграционна популация Оценка 

Размн Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. оц. 

1134 
Rhodeus sericeus amarus 
Европейска горчивка 

P    D    

 
БЕЗГРЪБНАЧНИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II НА ДИРЕКТИВА 92/43/EEC 

Код 
Име (на латински) 

Име (на български) 

Местна 
популац

ия 

Миграционна популация Оценка 

Размн Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. оц. 

4045 
Coenagrion ornatum 
Ценагрион 

R    C A B A 

1052 
Hypodryas maturna 
Хидриас 

R    A A A A 

1078 
* Callimorpha 
quadripunctaria 

R    C A B A 

1060 
Lycaena dispar 
Лицена 

R    B A A A 

1088 
Cerambyx cerdo 
Обикновен сечко 

R    C B C A 

1083 
Lucanus cervus 
Бръмбар рогач 

R    C B C A 

1089 
Morimus funereus 
Буков сечко 

R    C B C A 

1087 
* Rosalia alpina 
Алпийска розалия 

R    C B C A 

 
РАСТЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II НА ДИРЕКТИВА 92/43/EEC 

Код 
Име (на латински) 

Име (на български) 
Популация 

Оценка 

Попул. Опазв. Изолир. Цял. оц. 

2125 
Potentilla emilii-popii 
Емилипопово прозорче 

P B C C B 

2327 
Himantoglossum caprinum 
Обикновена пърчовка 

P C C C C 

4067 
Echium russicum 
Червено усойниче 

P C B C B 
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4.9 МАТЕРИАЛНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

4.9.1 КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

На територията на община Тервел са установени богати културни пластове с тракийски, римски, 

византийски, средновековен и османски произход. В общината недвижимите паметници на 

културата са 376 (365 археологически, 8 исторически и 3 художествени). Разкопки до момента са 

проведени в крепостта „Скалата” край с. Кладенци и находките оформят по-голямата част от 

археологическата експозиция на Градския исторически музей. Списъкът с паметниците на културата 

включва множество тракийски акрополи, 6 паметника и много други. От особено значение са 

колонията ранновизаннтийски и старобългарски скални манастири в м. „Суха река”. Това са едни от 

най-ранните скални манастири, документирани в Долнодунавските земи, в Добруджа, на Балканите 

и в Европа. Разположени са по двата бряга на река Суха и съседното сухоречие (при Думбравени), 

като най-голямото съсредоточие е до с. Балик (античната Адина) и с. Оногур (античната Палматис). 

 

Недвижими паметници на културата, обекти на културно-историческото наследство на 

територията на Община Тервел са: 

J Антична крепост до с. Балик; 

J Антична и средновековна крепост „Калето” в с. Войниково; 

J Скални манастири до с. Оногур; 

J Ранно-средновековна крепост „Скала”, с. Кладенци: многото находки показват, че 

крепостта е била важен укрепителен, защитен и християнски център; 

J Средновековна крепост до с. Поп Груево; 

J Тракийски некрополи – 360 на територията на община Тервел; 

J Паметници на загинали в Отечествената война в селата Орляк, Кочмар, Гуслар, 

Професор Златарски; 

J Паметник на Хан Тервел в гр. Тервел; 

J Паметник на Йордан Йовков в гр. Тервел; 

J Обелиск на Дончо Дончев край с. Сърнец; 

J Стенопис „Възшествието на Хан Тервел” в Историческия музей; 

J Стенопис „Пролетни празници и обряди” в Историческия музей; 

J Стенопис „Апотеоз на българската култура” в Историческия музей. 

 

Всички обекти на културно историческото наследство са значително отдалечени от територията 

на инвестиционното предложение. 

 

4.9.2 СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

За определяне на засегнати страни и възможни щети от изпълнение на инвестиционното 

предложение са проучени недвижимите материални активи в региона – сгради и съоръжения. 

Най-близко разположените сгради до находище „Тервел-Бонево” са: 
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J Жилищни сгради в с. Бонево; 

J Жилищни сгради в гр. Тервел; 

J Сгради на територията на Претоварна станция за твърди битови отпадъци гр. Тервел. 

Други подлежащи на опазване активи: 

J Земеделски земи – в границите на находището попадат 32.3 дка, които се предвижда 

да бъдат трансформирани в карира за добив до рекултивирането им; 

J Гори – територията на кариерата е запазила принадлежност към ДГФ, както е било 

нормативното изискване в миналото. В границите на площадката има само един горски 

подотдел с дървесна растителност (по горска таксация 142-н, с основен вид 

американски ясен и площ 0.2 ха). Други горски територии не се засягат. 

 

4.10 ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА 

Обектите, подлежащи на здравна защита по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби 

на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС са: 

J Жилищни сгради; 

J Лечебни заведения; 

J Училища, детски градини и ясли, висши учебни заведения; 

J Спортни обекти; 

J Обекти за временно настаняване (хотели, къмпинги и др.); 

J Места за отдих и развлечение (басейни, плажове, паркове и градини за отдих, и др.); 

J Обекти за производство на храни по §1, т.37 от допълнителните разпоредби на Закона 

за храните, стоковите борси и тържищата за храни. 

Най-близките жилищни райони около ИП са основните обекти, подлежащи на санитарна защита. 

Находището на кариера „Тервел-Бонево” за добив на варовик се намира в землищата на село 

Бонево и гр. Тервел, община Тервел, област Добрич, на границата на две землища – на град Тервел и 

на село Бонево, община Тервел. То отстои около 1.9 км северозападно от гр. Тервел и на разстояние 

над 1.1 км югозападно от с. Бонево. 

Най-близките населени места около находището са град Тервел и село Бонево, а по-далечни 

населени места (над 3 км) са селата Войниково, Професор Златарски и Честименско. 

 

Обекти, намиращи се в гр. Тервел 

 

Град Тервел (6 966 жители) попада в категорията „много малки градове” подлежащи на здравна 

защита съгласно допълнителните разпоредби на наредбата са: 

J ОДК „Малкият принц”, гр. Тервел; 

J ЦДГ „Детелина”, гр. Тервел; 
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J ЦДГ „Здравец”, гр. Тервел; 

J ЦДГ „Първи юни”, гр. Тервел; 

J СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тервел; 

J Професионална гимназия по техника и облекло „Дочо Михайлов”, гр. Тервел 

J Многопрофилна болница за активно лечение – „Тервел“ ЕООД; 

J Медицински център; 

J Градски парк; 

J Градски стадион; 

J Хотел „Алегра”; 

J Хотел „Класик”. 

 

Обекти, намиращи се в с. Бонево 

 

С. Бонево попада в категорията на „много малки села” с 96 жители. Няма налични подлежащи на 

здравна защита обекти. 

 

Обекти, намиращи се в с. Честименско 

 

Подлежащи на здравна защита обекти 

J Обединени детски градини (ОДГ), с. Честименско. 

Отстоянията на обекти, подлежащи на здравна защита, са посочени в Таблица по-долу. 

 

ТАБЛИЦА 4.10-1 ОТСТОЯНИЯ НА НАХОДИЩЕ „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО“ ОТ ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА 

(ОТСТОЯНИЯТА СА ИЗМЕРЕНИ ПО ПРАВА ЛИНИЯ) 

Обект 
Разстояние 

(км) 

ОДК „Малкият принц”, гр. Тервел 2.7 

ЦДГ „Детелина”, гр. Тервел 2.6 

ЦДГ „Здравец”, гр. Тервел 2.5 

ЦДГ „Първи юни”, гр. Тервел 2.6 

СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тервел 2.8 

Професионална гимназия по техника и облекло „Дочо Михайлов”, гр. Тервел 3.2 

Многопрофилна болница за активно лечение – „Тервел“ ЕООД 2.5 

Медицински център 2.5 

Градски парк 2.8 

Градски стадион; 2.9 
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Обект 
Разстояние 

(км) 

Хотел „Алегра” 2.7 

Хотел „Класик” 2.6 

Обединени детски градини (ОДГ), с. Честименско 4.1 

 

 

4.11 ОЧАКВАНА ЕВОЛЮЦИЯ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, АКО 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО 

Инвестиционното предложение се явява разширение на вече действаща животновъдна ферма. 

Нереализацията му би означавала, че се продължи експлоатацията с настоящия капацитет и при 

запазване на съществуващите сгради. 

 
ТАБЛИЦА 4.11-1  
Компоненти и фактори на 

околната среда 

Евентуално развитие, в случай че инвестиционното предложение не се 

реализира 

Атмосферен въздух Ще се запази текущото състояние на компонента. 
На територията на община Тервел липсват значими промишлени източници на 
емисии. 

Повърхностни води Ще се запази текущото състояние на компонента. 
Находището е отдалечено от водни обекти на значително разстояние. В момента 
територията не се използва за стопански или жилищни нужди. 
 

Подземни води В момента територията не се използва за стопанки или жилищни нужди. Възможни 
са нарушения в спазването на добрите земеделски практики и неправилно 
прилагане на торене в обработваемите земи. В другата част на площадката не се 
очакват въздействия върху подземните води. 
 

Земи и почви Почви са налични само на част от площадката. 
В случай, че инвестиционното предложение не се реализира, ще се запази 
настоящото въздействие от дейността на територията на обработваемите площи. В 
останалата част от находището – ливадите и кариерното дъно и стъпала ще се 
запазят нарушените терени. 
С изпълнение на инвестиционното предложение ще се приложи рекултивация на 
всички нарушени терени, а при неизпълнение настоящите 62.28 дка ще останат 
нерекултивирани. 
 

Биологично разнообразие 
Защитени зони 

Настоящото състояние на площадката предоставя разнородни екологични ниши, 
които са благоприятни и превличат някои видове, които трудно могат да намерят 
други подходящи условия. Това състояние неблагоприятно за други видове, които 
са обаче лесно могат да намерят ливади, пасища и горски територии в съседни 
земи. Това състояние е положителен фактор от гледна точки на биологичното 
разнообразие. 
С изпълнение на инвестиционното предложение ще се разшири кариерата, което 
от една страна е положително за разнообразяването на екологичните ниши, но от 
друга ще се унищожат съществуващи ливади, които в момента изпълняват важни 
функции и имат добра естественост. 
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Ландшафт Неизпълнението на инвестиционното предложение няма да предизвика пряко 
съществени изменения в характера на ландшафта. 
Тук се разглежда инвестиционно предложение за експлоатация на кариера за 
добив по открит способ. При нереализиране територията ще продължи да бъде 
със стара нерекултивирана кариера, без въздействие върху ландшафтните 
елементи. 
 

Културно-историческо 
наследство 

Площадката е отдалечена от единични или групови паметници на културно-
историческото наследство и осъществяваните дейности не оказват никакво 
въздействие върху тях. 

Материални активи Инвестиционното предложение не засяга съществуващи сгради и съоръжения. 
Изпълнението, както и неизпълнението му няма да окаже въздействие. 
Полезното изкопаемо е важен актив и при запазване на настоящото състояние 
няма да бъде усвоено. 
 

Вредни физични фактори - 
шум 

Обектът (стара изоставена кариера) не е източник на шумови емисии. Ще се 
запази отсъствието на въздействие. 

Отпадъци  Запазва се текущо състояние по фактора. От обекта не се образуват минни и други 
отпадъци. 

Здравно-хигиенни аспекти 
на средата 

В момента обекта на се експлоатира. Няма въздействия по този компонент. 
Нереализацията на инвестиционното предложение не води до рискове за 
здравето на населението. 

 

 

 

5. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4 ОТ ЗООС И ВЕРОЯТНИТЕ 

ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ТЯХ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

5.1 НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ 

5.1.1 ПОТЕНЦИАЛНО ЗАСЕГНАТО НАСЕЛЕНИЕ 

Един от съществените елементи при реализирането на ИП е да се осигури безопасност както за 

работещите на обекта, така и за живеещото в близост население. Като потенциално засегнато 

население могат да се възприемат най-вече жителите на околните населени места. 

Най-близките жилищни райони около ИП са основните обекти, подлежащи на санитарна защита. 

Находището на кариера „Тервел-Бонево” за добив на варовик се намира в землищата на село 

Бонево и гр. Тервел, община Тервел, област Добрич, на границата на две землища – на град Тервел и 

на село Бонево, община Тервел. То отстои около 1.9 км югозападно от гр. Тервел и на 1 

приблизително 1.1 км северозападно от с. Бонево. Площта на находището е 123 653 м2. 

Най-близките населени места около находището са град Тервел и село Бонево, а по-далечни 

населени места (над 3 км) са селата Войниково, Професор Златарски и Честименско. 

Развити са пътните връзки до находището. До него се стига по съществуващ асфалтов път и по 

черни пътища. Ще се използват съществуващите асфалтов път и черни пътища в района. 

Засегнатите групи са: 
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J Работниците на кариерите – с най-голям здравен риск; 

J Работниците извършващи взривните дейности – с най-голям здравен риск 

J Населението от най-близкото село Бонево – ниски стойности на шум от техниката на 

кариерата и взривните дейности; 

J Населението от с. Честименско увеличаване на трафика покрай селото от преминаване 

на тежкотоварни автомобили, транспортиращи суровината; 

J Населението в гр. Тервел – увеличаване на трафика покрай населените места от 

преминаване на тежкотоварни автомобили, транспортиращи суровината. 

 
Здравно състояние на засегнатото население 

 

Динамиката на населението в община Тервел показва, че тенденциите в демографското им 

развитие е неблагоприятно.  

По данни на ГД „ГРАО” населението на  община Тервел наброява 18 226 души (2004 г.), което 

съставлява 8,8 % от населението на област Добрич и се включва към средните по население общини 

в областта. В демографското развитие на община Тервел се очертават 4 периода: нарастване на 

населението до средата на миналия век, дължащо се главно на естествено възпроизводство; 

постепенно леко намаление до 80-те години на ХХ в. поради снижение на естествения прираст и 

механичен отлив; рязко намаление за периода между преброяванията на населението 1985-1992 г. в 

резултат предимно на външна миграция; стабилизиране на населението от началото на настоящия 

век с незначителни изменения. Центърът на общината – град Тервел - се характеризира с нарастване 

на населението до 1992 г. и постепенно намаление през последните 10 г., като към края на 2004 г. 

населението на града наброява 6 966 души. Селското население на общината е с непрекъсната 

тенденция на намаление за периода 1956-2004 г., като най-голям е интензитетът на намаление през 

1985-1992 г., формиран от външната миграция. Отрицателният прираст е характерен за всички села 

на общината. За периода след 2000 г. е регистрирано нарастване на населението в 4 села (Орляк, 

Безмер, Балик и Каблешково), като прирастът е по-голям в селата Орляк и Безмер, докато в 

останалите две села той е минимален. След 2000 г. тенденциите в демографското развитие на 

община Тервел са в посока на много слабо намаление, прирастът е отрицателен, но близък до 

“нулев”.  

Икономическият облик на селата е селскостопански, с подчертано самозадоволяващ се 

производствен характер. Като цяло, в селата липсват възможности за трудова заетост, обезпечаваща 

жизнената кариера на младите хора. Промишлените и обслужващите функции са съсредоточени 

изключително в града. Структурата на първичния социален сервиз е почти огледален образ на 

категориите селища и възрастовия профил на населението им. Само в 10 от общо 25 села има 

функциониращи училища. Лекарските практики в селата са само 7.  

Разпределението на населението на община Тервел по етнически групи по данни от 

преброяванията показва, че от българската етническа група се е самоопределило 45,8 % от общото 

население на общината (2001 г.), от турската етническа група – 40,7 %, от ромската – 12,9 %. За 

периода 1992-2001 г. се наблюдава абсолютно намаление на общото население, в т.ч. и по отделни 

етноси с изключение на ромския, където е регистрирано нарастване както в абсолютен брой, така 

също в относителен дял. Основни вероизповедания са християнското и мюсюлманското.  
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Заболеваемостта е обусловена от взаимодействието между генетичните фактори и факторите на 

околната среда (работна и битова). Показателите за здравното състояние на населението на област 

Добрич, макар и в по-малки размери през последните години следват тенденцията обща за тях в 

Република България – влошаване. 

В общата характеристика на смъртността по причини първо място заемат БОК, (болести на 

органите на кръвообръщението), относителният дял на които в причините за смъртност показва 

тенденция към завишаване. Следват новообразувания, злополуки, отравяния и травми – също 

завишение. Нарастването на тези три групи, както и промяната в структурата на първа група 

(намаляваме дела на смъртност от ИБС и остър инфаркт на миокарда за сметка на мозъчно-съдовата 

болест) се обуславя от промените в структурата на населението, а именно увеличаване дела на 

населението над трудоспособна възраст. Увеличението на смъртността от новообразувания би могло 

да се свърже с голямата употреба на токсични вещества в производството с отдалечен ефект, 

наличието им в околната среда и влиянието на много рискови фактори от нездравословен начин на 

живот. 

В структурата на заболеваемостта (по общ брой случаи) най-голям е делът на болестите на 

дихателната система, сред които водещи са острите инфекции на ГДП, с основна причина капкови 

инфекции и специфични условия на жизнената и трудова среда – неблагоприятен микроклимат и др. 

рискови фактори (намаляване съпротивителните сили на организма вследствие непълноценно 

хранене и др.). В динамичен аспект тенденцията е намаление. Следват болестите на органите на 

кръвообращението (преобладаващи хипертонии), обусловени от рискови фактори в работната и 

околна среда – прегряващ микроклимат, наднормени нива на шума, токсични вещества (въглероден 

окис) в работната и околна среда, стрес и някои поведенчески фактори – тютюнопушене, 

нездравословно хранене, намалена двигателна активност, злоупотреба с алкохол, психотропни 

средства. Тенденцията за наблюдавания период е леко завишение, но със занижение на 

възрастовата граница. 

Болестите на периферната нервна система са свързани преди всичко с простудни моментни 

пренапрежения на опорно-двигателния апарат. В динамичен аспект тенденцията е завишения на 

общия брой и относителния им дял (както до 17 г., така и над 17 г.). 

Следват болести на ендокринни жлези, на храненето, обмяната и разстройствата на имунитета, 

болести на храносмилателната система. 

Леко намален е делът на инфекциозни болести и паразитози. 

 

5.1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА УВРЕЖДАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА 

ХОРАТА 

 

Рисковите физични фактори за здравето на работниците ангажирани с реализацията на 

инвестиционното предложение са праха, шума, общите и локални вибрации, неблагоприятния 

микроклимат, физическото натоварване. 

Рискови фактори за здравето на населението по време на експлоатацията на обектите са 

основно замърсената с прах и отработени газове въздушна среда; наднормени шумови нива. 

Рискови фактори за здравето на работниците извършващи, пробиването и взривяването, 

предвид многото ръчна работа и прекарването на по-голямата част от времето си на терен и затова 

са изложени на всички опасности, които са на лице в дадена кариера. 

Рискови фактори: 

J Шум 
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J Прах (респираторен силициев диоксид или общ прах, съдържащ влакнести частици) 

J Вибрации 

J Фактори на външната среда (като топлина, студ, UV излъчване) 

J Сурови метеорологични условия (вятър, светкавици, лед) 

J Опасна флора и фауна. 

J Движещи се, падащи и въртящи се обекти. 

J Работа на височина. 

J Работа с експлозиви. 

J Пукнатини, нестабилни камъни, кухини. 

J Неравни повърхнини, спъване и подхлъзване. 

J Пренасяне на ръка на тежки предмети. 

J Взаимодействие (опасност от съприкосновение) с превозни средства. 

J Приближаване до откоси и депа за взимане на проби. 

Здравен риск от потенциално замърсяване на повърхностни и подпочвени води е минимален. От 

хигиенни позиции е особено важно да се контролира качеството на водата, използвана за питейни 

нужди. 

Извършващите дейности по пробиването на взривните сондажи и взривяването работници не са 

в трудови правоотношения с възложителя на ИП. Дейностите по пробиването и взривяването ще се 

извършват по договор с дружество което има необходимите разрешителни да извършва такива 

дейности, с негова техника и работници, което има задължение да осигури здравословни и 

безопасни условия на работа и оценка на здравния риск за своите работници съобразно Правилник 

по безопасността на труда при взривните работи в сила от 01.07.1997 г. 

 

 

5.1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА 

 

Пряко изложени на въздействието на потенциалните рискове от въздействието на вредно 

действащите фактори ще бъдат работещите, заети в добива на варовик. Експозицията на въздействие 

ще се определя от организацията на труда, включително регламентирани почивки за отдих и 

възстановяване и от натовареността на работния процес. 

Косвено изложено на въздействието на неблагоприятните фактори свързани с добива на 

инертни материали ще бъде населението живеещо в близост до обекта или до пътищата по които се 

осъществява транспортирането на добитите маси. Значение ще окаже и натоварването на 

транспортния цикъл (брой направени курсове от тежкотоварните автомобили). 

 

5.1.3.1 Риск за безопасността и здравето на работниците 

Експозицията по отношение работници и население се очаква да бъде предимно директна, по 

атмосферен път, като ще има периодичен характер както по времетраене, така и по интензитет. 
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С оглед преценка на пътя на въздушната експозиция следва да се отбележи, че от дейността на 

обекта се очакват предимно неорганизирани атмосферни емисии от: 

J Изгорели газове от ДВГ на машините свързани с работата на кариерата и транспорта на 

взривения материал в и извън кариерата; 

J Прах; 

J Шумово замърсяване от добивната дейност, товарещи и прибутващи машини и 

транспортните средства – при редовна работна дейност; 

J Шум от дейността на пробивна сонда и звукова и сеизмична вълна при взрив – за 

ограничени по брой кратки интервали от време. 

 
ТАБЛИЦА 5.1-1 ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ 

№ Потенциални опасности Източник на потенциални опасности 
Начин на въздействие 

(здравни ефекти) 

І. Опасности, свързани с работното оборудване и работния процес 

1. 

Нарушаване целостта на 
конструкцията 
(разрушаване на отделни 
елементи и възли) 

- При недопустимо износване, стареене и 
корозия; 

- Поради настъпила повреда; 
- При преобръщане; 
- При неправилно извършени маневри; 
- При неправилна експлоатация; 
- При пропуск да се бракуват износени 

детайли или сглобени единици; 
- Поради неизвършени ремонти 

Различни видове травми с 
временна нетрудоспособност 
или тежки последици  

2. 
Опасности, свързани със 
системи и уреди за 
управление  

- При допуснати технически 
неизправности на системи и уреди за 
управление 

- При липса на контрол върху 
техническото състояние на машините и 
автомобилите; 

- При неизвършване на технически 
прегледи и планови ремонти  

Различни видове травми с 
временна нетрудоспособност 
или тежки последици 

3. 
Преобръщане на 
машините и товарните 
автомобили 

- При движение по неравни и неустойчиви 
участъци; надлъжни и напречни наклони; 

- При свличане и пропадане на земни 
маси; 

- При внезапно спиране и др.неправилно 
извършени маневри; 

- При движение със скорост несъобразена 
с терена и околните условия; 

- При превишаване на товароносимостта 
на автомобилите 

Тежки травми с различна 
степен на възстановяване – 
удар, притискане, премазване, 
възможен летален изход 

4. 

Преместващи се 
(движещи се) елементи 
на машините и 
автомобилите)  

- При работа със свалени предпазни 
ограждения; 

- При неспазване на безопасни 
разстояния; 

- При неспазване на правилата за 
безопасна работа 

Различни видове 
травми,следствие увличане, 
захващане, удар, притискане 
премазване и др. 

5. 
Падащи тела/ насипни 
товари 

- При товарене/насипване на материалите 
в товарните автомобили; 

Травми с различна степен на 
възстановяване следствие 
удар 
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Начин на въздействие 

(здравни ефекти) 

6. 
Термична опасност при 
допир до нагрети части на 
оборудването 

- При неизползване на ЛПС; 
- При неспазване правилата за безопасна 

работа 

Изгаряне на кожа и подкожна 
тъкан 

7. 

Спъване, подхлъзване, 
падане (при слизане и 
качване в кабините на 
машините и товарните 
автомобили) 

- При износване на противоплъзгащото 
покритие на степенките; 

- При работа с неподходящи обувки; 
- При нарушено внимание 

Травми с различен срок на 
временна нетрудоспособност 
и възстановяване (изкълчване, 
навяхване, счупване на кости) 

8. 
Контакт с гориво-
смазочни материали 

- При неправилно използване на 
материалите; 

- При работа без лични предпазни 
средства; 

- При непоносимост към материалите; 
- При неспазване правилата за лична 

хигиена 

Кожни алергични реакции 

9. 

Пътно-транспортни 
произшествия при 
транспортиране на 
материалите по пътища 
предназначени за 
обществено ползване 

- При неспазване на изискванията за 
безопасно движение от страна на водача 
и другите участници в движението; 

- При техническа неизправност на 
автомобилите; 

- При пренатоварване на автомобила; 
- При нарушена видимост – шофиран при 

лоши метеорологични условия; 
- При отклоняване вниманието на водача 

Различни видове травми с 
временна нетрудоспособност 
или тежки последици (удар, 
премазване), летален изход 

10. 

Възможен контакт с 
биологични агенти от І-ва 
група съгласно Наредба 
№ 4 от 14.11.2004 г. 

- При излизане от кабините (ухапване от 
насекоми, змии и др.) 

Алергични реакции 

11. 
Опасност от възникване 
на пожар/ взрив 

- При техническа неизправност на 
горивоподаващата система на двигателя 
– повреждане и разхерметизиране на 
резервоара за гориво, нарушаване 
целостта на елементи от хранителната 
система на двигателя и теч на гориво в 
местата на съединение, вследствие на 
механично или топлинно въздействие; 

- При техническа неизправност на 
електрическата система 

- При дефекти, пораждащи прегрявания в 
изпусквателната система; 

- При нарушаване целостта на резервоара 
и изтичане на гориво при авария или 
катастрофа; 

- При липса или неизправни 
пожарогасителни устройства в машините 
и автомобилите; 

- При нарушаване на правилата за 
безопасна работа и пожарна безопасност 

Изгаряния в различна степен, 
интоксикация, задушаване, 
изпадане в кома, летален 
изход 

ІІІ. Опасности, свързани с факторите на околната среда  

1. 

Въздействие на: 
Неблагоприятен 
микроклимат – 
прегряващ, охлаждащ 

При извършване на работни операции на 
открито; 
При липса на системи за отопление и 
охлаждане в кабините на строителната 

Прегряване или 
преохлаждане; 
Нарушаване на 
терморегулацията, промени в 
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№ Потенциални опасности Източник на потенциални опасности 
Начин на въздействие 

(здравни ефекти) 

техника и тежкотоварните автомобили; 
При неизправност на горепосочените 
системи 

имунната 
реактивоспособност, 
податливост към инфекции, 
простудни заболявания 

2. Шум 

При работа на двигателите на строителната 
техника и тежкотоварните автомобили, при 
извършване на обработващи операции и 
транспорт; 
При влошени шумови характеристики на 
машините и автомобилите в резултат на 
износване на отделни детайли  

Намалена концентрация и 
работоспособност. Умора и 
увреждане на слуховия 
анализатор при дълготрайна 
експозиция. 

3. 

Вибрации – локални и 
общи, дължащи се на 
апериодични колебания – 
тласъци, свързани с 
работа по неравен терен 
и на периодични 
колебания в процеса на 
работа на двигателите и 
предавателните 
механизми (постоянен 
характер) 

При управление на машините свързано с 
извършване на всички технологични 
операции, при добив на инертни материали: 
изкопно-насипни работи; подравняване на 
работната площадка, маневри на ход и на 
място, движение по неравен терен; 
При транспорт на материалите  

Спастикоатонични промени в 
капилярите.Болки в пръсти, 
китки, лакти и рамене; 
изтръпване и оток на пръсти, 
длани и китки, намалена 
мускулна сила. Засягане на 
целия организъм – 
главоболие, разсеяност, 
нарушение на съня, повишена 
уморяемост и др. 

4. Прах 

При извършване на изкопно-насипни 
операции 
При обратно засипване на земни маси; 
При подравняване на работната площадка; 
При маневриране и движение на машините 
и автомобилите; 
При липса или неефективна работа на 
противопрахови филтри в кабините на 
машините; 
При разхерметизиране на кабините за 
управление; 
При неприлагане на подходящи мерки за 
снижаване на концентрациите на прах 

Дразнене на горните 
дихателни пътища и очите; 
Алергични реакции 

5. 

Химични агенти 
Отработени газове от ДВГ 

При работа на двигателите на строителните 
машини и тежкотоварните автомобили; 
При използване на технически неизправно 
или амортизирано оборудване; 
При липса на катализатори на автомобилите 
или неизправни такива 

Дразнене на горните 
дихателни пътища и очите; 
Алергични реакции, 
дерматити, интоксикации 

Опасни отпадъци – 
разлив на гориво, масла, 
охлаждащи течности и др. 
Гориво (нафта) 

При зареждане на строителната техника с 
гориво 

Отработени моторни, 
смазочни масла за зъбни 
предавки (състав: 
нефтопродукти, 
високомолекулние 
въглеводороди) 

При подмяна на маслата на технологичното 
оборудване и двигателите на автомобилите 

Отпадъчни хидравлични 
маса (високомолекулни 

При технологична или 
аварийна/непредвидена подмяна на 
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въглеводороди) маслата на хидравличните системи 

Отработени маслени 
филтри 

Ще се генерират при технологична или 
аварийна подмяна двигателните масла 

Отработени спирачни 
течности 

Ще се генерират при аварийна подмяна на 
спирачната течност от неизправни спирачни 
системи 

Отработени антифризни 
течности 

Ще се генерират при аварийна подмяна на 
охлаждащи двигателни течности от 
неизправни охладителни системи 

Акумулаторни батерии 
(състав на отпадъка: 
олово, сярна киселина) 

При подмяна на амортизирани 
акумулаторни батерии 

Пластмасови и метални 
опаковки, съдържащи 
остатъци на опасни 
вещества 

Останали след изразходване на материалите 

Кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, 
замърсени с опасни 
вещества 

При почистване на технологичното 
оборудване и замърсяване на работните 
дрехи 

6. 

Комбинирано/ съчетано 
въздействие на факторите 
на работната среда с 
кумулативно и 
отдалечено въздействие 
и на физиологичните 
фактори: прах, съдържащ 
свободен SiO2; химични 
агенти; вибрации, шум; 
неблагоприятен 
микроклимат; 
неблагоприятни 
метеорологични условия; 
статично мускулно 
напрежение; 
принудителна работна 
поза; повтарящи се 
еднообразни движения 

Практически факторите на работната среда 
ще оказват съчетано въздействие през 
цялото време на работния 
цикъл.Изключение ще правят 
микроклиматът и метеоролоичните условия. 

Увеличен иритативен ефект 
при комбинирано действие на 
прах и химични агенти, които 
могат да доведат до 
развитието на заболявания на 
дихателната система и белите 
дробове (ринии, бронхити, 
пневмосклерози, 
бронхоектазии; 
пневмосклерози, силикози 
или силикатози при 
дълготрайна експозиция; 
Повишение на слуховия праг 
при експониране на шум и 
общи вибрации; 
По-силно изразен 
неблагоприятен здравен 
ефект при съчетано 
въздействие на вибрации, 
преохлаждащ микроклимат, 
статично мускулно 
напрежение, принудителна 
поза, повтарящи се 
еднообразни движения; 
Повишената температура води 
до функциоални промени, 
които понижават бариерната 
функция на кожата и 
увеличават инхалаторното 
и/или кожното постъпване на 
химичните агенти 

ІV. Организация на трудовата дейност 
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№ Потенциални опасности Източник на потенциални опасности 
Начин на въздействие 

(здравни ефекти) 

1. Опасности, свързани с психо-физиологичните фактори 

1.1. 

Умствено и нервно-
сензорно напрежение с 
натоварване на 
зрителния, слуховия и 
вестибуларния 
анализатор  

Дължащо се на: 
непрекъснат контрол на движението и 
работата на работните органи на 
строителните машини, за изправното 
състояние на системите за управление, 
възлите и отговорните детайли; 
поддържането на нормален режим на 
работа; отстраняване на възникнали грешки 
в техниката за управление на машините; 
възприемане и преработка на зрителна и 
слухова информация през цялото време на 
управление; 
следене на терена на работната площадка; 
оценяване на ситуации от движение на 
други пътнотранспортни средства, състояние 
на пътното платно, метеорологични условия 
и др. при движение на автомобилите; 
необходимост от бързо превключване на 
вниманието; 
предвиждане на бъдещи движения; 
предприемане на действия за избягване на 
опасности; 
монотония при управление при управление 
намалена видимост при шофиране при лоши 
метеорологични условия; 
при възникване на непредвидени критични 
ситуации 

Забавяне скоростта на 
двигателните реакции, 
влошена координация. 
Нарушена способност за 
отдиференциране на 
различни професионално-
значими дразнители. 
Функционални промени в 
зрителния анализатор и ЦНС. 
Отпадналост, сънливост, 
понижена бдителност и 
работоспособност 

1.2. 

Статично физическо 
натоварване работна поза 
– принудително седяща; 
работни движения – 
натоварване предимно на 
горните крайници 

При управление на строителната техника и 
тежкотоварните автомобили; 
При поддържане на принудителна седяща 
поза; 
При натоварване на едни и същи 
кинематични групи; 
При неправилна организация на трудовата 
дейност; 
При нарушен режим на труд и почивка 

Натоварване на гръбначен 
стълб и затруднена 
микроциркулация на долните 
крайници. 
Затруднен венозен отток. 

1.5. 
Психо-емоционално 
натоварване, стрес 

Свързано със: 
високи изисквания за устойчивост и 
разпределение на вниманието, приемане и 
преработване на значителен обем 
информация по време на управлението на 
строителните машини и автомобилите; 
вероятност от възникване на критични 
ситуации и необходимост от бързо и 
адекватно реагиране за кратък период от 
време; 
Отговорност: 
за правилната експлоатация и поддръжка на 
строителните машини и товарните 
автомобили; 
за спазване на технологичните операции при 
добив на инертни материали; 

Обща умора, лесна 
раздразнимост намалена 
концентрация и затруднено 
поддържане на вниманието. 
Проява на различни психо-
соматични синдроми, 
забавено възстановяване след 
физическо натоварване. 
Промени в сърдечно-съдовата 
система. 
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№ Потенциални опасности Източник на потенциални опасности 
Начин на въздействие 

(здравни ефекти) 

за безпроблемното транспортиране на 
товарите; 
за спазване на правилата за безопасна 
работа; 
за недопускане на материални щети на 
фирмата; 
при вземане на решения при възникване на 
критични ситуации; 
за действия при възникване на ПТП 

 

 

5.1.3.2 Физични фактори на работната среда – прогноза и оценка 

Шумова характеристика на зоната, в която ще се реализира 
инвестиционното предложение 

Шумовият фон е естественият природен фон на средата. В района отсъстват други източници на 

промишлен шум. 

Източник на шум в околната среда ще бъде използваната техника за извършване на различните 

видове дейности – изкопни, насипни, транспортни и др. 

По литературни данни, различните строителни машини и тежкотоварни автомобили ще 

генерират шум с интензивност както следва: 
J Хидравличен багер – 88 – 105 dB(A) 

J Товарни автомобили – автосамосвал – 85 – 89 dB(A) 

J Булдозер – 88 – 105 dB(A) 

J Фадрома – 85 – 88 dB(A) 

J Мобилна трошачна инсталация –95 – 110 dB(A) 

J Пробивна сонда DP1100 – 105 dB(A), по проспектни данни нивата на шум в кабината са 
по-ниски от 80 dB (A). 

 

В кабините за управление се очаква шумовото ниво да надвишава допустимите норми. 

Степените на превишения ще се определят от шумоизолациаята и нейната ефективност. В близост до 

работещите машини може да се очаква еквивалентно ниво на шума да варира от 80 dB(A) - 110 dB(A). 

Еквивалентното ниво на шум, създадено при движението им ще зависи от техническото им 

състояние, скоростта на движение и броя курсове за работна. 

За реализацията на инвестиционното предложение следва да се използват технически изправни 

машини и превозни средства, с което е възможно да се минимизира неблагоприятния шумов ефект, 

както за работещите, така и за най-близко разположените селища. 

 

Здравни ефекти от въздействието на шума 

 

Характерът и изразеността на уврежданията, които настъпван в организма под въздействието на 

шум, се определят от интензитета и честотната характеристика на шума, от експозицията на 

въздействие, от индивидуалната чувствителност на отделните работници и т.н. Шумът оказва 

неблагоприятно въздействие върху целия организъм – засягат се почти всички функции, органи и 
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системи с най-изразени и значителни промени в централната нервна система. Специфичното 

въздействие е свързано с умора и увреждане на слуховия анализатор. При продължително излагане 

на интензивен шум настъпва на професионална твърдоухост (професионална глухота) с характерни 

прояви – прогресиращо понижаване до загуба на слуха. 

Екстраауралния ефект на шума е предимно върху централната нервна система и се изразява в 

разстройство на съня, главоболие, лесна уморяемост, повишена раздразнителност и развитието на 

неврозо-подобни състояния. Шумът оказва също тъка и своето вредно въздействие върху сърдечно-

съдовата, храносмилателната и ендокринната системи. Освен слуховия анализатор, шумът повлиява 

зрителния и вестибуларния анализатор. 

Неблагоприятният здравен ефект на шума е главно върху централната нервна система и се 

изразява предимно в разстройство на съня и развитието на неврозо-подобни състояния. Ефектът ще 

е върху много ограничен контингент работници. 

Тежките строителни машини – багери, булдозери, тежкотоварни камиони генерират шум с висок 

интензитет в работна среда, който в кабините надвишава допустимите норми от 85 dB/А. и оказва 

неблагоприятен здравен ефект върху слуховия анализатор и нервната система. 

За реализацията на инвестиционното предложение следва да се използват технически изправни 

машини и превозни средства, с което е възможно да се минимизира неблагоприятния шумов ефект, 

както за работещите, така и за най-близко разположените населени. Предварителните калкулации за 

нивата шум в най-близките околни населени места определят достигането на поднормени нива на 

шума за всички часове от денонощието, което е благоприятно от хигиенни позиции. Горепосочената 

прогноза е възможно категорично да се потвърди или отхвърли единствено чрез натурни 

измервания след пускане на обекта в експлоатация и чрез резултатите от периодичния мониторинг 

на шума. 

 

Вибрации 

Работниците ще бъдат изложени на общи и локални вибрации, дължащи се на апериодични 

колебания – тласъци, свързани с движение по неравен терен и на периодични колебания в процеса 

на работа на двигателите и предавателните механизми (постоянен характер). Общите вибрации, ще 

се възприемат от цялото тяло, чрез долните крайници при движение на машините и автомобилите. 

Локалните вибрации ще се възприемат със значително малка част от тялото – горните крайници. 

От литературни данни и експертни изследвания е известно, че тежкотоварните машини 

генерират общи вибрации и локални вибрации в наднормени нива. 

 

Здравни ефекти от въздействието на вибрациите 

 

Биологичното вибрационно въздействие се обуславя от редица фактори, по-важни от които са 

параметрите на вибрациите – интензивност и честотен състав, характер и продължителност на 

въздействие, направление на действащите вибрации (вертикални, хоризонтални), положение на 

тялото (работна поза, характер на трудовата дейност (физическо натоварване и статични усилия), 

пол, възраст, индивидуални особености на организма, вкл. функционално и здравно състояние на 

работниците, съпътстващи фактори на работната среда. 

Общите вибрации увреждат главно костно-ставния апарат, съдовата система, а чрез ефекта на 

резонанса те оказват и неблагоприятен ефект върху вътрешните органи. Важно място в клиниката на 

вибрационната болест заемат дегенеративно-дистрофичните изменения на костно-ставния апарат в 
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горните крайници, раменния пояс и гръбначния стълб. При експонирани на интензивни общи 

вибрации се установяват дегенеративни изменения в гръбначния стълб (поясни и шийни сегменти), 

артрози на радио-улнарната става, асептична некроза на семилунарната кост, болков синдром в 

лумбо-сакралния дял на гръбнака, ишалгични болки, намаляване на мускулната сила, мускулни 

крампи и миалгии. При работещи в сфера на общовибрационно въздействие се свързват с 

акумулираната през работния ден вибрационна енергия. 

Чести при общовибрационно въздействие са реакциите от страна на вестибуларния и слуховия 

анализатор – възникване на дискомфорт, главозамайване, гадене и сънливост в края на работния 

ден, промени в регулацията на позата при стабилография, по-голямо повишение на слуховия праг 

при експонирани на шум и общи вибрации. 

Неблагоприятният здравен ефект на локалните вибрации се изразява в увреждания на сетивната 

и микросъдовата система на горните крайници. Този ефект е по-силно изразен при работа в 

условията на преохлаждащ микроклимат. Изява на тези нарушения е понижената кожна температура 

на ръцете понякога и асиметрично, а при генерализация на процеса и на долните крайници не само 

по време на исхемичните кризи на „мъртви пръсти”, но и в междупристъпните периоди. Пристъпите 

се предшестват от латентен период, чиято продължителност е толкова по-къса, колкото по-

интензивно е вибровъздействието и варира от години до седмици. Работниците на открито са най-

изложени на ранни утринни атаки. В напредналата фаза настъпват сериозни затруднения при 

изпълнение на работните задължения, социалната активност и развлечения. Установява се снижена 

вибрационна сетивност (хипопалестезия) дори преди появата на други симптоми на вибрационната 

болест. Съчетаното въздействие на вибрационния фактор със студов увеличават риска от нарастване 

на прага на вибросетивността. 

 

Метеорологичен фактор 

Състоянието на микроклимата в кабините на управляваната обслужваща техника ще се определя 

от наличието и техническата изправност на системи за отопление и охлаждане. В случай, че те са в 

наличност и експлоатационна годност, може да се очаква, че микроклиматичните параметри ще 

отговарят на нормативните изисквания за съответния период на годината. 

При липса или неизправност на такива системи микроклиматът в кабините ще се определя от 

външните метеорологични условия. През летните месеци работещите ще бъдат изложени на 

прегряващ микроклимат, а през преходните и зимни периоди – на преохлаждащ микроклимат. 

 

Здравни ефекти 

 

Въздействието на неблагоприятен микроклимат е свързано с наличието на положителен или 

отрицателен топлинен баланс, с нарушаване на топлинното самочувствие, с изменения в почти 

всички органи и системи, което може да доведе до развитието на редица патологични отклонения в 

организма. 

Най-ранните изменения, които настъпват при прегряване се свеждат до промени в 

температурата на кожата, а при по-продължителна експозиция – и на тялото. Съществени промени 

настъпват в водно-солевия баланс на организма. Обезводняването и загубата голямо количество 

соли смущават правилното протичане на много физиологични и биохомични процеси и създават 

възможност за настъпване на патологични отклонения. Прегряването се отразява на дейността на 

сърдечно-съдовата, храносмилателната, отделителната и централната нервна системи. 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ВАРОВИК „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” 
 

РАЗРАБОТЕНО ОТ КОЛЕКТИВ НА „ЕКОЛОГИКА РУСЕ“ ЕООД 
ТЕЛ. 0889-417-038, E-MAIL: EKOLOGIKA_RUSSE@ABV.BG 136 (230) 

При крайно неблагоприятни прегряващи условия може да се получи топлинна хипертермия 

(топлинен удар). При продължително въздействие на такива условия, поради хроничната 

дехидратация и обезсоляване на организма може да се формира т.нар.спазмена болест. 

Патологичните промени при прегряване създават условия за намаляване на физическата и 

умствената работоспособност, за нарушаване на вниманието и темпа на работа. 

Ниските температури и наличието на охлаждане на организма също могат да предизвикат 

различни патологични състояния. Простудният фактор може да действа както локално, така и общо. 

Локалното действие е свързано с възникването на различни видове и степени на измръзване на 

тъканите. Много по-голямо значение има общото действие на преохлаждането, водещо до 

простудни заболявания. За възникването на тези заболявания съществено значение имат загубата на 

топлина от организма и продължителната работа при субнормални температури (от +10 до – 5˚С). 

Работоспособността се намалява при изразено охлаждащо действие. Това се дължи на нарушена 

координация на работните движения поради измръзване на работещите крайници и увеличаване на 

времето за реакция. 

Хроничните прояви при преохлаждане се изразяват в понижена работоспособност, снижена 

имунна защита на организма, алергични реакции, понижена резистентност към други 

неблагоприятни фактори на работната среда. 

 
 

5.1.3.3 Токсико-химични фактори на работната среда 

Прах 

Основна потенциална вредност за здравето на работниците и населението от района, 

произтичаща от бъдещата дейност в обекта е прахът от инертния материал с различен фракционен 

състав и най-вече тази фракция, съдържаща свободен SiO2. Работата в кариерата ще се извършва на 

открито. Основен източник на прахови емисии свързани с експлоатацията на кариерата ще бъдат 

основните дейности свързани с добива на варовик, товарене/насипване на инертни материали, 

обратно засипване на земни маси, подравняване на работни площадки, депониране на скални маси, 

останали след добива. 

При най-неблагоприятни климатични условия (сухо и безветрено време), прахът е възможно да 

достигне стойности близки до ПДК, като ще се добави и прахът, който ще се генерира от 

транспортните машини, извозващи варовика. Тези прахови емисии са неорганизирани и ще зависят 

до голяма степен от метеорологичните условия (вятър, влажност, температура, устойчивост на 

атмосферата), характеристиките на земните частици, и много други условия. При транспорта на 

варовика по пътищата в кариерата и изнасянето му, концентрациите на прах в приземния слой на 

атмосферата ще са най-високи в района на пътното трасе. 

 

Здравни ефекти от въздействието на праха 

 

Патогенните свойства на праховете зависят главно от количеството на праховия аерозол, 

степента на дисперсност и от химичния му състав. Индивидуалните особености на организма и 

неговата реактивност също имат голямо значение за възникването на прахови заболявания. 

Наднормените прахови нива са рисков фактор както за развитието на белодробни заболявания 

от общ характер, свързвани с дразнещия ефект на праха, такива като ринит, хронични бронхити и 

техните усложнения, така и за развитието на професионална прахова патология (силикози, 
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силикатози и др.). Прахът, който съдържа свободен SiO2 е най-агресивен и фибриногенен. Прахов 

аерозол, при който концентрацията на свободен SiO2 е над 10 % е силикозоопасен. 

Остри здравни ефекти – по принцип острият здравен ефект, провокиран от праха, е иритативен – 

възпаление на лигавиците (очи, нос, гърло), фибриногенен – уплътняване на белодробния паренхим 

и асфиктичен – задух, но експозицията на „чисти” (свободни от токсични субстанции) прахови 

частици е много рядка. По-честа е ситуацията при която праховата експозиция е съчетана с 

експозицията на други токсични химични съединения. В тези случаи, острите ефекти от токсичните 

химични съединения могат да доминират над тези от праха. Ролята на фините прахови частици в 

транспорта на други химични токсични съединения до белодробните клетки и тяхното задържане на 

място е едно от възможните обяснения за прогресиращите увреждания в белодробната тъкан, 

настъпващи след острата експозиция. 

Хронични здравни ефекти – фините прахови частици увреждат белодробната функция временно 

(обратимо) или постоянно (необратимо). Те подпомагат развитието на хроничен бронхит и са 

предпоставка за развитието на остри бактериални или вирусни респираторни инфекции, особено при 

чувствителни индивиди. Експозицията на прах създава условия за усложнено протичане на 

бронхиалната астма, късните стадии на хроничен бронхит, белодробния емфизем и съществуващи 

сърдечно-съдови заболявания, а също за настъпването на морфологични промени в белодробната 

тъкан и възникване на силикоза. 

 

Химични агенти 

Газови емисии – по време на експлоатацията, замърсяването на атмосферата и въздуха на 

работната среда с токсични вещества ще се дължи на изпусканите изгорели газове от работата на 

двигателите с вътрешно горене на машините и автомобилите, осъществяващи работата в откритата 

кариера и транспортни дейности в района на пътното трасе. Основните замърсители, които ще се 

отделят в околната среда са СО, NOx, SO2, азотни оксиди, въглеводороди. Концентрациите та тези 

емисии ще зависят както от броя и вида на използваните машини, от техническото им състояние, от 

режима на работа, от наличието или липсата на катализатори, от качеството на използваното гориво, 

от функционалната натовареност на пътищата в обекта при експлоатацията, така и от влажността на 

въздуха и посоката на вятъра. 

 

Опасни вещества: 

J Гориво (нафта) – при зареждане на строителната техника с гориво; 

J Кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества – при 

почистване на технологичното оборудване и замърсяване на работните дрехи 

 

Здравни ефекти 

J Въглероден оксид – постъпил в организма на човек се свързва в карбоксихемоглобинов 

комплекс, с намаление на кислородсвързващите способности на хемоглобина. 

Проявява общотоксично действие. 

J Азотни и серни оксиди – постъпили в организма, от влагата в дихателните пътища се 

преобразуват в киселини, проявяващи иритативно и корозивно действие. 
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J Нафтата представлява смес от леки въглеводороди, като в състава й влизат парафини, 

циклопарафини, ароматни въглеводороди – безцветни, със специфична миризма, 

изпаряващи се при обикновени условия. По отношение на токсичността, пари в 

концентрации 40 мг/м3 са опасни за живота при вдишване в продължение на 5-10 мин. 

По-малки концентрации при експозиция от един и повече часа предизвикват дразнене 

на лигавиците на горните дихателни пътища, конюктивата на очите, главоболие, виене 

на свят, болки в стомаха. 

J Опасни отпадъци – при замърсяване на кожата могат да предизвикат специфични 

кожни увреждания и алергични реакции. 

 

5.1.3.4 Санитарно-битови условия на работната среда 

Мониторинг върху състоянието на параметрите на работната среда в кабините на обслужващите 

машини и атмосферния въздух, с цел предприемане на мерки за ограничаване на вредното им 

въздействие върху хората и околната среда: 

J Лабораторни изследвания за установяване концентрациите на прах и емисии на 

изгорели газове; 

J Лабораторни изследвания за установяване на шумовото ниво; 

J Лабораторни изследвания за установяване на вибрационните характеристики на 

работното оборудване, което генерира вибрации (строителни машини и тежкотоварни 

автомобили); 

J Предварителни медицински прегледи на новопостъпващите работници съгласно 

изискванията на Наредба № 3, ДВ бр.16 от 1987 г. за задължителните предварителни и 

периодични медицински прегледи на работниците, като специалистите и 

изследванията се определят съобразно условията на труд; 

J Периодични профилактични медицински прегледи и изследвания с професионално 

рискова насоченост; 

J Създаване и поддържане на електронни здравни досиета - (EЗИД), отговарящи на 

изискванията на чл. 11 (ал.10 и 11) от Наредба № 3 на МЗ и МТСП от 25.01.2008 г, обн. 

ДВ бр.14/2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по 

трудова медицина; 

J Професионален подбор – спазване на противопоказания за работа в условия на 

интензивен производствен шум, вибрации, прах, неблагоприятен микроклимат; 

J Специално работно облекло и лични предпазни средства, съобразени с вредно 

действащите фактори на работната среда и трудовия процес (работно облекло за 

защита от прегряване/охлаждане, антифони, антивибрационни ръкавици и др.); 

J Предвиждане на помещения за периодичен отдих и възстановяване на работещите, 

които през студените периоди на годината да осигуряват температура на въздуха не по-

малко от 22°С; 
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J Подходящ питеен и хранителен режим за работещите на кариерата, съгласно 

изискванията на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на 

безплатна храна и/или добавки към нея, ДВ бр.1/2006 г.; 

J Разработване и внедряване на физиологичен режим на труд и почивка по време на 

работа – намаляване на дневната експозиция на шум посредством въвеждането на по-

голям брой почивки; 

J Осигуряване на подходящи условия за поддържане на личната хигиена на работещите; 

J Промяна на работното време или спиране на работа при екстремни метеорологични 

условия. 

 

5.1.3.5 Други рискови фактори 

От литературни данни и експертни изследвания е известно, че тежкотоварните машини 

генерират общи вибрации в наднормени нива. Те са в по-голяма степен проявени при по-старите 

машини. На общи вибрации ще бъдат изложени водачите на тежкотоварните камиони, багери, 

булдозери. 

Общите вибрации увреждат главно костно-ставния апарат, съдовата система, а чрез ефекта на 

резонанса те оказват и неблагоприятен ефект върху редица вътрешни органи. На въздействието на 

локални вибрации ще бъдат изложени водачите на обслужващите машини. Неблагоприятният 

здравен ефект се изразява в увреждания на сетивната и микросъдовата система на горните 

крайници. Този ефект е по-силно изразен при работа в условията на преохлаждащ микроклимат. 

 

Отделянето на прах ще е правопропорционално на обема дейности и интензитета на 

разработване на находището, а основна потенциална вредност за здравето на работниците и 

населението от района, произтичаща от бъдещата дейност в обекта е прахът. Работата в обекта ще се 

извършва на открито. При най-неблагоприятни климатични условия (сухо и безветрено време), 

прахът е възможно да достигне стойности над ПДК, като ще се добави и прахът, който ще се генерира 

от транспортните машини. Тези прахови емисии са неорганизирани и ще зависят до голяма степен от 

метеорологичните условия (вятър, влажност, температура, устойчивост на атмосферата), 

характеристиките на земните частици, и много други условия. 

Неблагоприятният здравен ефект на шума е главно върху централната нервна система и се 

изразява предимно в разстройство на съня и развитието на неврозо-подобни състояния. Ефектът ще 

е върху много ограничен контингент работници. 

Тежките строителни машини – багери, булдозери, тежкотоварни камиони генерират шум с висок 

интензитет в работна среда, който в кабините надвишава допустимите норми от 85 dB/А. и оказва 

неблагоприятен здравен ефект върху слуховия анализатор и нервната система. 

За реализацията на инвестиционното предложение следва да се използват технически изправни 

машини и превозни средства, с което е възможно да се минимизира неблагоприятния шумов ефект, 

както за работещите, така и за най-близко разположените населени . Предварителните калкулации за 

нивата шум в най-близките околни населени места определят достигането на поднормени нива на 

шума за всички часове от денонощието, което е благоприятно от хигиенни позиции. Горепосочената 

прогноза е възможно категорично да се потвърди или отхвърли единствено чрез натурни 

измервания след пускане на обекта в експлоатация и чрез резултатите от периодичния мониторинг 

на шума. 
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5.1.3.6 Преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно 
и отдалечено въздействие на установените фактори 

Различните видове комбинирано въздействие върху човешкото здраве са: 

J Увеличен иритативен ефект при комбинирано действие на прах и химични агенти, които 

могат да доведат до развитието на заболявания на дихателната система и белите 

дробове (ринити, бронхити, пневмосклерози, бронхоектазии; пневмосклерози, 

силикози или силикатози при дълготрайна експозиция); 

J Комбинираното въздействие на прегряващ микроклимат и прахова експозиция се 

изразява в приемането по инхалаторен път на по-голямо голямо количество прах 

поради увеличения инспириум на белите дробове; 

J Повишение на слуховия праг при експониране на шум и общи вибрации; 

J По-силно изразен неблагоприятен здравен ефект при съчетано въздействие на 

вибрации, преохлаждащ микроклимат, статично мускулно напрежение, принудителна 

поза, повтарящи се еднообразни движения; 

J Комбинираното въздействие на преохлаждащ микроклимат и вибрации потенцира 

увреждания на сетивната и микросъдовата система на горните крайници; 

J Повишената температура води до функционални промени, които понижават 

бариерната функция на кожата и увеличават инхалаторното и/или кожното постъпване 

на химичните агенти; 

J Кумулативен ефект съществува по отношение въздействието на прах и шум; 

J Няма предпоставки за кумулативно действие на токсични азотни оксиди. 
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5.1.4 ЗДРАВЕН РИСК ЗА НАСЕЛЕНИЕТО – ЗНАЧИМОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

По-долу е представена в табличен вид прогнозна оценка на риска за човешкото здраве и 

предложения за мерки за защита. 

 
ТАБЛИЦА 5.1. -2 ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИЯ РИСК ЗА РАБОТЕЩИТЕ В КАРИЕРАТА 
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І. Опасности, свързани с работното оборудване и работния процес 

1. 

Опасност от 
нарушаване 
целостта на 
конструкцията 
(разрушаване на 
отделни елементи 
и възли) 

1.0 0.5 7.0 3.5 
І-ва 
степ
ен 

- Технически прегледи, поддържане и ремонт 
само от квалифицирани лица 

2. 

Опасности, 
свързани със 
системи и уреди 
за управление 

1.0 1.0 7.0 7.0 
І-ва 
степ
ен 

- Ефикасен контрол техническото състояние 
на системи и уреди за управление; 

- Недопускане в движение на технически 
неизправни машини и автомобили; 

- Спазване на инструкциите за безопасна 
експлоатация и ремонт; 

- Прегледи и проверки преди започване на 
работа 

3. 

Опасност от 
преобръщане на 
машините и 
товарните 
автомобили 

1.0 0.5 7.0 3.5 
I-ва 
степ
ен 

- Правоспособност за управление и 
професионален опит 

- Инструктаж; 
- Допускане до извършване на земни работи 

по терени са наклон не по-голям от 
предвидения в инструкцията за 
експлоатация на строителните машини; 

- Работа с повишено внимание, съобразяване 
с неравностите и наклоните на терена на 
работната площадка; 

- Съобразяване с товароносимостта на 
автомобилите; 

- Застраховка за риска „Трудова злополука” 

4. 

Опасност от 
преместващи се 
(движещи се) 
елементи на 
строителните 
машини и 
автомобилите 

1.0 2.0 3.0 6.0 
I-ва 
степ
ен 

- Инструктаж; 
- Контрол върху техническото състояние на 

работните органи (загребващи органи); 
- Разработване на правила за безопасна 

работа 

5. 
Опасност от 
падащи 
тела/насипни 

1.0 2.0 7.0 14.0 
I-ва 
степ
ен 

- Инструктаж; 
- Разработване на правила за безопасна 

работа; 
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товари - Забрана за пребиваване на водачите на 
автомобили в кабините по време на 
товарене на инертни материали 

6. 

Термична 
опасност при 
допир до нагрети 
части на 
оборудването 

1.0 2.0 3.0 6.0 
I-ва 
степ
ен 

- Разработване на правила за безопасна 
работа; 

- Разработване на правила за оказване на 
долекарска помощ 

7. 

Опасност от 
спъване,подхлъзв
ане, падане (при 
слизане и качване 
в кабините на 
машините и 
товарните 
автомобили) 

1.0 3.0 1.0 3.0 
I-ва 
степ
ен 

- Работа с подходящи обувки; 
- Необходимост от внимание 

8. 

Опасност при 
контакт с гориво-
смазочни 
материали 

1.0 2.0 1.0 2.0 
I-ва 
степ
ен 

- Работа с лични предпазни средства 
(ръкавици) 

- Осигуряване на условия за поддържане на 
лична хигиена 

9. 

Опасност при 
работа с 
електрически 
багер и местене на 
захранващите 
кабели 

1.0 2.0 6.0 12.0 
I-ва 
степ
ен 

- Провеждане на инструктажи за всички, 
работници на кариерата; 

- Спазване на правила за безопасност при 
работа с електрически системи; 

- Работа с лични предпазни средства – 
антистатични ръкавици и обувки 

- Необходимост от внимание 
- Ремонтни дейности само при изключено 

захранване 

10. 

Опасност от 
пътнотранспортни 
произшествия при 
движение на 
автомобилите по 
пътища 
предназначени за 
обществено 
ползване 

6.0 0.5 15.0 45.0 
ІI-ра 
степ
ен 

- Правоспособност за управление и 
квалификация; 

- Спазване на правилата за движение по 
пътищата; 

- Шофиране само в добро психическо и 
физическо състояние; 

- Сетивно-двигателни умения и навици; 
- Преустановяване на движение при 

неблагоприятни (екстремни) 
метеорологични условия; 

- Съобразителност и готовност за реагиране в 
критични ситуации; 

- Застраховка за риска „Трудова злополука” 

11. 

Опасност при 
възможен контакт 
с биологични 
агенти от І-ва 
група съгласно 
Наредба № 4 от 
14.11.2004 г. 

1.0 0.5 1.0 1.5 
I-ва 
степ
ен 

- Разработване на правила за оказване на 
долекарска помощ 

- Запознаване на работниците с правилата за 
оказване на долекарска помощ 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ВАРОВИК „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” 
 

РАЗРАБОТЕНО ОТ КОЛЕКТИВ НА „ЕКОЛОГИКА РУСЕ“ ЕООД 
ТЕЛ. 0889-417-038, E-MAIL: EKOLOGIKA_RUSSE@ABV.BG 143 (230) 

№ 
Потенциални 

опасности 

Прогнозирана оценка на риска 

Мерки за защита, които следва да бъдат 
предприети 

В
е

р
о

ят
н

о
ст

 

Ек
сп

о
зи

ц
и

я
 

П
о

сл
е

д
и

ц
и

 

С
то

й
н

о
ст

 

P
=В

хЕ
хП

 

С
те

п
е

н
 н

а 

р
и

ск
а 

12. 
Опасност от 
възникване на 
пожар/взрив 

3.0 0.5 7.0 10.5 
І-ва 
степ
ен 

- Инструктаж; 
- Поддържане в техническа изправност на 

горивните системи и ел.инсталацията; 
- Редовни технически прегледи и ремонти; 
- Зареждане с гориво само на определени 

пожаробезопасни места; 
- Правилно съхраняване на взриво и 

пожароопасни материали; 
- Осигуряване на оборудването с 

пожарогасители; 
- Периодични проверки за изправността на 

пожарогасителите; 
- Разработване и спазване на правила за 

пожарна безопасност 

ІІ. Опасности, свързани с факторите на работната среда 

1. 

Въздействие на: 
Неблагоприятен 
микроклимат – 
прегряващ, 
преохлаждащ 

6.0 6.0 3.0 
108.
0 

ІІІ-та 
степ
ен 

- Добре уплътнени кабини; 
- Системи за отопление/охлаждане; 
- Осигуряване на подходящо работно 

облекло, съобразно със сезона; 
- Осигуряване на помещения за отдих и 

възстановяване; 
- Предварителни и периодични 

профилактични прегледи на работещите 

2. Шум 6.0 10.0 3.0 
180.
0 

ІІІ-та 
степ
ен 

- Техническа изправност; 
- Спазване на правилата за техническа 

експлоатация – проверки за състоянието, 
поддръжка и ремонт на оборудването 

- Добре уплътнени, шумоизолирани кабини; 
- Осигуряване на лични предпазни средства 

(антифони) за водачите на строителни 
машини; 

- Предварителни и периодични 
профилактични прегледи на работещите; 

- Разработване и въвеждане на физиологчен 
режим на труд и почивка; 

- Лабораторен контрол за установяване на 
шумовото ниво в кабините и на работната 
площадка 

3. 
Вибрации – 
локални и общи 

6.0 10.0 3.0 
180.
0 

ІІІ-та 
степ
ен 

- Контрол върху техническата изправност на 
оборудването; 

- Предварителни и периодични 
профилактични прегледи на работещите; 

- Разработване и въвеждане на физиологичен 
режим на труд и почивка; 

- Периодични профилактични медицински 
прегледи 

4. Прахови емисии 6.0 10.0 3.0 
180.
0 

ІІІ-та 
степ
ен 

- Поддръжка и смяна на противопраховите 
филтри при необходимост (в случай, че има 
такива); 
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- Водно оросяване на терена и пътищата на 
експлоатационните площадки; 

- Предварителни и периодични 
профилактични прегледи на работещите 

5. 

Химични агенти 
Отработени газове 
от ДВГ на 
машините и 
автомобилите 

3.0 10.0 3.0 90.0 
ІІІ-та 
степ
ен 

- Техническа изправност на горивната 
система на машините и автомобилите; 

- Катализатори; 
- Лабораторен контрол на концентрациите на 

химичните нокси в кабините на машините и 
автомобилите 

- Клинични изследвания при провеждане на 
профилактичните медицински прегледи 

Опасност при 
контакт с гориво-
смазочни 
материали 

1.0 2.0 1.0 2.0 
I-ва 
степ
ен 

- Работа с лични предпазни средства 
(ръкавици); 

- Правила за безопасна работа; 
- Правилно съхраняване на определените за 

целта места; 
- Осигуряване на условия за поддържане на 

лична хигиена; 
- Информационни листи за безопасност 

ІІІ.  Организация на трудовата дейност 

1. 

Умствено и 
нервно-сензорно 
напрежение с 
натоварване на 
зрителния, 
слуховия и 
вестибуларния 
анализатор 

6.0 10.0 1.0 60.0 
ІІ-ра 
степ
ен 

- Организация на трудовата дейност; 
- Профилактични медицински прегледи; 
- Регламентирано работно време 
- Разработване и въвеждане на физиологичен 

режим на 
- Труд и почивка по време на работа 

2. 

Статично 
физическо 
натоварване 
работна поза – 
принудително 
седяща работни 
движения – 
натоварване 
предимно на 
горните крайници 

3.0 10.0 3.0 90.0 
ІІІ-та 
степ
ен 

- Профилактични медицински прегледи; 
- Регламентирани почивки за отдих и 

възстановяване 
- Разработване и въвеждане на физиологичен 

режим на труд и почивка по време на 
работа 
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3. 

Психо-
емоционално 
натоварване, 
стрес 

6.0 2.0 1.0 12.0 
І-ва 
степ
ен 

- Правоспособност и професионална 
квалификация; 

- Спазване на трудовата и технологична 
дисциплина; 

- Спазване на правилата за безопасност и 
здраве при работа; 

- Профилактични медицински прегледи; 
- Разработване и въвеждане на физиологичен 

режим на труд и почивка по време на 
работа; 

- Регламентирано работно време 

 

При спазване на предложените мерки за защита, потенциалните опасности и неблагоприятни 

последици ще бъдат намелени до минимум. 

 

5.1.5 ЗДРАВЕН РИСК ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ 

В плана за действие при аварийни ситуации и природни бедствия се предвиждат мероприятия и 

средства, които трябва да се осъществяват веднага при възникване на авария и трябва да осигурят: 
J Спасяването на засегнати хора; 

J Ликвидирането на аварията в начален стадий и ограничаване на нейното развитие; 

J Оценка на щетите върху околната среда и материалните активи и действия за тяхното 
пълно отстраняване. 

Планът и мерките предвидени в него са задължителни за всички работници и служители, 

работещи на кариера „Тервел -Бонево”. 

При всички видове аварии задължително се съставя акт за авария и се уведомява ръководството 

на „Пътно строителство” АД – гр. Добрич. Когато аварията е съпроводена от пожар или смъртна 

злополука се уведомяват органите на противопожарната охрана и МВР и Инспекцията по труда. 

 

Възможни аварии: 
J Пожар на основни машини и съоръжения; 

J Пожар на фургони; 

J Свлачища по работния борд на кариерата; 

J Свлачища по неработния борд на кариерата; 

J Наводнения от поройни дъждове; 

J Наводнения от продължителни дъждове; 

J Обилни снеговалежи; 

J Ниски температури; 

J Автопроизшествия при удар на самосвал в насрещно препятствие; 

J Автопроизшествия при преобръщане на самосвал; 

J Автопроизшествия при възникване на пожар в самосвала. 
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Набелязани са основните задължителни мероприятия по ликвидирането на потенциална авария. 

В таблицата по-долу са посочени потенциални негативни въздействия от работа и инциденти с 

химични вещества, които биха повлияли върху човека и околната среда, както и необходимите мерки 

за предотвратяване на това въздействие. 

 
ТАБЛИЦА 5.1. -1 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ В КАРИЕРА  
 ОТНАСЯЩ СЕ ЗА „ТЕРВЕЛ БОНЕВО” 

Вид на 
аварийната 

ситуация 

Мероприятия за спасяването на хора и 
ликвидиране на аварията 

Отговорник и 
изпълнител 

Път за извеждане 
на хората 

Свлачище 

- Забелязалият свлачището съобщава незабавно 
на отговорен ръководител.  

- Изваждат се затрупани от свлачището лица и им 
се оказва първа медицинска помощ. Уведомява се 
здравният пункт. 

- Поставя се охрана на свличащия се участък.  

- Осигурява се разчистването на свлечените земни 
маси с булдозери и грейдери. 

Отговорник: н-к 
кариера и сменен 
ръководител 

 

Изпълнител: 
работниците от 
смяната. 

Хората се 
извеждат 
незабавно на 
безопасно 
разстояние от 
свлачището по 
временни пътища 
и траншеи. 

Наводнения 

- Под ръководството на сменния ръководител се 
изваждат багера и булдозера от наводнения 
участък. 

- Уведомява се н-к кариера. 

- С подходяща техника (булдозери) се ограничава 
наводнението. 

- След отдръпване на водните маси под 
ръководството на н-к кариерата започва 
ликвидиране на последствията от наводнението.  

Отговорник: н-к 
кариера, сменен 
ръководител. 

 

Изпълнител: 
булдозерист и 
работници от 
смяната. 

Хората се 
извеждат 
незабавно на 
безопасно 
разстояние от 
наводненият 
участък по 
временни пътища 
и траншеи. 

Снеговалеж 

- Ръководителя на смяната организира 
снегопочистването на хоризонтите и вътрешно 
кариерните пътища с наличните булдозери. 

- Уведомява се н-к кариера. 

Отговорник: 
сменен 
ръководител. 

 

Изпълнител: 
булдозеристи 

Лицата, 
неучастващи в 
снегопочистването 
се извеждат от 
територията на 
кариерата. 

Ниски 
температури 

- Ръководителя на смяната обезопасява работните 
хоризонти при заледяване. 

- Под негово ръководство се опесъчават и 
осоляват част от вътрешно кариерните пътища. 

- Докладва се на н-к кариера. 

- Осигурява се отоплението на работниците от 
смяната и тонизиращи топли напитки. 

Отговорник: 
сменен 
ръководител 

 

Изпълнител: 
работниците от 
смяната. 

Работниците 
остават на 
територията на 
кариерата до 
второ нареждане. 

Земетресени
я 

- Ръководителя на смяната отвежда работниците 
от смяната извън кариерата. 

- Автосамосвалите се гарират на местостоянки, 
далече от електрически съоръжения. 

- След земетресението н-к кариерата и 
Ръководителя на смяната извършват оглед на 

Отговорник: н-к 
кариера, сменен 
ръководител. 

 

Изпълнител: 
багерист, 

Работниците се 
извеждат на 
предварително 
оповестени 
площадки.Намира
щите се в района 
на кариерата 
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Вид на 
аварийната 

ситуация 

Мероприятия за спасяването на хора и 
ликвидиране на аварията 

Отговорник и 
изпълнител 

Път за извеждане 
на хората 

кариерата и помещенията към нея и дават 
указания за извършване на възстановителни 
работи като лично ги ръководят използвайки 
наличната техника. 

- Уведомява се ръководството на „Пътно 
строителство” АД – гр. Добрич за пораженията от 
земетресението и предприетите мерки. 

булдозерист и 
работниците от 
смяната. 

автосамосвали се 
установяват 
далече от 
бордовете й. 

Автопроизше
ствия 

- Оказва се първа медицинска помощ на 
пострадалите и се уведомяват служителите от 
здравния пункт. 

- Уведомява се н-к кариерата,органите на МВР и 
съответното автостопанство. 

- По указания на н-к кариерата и в присъствието на 
отговорно лице от автостопанството 
катастрофиралия автомобил се извлича от 
кариерата и се прибира в гаража. 

Отговорник: н-к 
кариера. 

 

Изпълнител: 
шофьори, 
булдозерист и 
багерист. 

Работниците се 
изтеглят от 
мястото на 
произшествието 
до пристигането 
на контролните 
органи и 
компетентните 
лица. 

Пожар 

- Незабавно се съобщава на отговорния 
ръководител за поемане на ръководството по 
ликвидиране на пожара и се съобщава на 
противопожарната команда, главния инженер и 
здравната служба. 

- Едновременно с потушаване на пожара се 
изтеглят и машините. 

Отговорник: 
сменен 
ръководител. 

 

Изпълнител: 
багерист  

Хората се 
извеждат 
незабавно на 
безопасно 
разстояние по 
временни пътища 
и траншеи. 

 

Естеството на бъдещата работа на кариерите не е свързано с работа с опасни вещества и 

генериране на опасни отпадъци за преработка на суровината. Добивните процеси и първична 

преработка на варовик не създават преки рискове от аварии, предизвикващи залпови емисии и 

увреждане на почви, води или атмосферен въздух. 

При дейностите по взривяване са възможни са възможни аварийни ситуации, които ще бъдат 

оценени от фирмата изпълнител. Тя ще е специализирана, притежаваща необходимите 

позволителни и при изпълнение на процедурите няма да позволява присъствие на необучен и 

неинструктиран персонал на обекта. 

Работата на механизацията на кариерите да добив по открит способ създава риск от разливи на 

горива, масла и хидравлична течност. За намаляване на степента на риск са набелязани следните 

мерки: 
J На кариерата няма да се извършват поддържащи и ремонтни дейности по 

механизацията; 

J На кариерата няма да се извършва зареждане с гориво на механизацията. 

В случаите на аварийно изпускане на масла или други замърсители е необходимо незабавно да 

се отстранят замърсените земни маси и да се транспортират до площадка за отпадъци, отговаряща 

на изискването за този вид отпадъци. 
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5.1.6 ДИСКОМФОРТ 

Съгласно параграф 1, т. 30-а от Закона за опазване на околната среда понятието „дискомфорт” се 

определя като раздразнение и неудобства, създавани от факторите на околната среда, определени 

посредством проучвания в тази област. 

С реализацията на настоящото инвестиционно предложение не се очакват значителни вредни 

въздействия върху околната среда и населението в района. 

В зоната около обекта няма паркове, тихи зони, урбанизирани територии с детски, учебни и 

здравни заведения, зони за спорт или рекреация и научни организации.  

При взривяване ще се определя зона за безопасност 500 м. Извън тази зона не се очаква 

наднормени шум и неприятни усещания. До жилищните територии на с. Бонево и гр. Тервел ще се 

чува еднократен глух тътен (като при далечна буря). Дрънчене на прозорци и осезаеми вибрации на 

високи сгради биха възникнали във вътрешността на зоната за безопасност до 500 м. Дискомфорт, 

причинен от тревожност е възможно да бъде предизвикана у населението при неясен произход на 

глухия тътен при взривяване. Необходимо е широко разгласяване за бъдещата дейност 

(информираност), което ще предотврати риска от този отрицателно действащ за комфорта фактор. 

Взривяване се планира веднъж месечно (средно 8 пъти на година в зависимост от пазарното търсене 

на продукцията). 

Цялостната оценка на инвестиционното предложение по отношение на критериите „комфорт” и 

„дискомфорт” е доста сложно поради липсата на количествени критерии и нормативна база. 

Разработване на кариера за добив на варовик „Тервел-Бонево” няма потенциал за 

предизвикване на дискомфорт за населението на с. Бонево и това на гр. Тервел. 

 

 

5.2 БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ, ВИДОВЕ И МЕСТООБИТАНИЯ – ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ НА 

ЗЗ „ХЪРСОВСКА РЕКА” 

5.2.1 ФЛОРА 

В границите на ИП не са установени защитени растителни видове. Разглежданата територия 

засяга природни местообитания от Приложение І на Директива 92/43/ЕЕС, включително приоритетни 

за опазване по Натура 2000. Въздействията върху тях подробно са описани по-долу в отделна точка.  

В границите на площадката на ИП не са установени значими находища на лечебни растения. В 

границите на площадката и съседни територии са констатирани отделни екземпляри, но те не са в 

количества от стопанско значение. 

В резултат на реализацията на ИП няма да бъдат засегнати пряко растителни видове, защитени 

от Закона за биологичното разнообразие и имащи стопанско значение лечебни растения по смисъла 

на Закона за лечебните растения. 

Няма да се отрази върху растителността в съседните имоти. 

Не се предвижда строителство на сгради. 

Въздействието се оценява на слабо отрицателно със стойност (-1), поради прякото унищожаване 

на природни местообитания. Параметрите на въздействията са уточнени по-долу в т. 5.2.3.1. 

 

Предвидена е мярка за редуциране площта на кариерата (мярка № 24 от Плана с мерки) с цел 

минимизиране на въздействията върху природни местообитания в границите на находището. 
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В случай, че компетентния орган одобри прилагането на тази мярка, то площта на находището 

ще се намали на 113,23 дка. Това ще намали очакваните въздействия върху всички разглеждани 

компоненти и фактори на околната среда. 

 

 

5.2.2 ФАУНА 

При работата на кариерата ще се генерират шум и вибрации, които ще се проявят като 

безпокойство за индивиди от съседни територии. Ще се повиши антропогенния натиск от човешко 

присъствие в региона. 

В границите на кариерата не се срещат видове, които пряко да бъдат засегнати. 

Не се очакват въздействия върху бозайници. 

Не се очакват въздействия върху безгръбначни. 

Не се очакват въздействия върху земноводни. 

Не се очакват въздействия върху риби. 

При изпълнение на разкривните работи е възможно въздействие чрез унищожаване на 

екземпляри от видове влечуги. При проучване на площадката не са установени, но е възможно 

територията да се използва за преминаване. Набелязани са мерки за предотвратяване на 

въздействието. То се оценява с (-1) слаби отрицателни въздействия и се характеризира със следните 

показатели: 

J Обхват, площ и интензивност:  ...... малък обхват. Локално; 

J Вероятност за възникване:............. установеният риск е слабо вероятен; 

J Продължителност и честота: ......... при извършване на разкривните дейност в най-горния им 

пласт. Няколко на брой ограничени в рамките на 1-2 дена 

периоди. 

J Момент на проявата: ...................... при отнемане на повърхностния пласт на територии с 

естествена растителност. При възобновяване на работата 

на кариерата след продължителен период на прекъсване. 

J Значимост: ....................................... незначително. 

J Обратимост: .................................... постоянно. 

J Кумулативен характер: ................... не се сумира с въздействия върху други компоненти. 

 

Основните въздействия върху птиците се определят от следните показатели: 

J Размножаване гнездене ................ В границите на площадката не са установени гнезда и 

подходящи за гнездене места, но такива са налични в 

съседни територии. При взрив на кариерата ще се 

предизвиква звукова и сеизмична вълни, които оказват 

прогонващо въздействие за видовете птици, обитаващи 

околни терени. Този ефект е краткотраен, но с подчертано 
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отрицателно действие през размножителния период, 

изразяващ се в изоставяне на гнезда. 

J Разрушаване на гнезда ...................  няма 

J Премахване на подходящи за гнездене места –  няма. 

J Размножаване – хранене ............... Площадката на инвестиционното предложение не се 

използва като място за хранене 

J Миграция термика .......................... Не се предвиждат нови високи съоръжения, които да 

променят въздушните потоци и да пречат при миграция. 

J Миграция нощуване ....................... Кариерата няма да работи през тъмната част от 

денонощието 

J Зимуване хранене ........................... Територията не е пригодна за изхранване на зимуващи 

птици 

J Зимуване нощуване ........................ Територията не е пригодна за нощуване на зимуващи 

птици 

 

Въздействието върху птиците се определя като отрицателно, допустимо само след прилагане 

на мерки за смекчаване. То се оценява с (-2) отрицателни въздействия и се характеризира със 

следните показатели: 

J Обхват, площ и интензивност:  ...... малък обхват. Локално; 

J Вероятност за възникване:............. ще възникне при взрив на площадката, без прилагане на 

ограничителен период 

J Продължителност и честота: ......... ще продължава за много кратък период (няколко секунди), 

ще се извършва взрив веднъж месечно, средно по 8 пъти 

годишно; 

J Момент на проявата: ...................... начало на добива 

J Значимост: ....................................... значително 

J Обратимост: .................................... обратимо. 

J Кумулативен характер: ................... не се сумира с въздействия върху други компоненти. 

За въздействието е набелязана мярка за смекчаван – извършване на взрив единствено извън 

размножителния период на птиците. С прилаганото и въздействието става слабо отрицателно и се 

определя като допустимо. 

 

Предвидена е мярка за редуциране площта на кариерата (мярка № 24 от Плана с мерки) с цел 

минимизиране на въздействията върху природни местообитания в границите на находището. 
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В случай, че компетентния орган одобри прилагането на тази мярка, то площта на находището 

ще се намали на 113,23 дка. Това ще намали очакваните въздействия върху всички разглеждани 

компоненти и фактори на околната среда. 

 

 

5.2.3 ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗЗ „ХЪРСОВСКА РЕКА“ BG 0000106 

5.2.3.1 Предмет на опазване 

Природни местообитания 

 

 

От десет природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ, за 7 не се очаква въздействие, а за 

3 се очаква слабо отрицателно въздействие, което се изразява в загуба на площ с незначителни 

размери. 

Загубата на площ за съответните местообитания на национално ниво варира със стойности 

между една стотна част от един процент на площите в национален мащаб за 6110 и значително по 

малки части за другите две засегнати местообитания. 

Влиянието върху засегнатите природни местообитания се характеризира със следните 

показатели: 

J Обхват, площ и интензивност:  ...... малък обхват. Въздействието е локално, само в площите в 

границите, в които ще се извърши добив; 

J Вероятност за възникване:............. задължително ще възникне при реализиране на ИП в пълен 

обхват; 
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J Продължителност и честота: ......... ще възникне еднократно с премахване на растителното 

покритие и почвените пластове. Ще има постоянно 

действие до приключване на добива. Има потенциал да 

бъде дълготрайно с ограничен период на действие - при 

прилагане на мерки по рекултивация, както са заложени в 

настоящия доклад и възстановяване на местообитанията; 

J Момент на проявата: ...................... в началните години на експлоатация въздействието ще е 

нулево. Площите, където се срещат трите засегнати 

местообитания ще бъдат разкрити след 10 до 15 години 

при стабилни темпове на добив и постигане на заложените 

годишни количества. При достигане на съответната площ от 

местообитанието и разкриване на залежите, въздействието 

ще стане слабо отрицателно за местообитания 6110, 6210, 

6240, за останалите въздействието ще е нулево за целия 

период на изпълнение на ИП. 

J Значимост: ....................................... незначително. Трите засегнати местообитания са 

приоритетни за опазване, но засегнатите площи са с малка 

относителна площ за опазване на местообитанията, както в 

защитената зона, така и на национално ниво. Не се оказва 

въздействие върху съседни територии; 

J Обратимост: .................................... обратимо в голяма степен при прилагане на мерки за 

възстановяване на местообитанията в етапа на 

рекултивация. При извършване на добив, след 

приключването му, е възможно формиране на терени, 

подходящи за установяване на местообитание 6110 

(подходяща варовикова основа. При възможност от 

прецизирате проекта за рекултивация ще се постигне 

положителен ефект за местообитанието; 

J Кумулативен характер: ................... не се сумира с въздействия върху други компоненти, но се 

определя от същите въздействия, които се очакват при 

въздействия върху почвите. 

 

 

Местообитания на бозайници 

 

Не се очакват въздействия върху видове бозайници, предмет на опазване в ЗЗ „Хърсовска река“. 

За всички оценени видове въздействието са оценява с нула. 
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Местообитания на земноводни и влечуги 

 

Не се очакват значими отрицателни въздействия върху видове земноводни и влечуги, предмет 

на опазване в ЗЗ „Хърсовска река“. За 4 от оценяваните видове въздействието е 0 – без въздействия. 

Единствено за вида Testudo hermanni оценката е (-1) слаби отрицателни въздействия, с малка 

вероятност. Поради малките мащаби на въздействието върху вида Testudo hermanni мерките за 

смекчаване не са необходими, но е възможно прилагането ми за напълно отстраняване на 

въздействията. Въздействието се определя като: 

J Обхват, площ и интензивност:  ...... малък обхват. Въздействието е локално, само в площите на 

кариерата; 

J Вероятност за възникване:............. с малка вероятност. Само за случайно преминаващи 

екземпляри от вида Testudo hermanni; 

J Продължителност и честота: ......... при извършване на разкривката. При продължително 

прекъсване на работния процес и възобновяване на 

работа; 

J Момент на проявата: ...................... възможно да възникне за целия период на изпълнение на 

ИП; 

J Значимост: ....................................... незначително поради явната неопределеност и 

възможното прилагане на ефективни мерки за смекчаване; 

J Обратимост: .................................... необратимо; 

J Кумулативен характер: ................... не се сумира с въздействия върху други компоненти. 

 

 

Влияния върху видове риби 

 

В ЗЗ се опазва един вид риба, върху който ИП няма да окаже отрицателно въздействие. 

Въздействието се оценява с (0). 

 

Влияния върху видове безгръбначни 

 

Не се очакват отрицателни въздействия върху видове безгръбначни, предмет на опазване в ЗЗ 

„Хърсовска река“. За всички оценявани видове въздействието е (0) – без въздействия. Не е 

необходимо прилагане на мерки за смекчаване на въздействията. 

 

Влияния върху видове растения 

 

Не се очакват значими отрицателни въздействия върху видове растения, предмет на опазване в 

ЗЗ „Хърсовска река“. За трите вида въздействието е (0) – без въздействия. 

Установена е едно непряко въздействие с малка вероятност, със стойност (-1). То се изразява в 

установен риск от загуба на потенциални местообитания за вида Potentilla emilii-popii при 
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осъществяване на рекултивационни мероприятия по традиционните методи с равномерно засипване 

на всички площи с почвени пластове. Възможно е прилагане на мерки за смекчаване на 

въздействията в етапа на рекултивация. 

Въздействието се определя като: 

J Обхват, площ и интензивност:  ...... малък обхват. Въздействието е локално, само в площите 

където са потенциални местообитания на вида и са 

предвидени за засипване в етапа на рекултивация; 

J Вероятност за възникване:............. с малка вероятност. На този етап е установена единствено 

вероятност за възможно възникване на въздействието след 

няколко десетилетия; 

J Продължителност и честота: ......... ще възникне еднократно с разстилане на почвените 

пластове при рекултивация и ще е постоянно; 

J Момент на проявата: ...................... в случай, че при добива са образувани подходящи за 

Potentilla emilii-popii местообитания, отрицателното 

въздействие ще възникне в етапа на рекултивация; 

J Значимост: ....................................... незначително поради явната неопределеност; 

J Обратимост: .................................... трудно обратимо; 

J Кумулативен характер: ................... не се сумира с въздействия върху други компоненти. 

 

Предвидена е мярка за редуциране площта на кариерата (мярка № 24 от Плана с мерки) с цел 

минимизиране на въздействията върху природни местообитания в границите на находището. 

В случай, че компетентния орган одобри прилагането на тази мярка, то площта на находището 

ще се намали на 113,23 дка. Това ще намали очакваните въздействия върху всички разглеждани 

компоненти и фактори на околната среда. 

 

 

5.2.3.2 Цели на опазване 

Според специфичната информация получена в резултат на проект: „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I" природозащитното 

състояние на местообитанията и видовете в ЗЗ „Хърсовска река“ BG0000106 е благоприятно. 

Разработването на кариера „Тервел.Бонево“ ще повиши риска от обезпокояване за 

чувствителните видове от фауната на зоната, но въздействието се оценява като незначително 

предвид оценените налични данни за видовете и вида на предвидените дейности. 

При извършване на взрив се излъчват звукова и сеизмична вълни, които са значителни (за зоната 

на въздействие (взривното поле и площадката на кариерата) и умерено силни за зоната за 

безопасност (500 м), но това ще е еднократно за значителен период от време и ще е за много кратък 

период (взрив за част от секундата и няколко секунди до прекратяване срутването на взривените 

скални маси). Взривяване се предвижда веднъж месечно. За постигане годишните количества на 
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заложения добив ще са необходими средно 8 взривявания годишно. Периодите между 

взривяванията ще са продължителни – няколко седмици. 

Не се предвижда работа извън светлата част от денонощието. Кариерата ще работи 5 дена в 

седмицата. 

Установени са незначителни отрицателни въздействия за три природни местообитания и за един 

вид влечуго. Не е необходимо, от природозащитна гледна точка, прилагане на смекчаващи мерки, но 

такива са предложени. С прилагането им всички описани отрицателни въздействия отпадат. 

 

За да се одобри инвестиционното предложение то трябва да е съвместимо с трите цели на 

опазване на ЗЗ „Хърсовска река“ BG0000106. Оценката в тази точка е направена по отделно за всяка 

конкретна цел на опазване, като е използвана матрица за остойностяване на въздействието, която е 

представена в т. 12.2. 

Защитената зона има формулирани три цели на опазване, както са представени в документа 

„Предмет и цели за опазване на защитената зона“ на адрес: 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000106/BG0000106_PS_

17.pdf 

 
ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ХЪРСОВСКА РЕКА“ 

BG0000106 

Цел на опазване Влияние Оценка 

Запазване на площта на природните 
местообитания и местообитанията на 
видове и техните популации, предмет на 
опазване в рамките на защитената зона. 

Няма да бъдат засегнати площи от 7 природни 
местообитания. 
За три природни местообитания (6110*, 6210* и 
6240*) са установени малки площи с незначителна 
относителна площ, които ще бъдат унищожени. 
Не са засегнати пряко популации на видове. 
 

-1 

Запазване на естественото състояние на 
природните местообитания и 
местообитанията на видове, предмет на 
опазване в рамките на защитената зона, 
включително и на естествения за тези 
местообитания видов състав, характерни 
видове и условия на средата. 
 

Предвидените дейности не създават риск от 
промяна и влошаване на естественото състояние на 
местообитанията в съседни или отдалечени 
територии. 

0 

Възстановяване при необходимост на 
площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и 
местообитания на видове, както и на 
популации на видовете, предмет на 
опазване в рамките на защитената зона. 

ИП се отнася за добивни дейности – добив на 
варовик по открит способ посредством пробивно- 
взривен метод. Преките цели на ИП не включват, но 
и не възпрепятстват изпълнението на тази цел. 
С набелязване и реализиране на специални мерки, 
за етапа на рекултивация, е възможно постигане на 
положителни стойности на въздействие по 
отношение на тази цел на опазване. 
 
Оценката има неопределен характер 
 

(?) 

 

ИП е съвместимо с целите на опазване в защитена зона „Хърсовска река“ BG0000106, 

определена по директива за местообитанията. 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000106/BG0000106_PS_17.pdf
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000106/BG0000106_PS_17.pdf
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Влиянието се оценява с (-1) Слаби отрицателни въздействия. Не са необходими мерки за 

намаляване и предотвратяване на въздействия, но е възможно набелязване на такива. С прилагане 

на мерките въздействията напълно ще отпаднат. 

Влиянието върху целите на опазване се характеризира със следните показатели: 

J Обхват, площ и интензивност:  ...... малък обхват. 

J Вероятност за възникване:............. задължително ще възникне при реализиране на ИП в пълен 

обхват; 

J Продължителност и честота: ......... ще възникне еднократно с премахване на растителното 

покритие и почвените пластове; 

J Момент на проявата: ...................... При достигане на трите засегнати местообитания и 

разкриване на залежите ще има загуба на площ 

J Значимост: ....................................... незначително. 

J Обратимост: .................................... обратимо в голяма степен при прилагане на мерки за 

възстановяване на местообитанията в етапа на 

рекултивация. 

J Кумулативен характер: ................... не се сумира с въздействия върху други компоненти. 

 

Възможно е набелязван на мерки за етапа на рекултивация, с които ще се постигне силно 

положително въздействие (+2) по отношение цел на опазване 3 – ще се подпомогне 

възстановяването на площи от местообитания и местообитания на видове. 

 

Описание и анализ на въздействието на ИП върху целостта на защитената зона с оглед на 

нейната структура, функции и природозащитни цели 

 

Влиянието се характеризира със следните показатели: 

J Структура ......................................... Не се засяга структурата на ЗЗ. За дълъг, но ограничен 

период от време около 60 дка обработваеми земи и 

ливади ще се използват като кариера за добив, но това ще 

се промени в етапа на рекултивация. Въпреки това, като се 

вземе предвид съвсем малките относителни стойности на 

площите спрямо защитената зона, то категорично ИП не 

предвижда промяна в структурата на зоната. 

J Функции и природозащитни цели Не се очаква значително отрицателно въздействие върху 

функциите и природозащитни цели на зоните. 

J Загуба на местообитания ............... Очакваните загуби на местообитания са описани по-горе. 

Въздействието е оценено като незначително отрицателно 

със стойност (-1) по използваната скала. Въздействието е 
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допустимо. Възможно е набелязване на мерки, с които то 

напълно да отпадне; 

J Фрагментация ................................. Не се очаква фрагментация на местообитанията. 

J Обезпокояване на видове.............. Слаба степен и то само за няколко вида. Територията на 

кариерата е част от потенциални местообитания на някои 

видове прилепи, но тя няма да работи извън редовното 

работно време (тъмната част от денонощието няма да има 

шум, движение на хора и машини). 

J Нарушаване на видовия състав ..... Не се очаква. 

J Химически промени ....................... Не се очакват. 

J Хидроложки промени .................... Не се очакват. 

J Геоложки промени .................... Промени не се очакват. Съгласно направените геоложки 

проучвания на находището на варовик с извършване на 

добива, по определения с ИП начин и заложени 

количества, няма да бъде достигнато геоложкото дъно на 

запасите. При експлоатацията на кариерата Ще се промени 

локално релефа, но ще се запази типа на скалите, които са 

на повърхността. Добива по открит способ не засяга 

залегналите в дълбочина геоложки пластове. 

 

5.2.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

 

Инвестиционното предложение е допустимо по отношение влиянието върху предмета и целите 

на опазване на защитена зона „Хърсовска река” BG0000106. Засегнатите площи са с незначителни по 

големина относителни площи в зоната. Въздействията са съвместими с предмета и целите на 

опазване на ЗЗ „Хърсовска река”. Изводите са, че ще настъпят негативни въздействия, но те се 

квалифицират като допустими. В основната си са свързани с пряко унищожаване на природни 

местообитания с незначителна площ (за три вида местообитания) и възможно безпокойство и 

унищожаване на случайно преминаващи екземпляри за един от видовете влечуги. Възможните 

отрицателни въздействия са с ограничената площ на влияние, обратимост в значително степен, 

локалното въздействие и дълъг, но ограничен във времето период на действие. 

За всички установени рискове за отрицателни въздействия са намерени конкретни мерки за 

смекчаване. На база анализа са предложени мерки, които да предотвратят всички възможни 

отрицателни въздействия върху предмета на опазване в защитената зона. 

 

Инвестиционното предложение е допустимо по отношение опазване на биологичното 

разнообразие, при положение, че се спазят предписаните мерки по отношение на въздействията 

върху птиците. 

По-долу са обобщени изводите от проведеното изследване на очакваните влияния от 

изпълнение на инвестиционното предложение. Въздействията се разделят както следва: 
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J Природни местообитания .............. Общата оценка на въздействието върху природните 

местообитания е: „Слабо отрицателно въздействие, което 

има числено изражение (-1)“; 

J Птици: .............................................. Въздействието върху птиците се определя като 

отрицателно, допустимо само след прилагане на мерки за 

смекчаване. То се оценява с (-2) отрицателни въздействия; 

J Бозайници: ...................................... Не са установени отрицателни въздействия върху видове 

бозайници и техните местообитания. Числено изражение 

(0); 

J Земноводни и влечуги: ................... От проучените видове за един е открит риск от възникване 

на отрицателно влияние, за всички останали то е 

определено като „Без въздействие“. Общата оценка е 

формирана според най-силната установена степен. 

Въздействието се изразява с възможно безпокойство на 

случайно преминаващи екземпляри. То ще е дълготрайно, 

но с ограничен период от време (Срок на предоставената 

концесия), напълно обратимо. Числено изражение (-1); 

J Риби: ................................................ В региона няма водоеми. Не се очакват хидроложки 

промени в следствие дейност в кариерата. Не е открит риск 

от възникване на отрицателно въздействие. Числено 

изражение (0); 

J Безгръбначни: ................................. Не е установен риск за възникване на отрицателни 

въздействия. Числено изражение (0); 

J Растения: .......................................... На площадката не са установен защитени растителни 

видове. Единствено за етапа на рекултивация е установен 

риск от разрушаване на подходящи месторастения за вида 

Potentilla emili-popii, които вероятно ще бъдат създадени по 

време на редовната експлоатация на кариерата. 

Въздействието е с несигурен характер и малка вероятност. 

То се оценява с (-1) Слаби отрицателни въздействия. 

 

Предвидена е мярка за редуциране площта на кариерата (мярка № 24 от Плана с мерки) с цел 

минимизиране на въздействията върху природни местообитания в границите на находището. 

В случай, че компетентния орган одобри прилагането на тази мярка, то площта на находището 

ще се намали на 113,23 дка. Това ще намали очакваните въздействия върху всички разглеждани 

компоненти и фактори на околната среда. 

 

5.3 ПОЧВИ 

Добивните дейности не предполагат възможност от замърсяване на почвите. Полезното 

изкопаемо се изгребва след взривяване, товари се и се изнася от кариерата. Замърсяване с ГСМ от 
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двигателите с вътрешно горене също е изключено. Отработените материали се събират и предават за 

рециклиране. На площадката не се извършват ремонтни дейности и не се съхраняват опасни 

вещества. 

Преди започване на същинските добивни работи в отделните блокове, първо се отстранява 

разкривката. 

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, разкриване на кариери 

върху земеделска земя от първа до шеста категория се извършват само след отнемане на хумусния 

пласт. Разкриване без отнемане на хумусния пласт е допустимо когато мощността му е до 10 см (чл. 

7, ал. 4 същата наредба) след изпълнение на процедурите по чл. 7, алинеи 5 и 6 и получаване на 

разрешение от тези площи да не се отнема хумусния пласт. 

Хумусният пласт се отстранява разделно и се съхранява на отделно депо за хумус до стартиране 

на рекултивцията, при която да се използва. След отнемане на хумусния пласт е необходимо той се 

съхранява на хумусно депо с височина до 10 м. Не се допуска унищожаване или замърсяване на 

хумусния пласт. Съхраняването на хумусния пласт на депо за срок по-голям от 3 години 

задължително се съпровожда със затревяване, като се използват култури с дълбока коренова 

система. Депо за хумус ще се обособи до депото за откривка. 

В проекта за рекултивация ще се предвиди оползотворяване на хумусния пласт за рекултивация 

на нарушената от добива площи по време или след приключване на експлоатацията на находището.  

 

За територията на площадката и съседни терени не се наблюдават условия за възникване на 

повърхностна и ветрова ерозия. Пластовете от разкривката ще се съхраняват на депо в границите на 

концесионната площ. 

 

Влиянието се определя се с оценка (-1 – малки количествени показатели, пренебрежимо 

влияние, пълна обратимост): очаква се отрицателно въздействие с много малка степен. 

J Обхват, площ и интензивност: ....... локално въздействие – площ от 61.36 дка; Площта ще се 

разширява постепенно със слаби темпове, за да достигне 

максимума си след около 10-15 години; Интензивността се 

определя като слаба; 

J Вероятност за възникване:............. дейности, която задължително ще се извърши; 

J Продължителност и честота: ......... постоянно въздействие, постепенно разширяваща се площ, 

за целия първите 10-50 години на добив; 

J Момент на проявата: ...................... През първите 5 години на дейността, до закриване на 

кариерата и рекултивация. Значително се смекчава след 

приключване на всички описани дейности и 

рекултивацията; за рекултивираните терени въздействието 

изчезва напълно след значителен период от време под 

действие на естествени процеси; 

J Значимост: ....................................... незначително. Площта е ограничена и не се провокират 

процеси, които могат да разпространят влиянието; 
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J Обратимост: .................................... обратимо в значителна степен, като следствие от запазване 

на ресурса и поледващо ползване за рекултивация; 

J Кумулативен характер: ................... въздействието върху почвите е пряко свързано с 

въздействието върху природните местообитания в 

границите на площта за добив – унищожаване на 

растителното покритие. Не се очаква кумулативен ефект от 

въздействията върху почвите. 

 

При рекултивацията в голяма степен ще се възстановят почвените пластове. Всички иззети маси 

ще останат в границите на площадката и няма да бъдат изнасяни и използвани за други нарушени 

терени. Не съществува риск от замърсяване при транспортирането и в периода на съхранение. 

Влиянието на рекултивацията на нарушените терени се определя се с обща оценка (+1), но тя 

варира и поради съществуващи рискове от неефективно възстановяване на почвения пласт. 

Стойностно въздействието преминава през възможни слаби отрицателни въздействия по 

компонент почви (-1) и достига до (+1) при качествено отнемане и съхраняване на плодородните 

пластове. Заради отрицателната компонента на въздействието са заложени мерки за смекчаване на 

въздействието. 

Въздействието от прилагането на Проекта за рекултивация има следните показатели: 

J Обхват, площ и интензивност: ....... локално въздействие – площ, която може да достигне до 

123.653 дка; 

J Вероятност за възникване:............. ще възникне с началото на мероприятията по проекта за 

рекултивация; 

J Продължителност и честота: ......... еднократно. С рекултивацията ще се постигне значителен 

положителен ефект, който ще продължи да нараства през 

следващите години, за да достигне максимум при напълно 

възстановяване на растителното покритие и забавяне на 

процесите за формиране на трайни растителни 

съобщества; 

J Момент на проявата: ...................... след приключване на рекултивацията; 

J Значимост: ....................................... значимо положително влияние; 

J Кумулативен характер: ................... ще допринесе за възстановяване на растителните 

съобщества при правилно планиране на биологичната 

рекултивация. 

 

Предвидена е мярка за редуциране площта на кариерата (мярка № 24 от Плана с мерки) с цел 

минимизиране на въздействията върху природни местообитания в границите на находището. 

В случай, че компетентния орган одобри прилагането на тази мярка, то площта на находището 

ще се намали на 113,23 дка. Това ще намали очакваните въздействия върху всички разглеждани 

компоненти и фактори на околната среда. 
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5.4 ВОДИ – ПОВЪРХНОСТНИ И ПОДЗЕМНИ 

5.4.1.1 Очаквани въздействия върху подземни води 

По отношение на количеството на подземните води не се очаква въздействие следствие 

строителство, експлоатация и закриване и рекултивация на кариерата. Инвестиционното 

предложение не предвижда водовземане. Не се очакват съществени отклонения в режима на 

движение на повърхностните води. Наклонът на терена и посоката на оттичане на повърхностните 

води по време на и след разработване на кариерата ще се запази. Поради което не се очаква 

намаляване в количеството на повърхностните води, с които се подхранва подземните водни обекти 

в района. 

По отношение качеството на подземните води може да се очаква въздействие следствие 

изземване на скални материали, които играят ролята на филтър за падналите атмосферни валежи в 

зоната на подхранване на подземното водно тяло. 

Най-плитко разположеното подземно водно тяло в района на находището е Карстово-порови 

води в Неоген – Сармат – Добруджа.  

Съгласно информация от сайта на Басейнова дирекция – Дунавски район, типът на водите във 

водното тяло е „безнапорни”. Общата площ на подземното водно тяло възлиза на 3 247,7 км2, като 

площта на кариерата (123 653 м2=0.000124 км2) представлява едва 3.81*10-6=0.0000038 % от 

територията му. 

Във връзка с това въздействието върху качеството на подземните води, следствие намаляване на 

покриващия пласт в една пренебрежимо малка площ от зоната на подхранване на подземното водно 

тяло се оценява на незначително, дълготрайно, постоянно, с малък териториален обхват. 

Разработването на находището няма да окаже влияние върху другите две подземни водни тела, 

които са разположени на по-голяма дълбочина, под разгледаното.  

Въздействието има следните характеристики: 

J Обхват, площ и интензивност:  ...... малък обхват; 

J Вероятност за възникване:............. слаба вероятност; 

J Продължителност и честота: ......... дълготрайно с постоянно действие 

J Момент на проявата: ...................... при експлоатация на находището; 

J Значимост: ....................................... ниска значимост; 

J Обратимост: .................................... необратимо; 

J Кумулативен характер: ................... няма. 

 

Влиянието по компонент повърхностни води е незначително – с малка площ и слаба 

интензивност и се определя се с оценка (0). 

 

Предвидена е мярка за редуциране площта на кариерата (мярка № 24 от Плана с мерки) с цел 

минимизиране на въздействията върху природни местообитания в границите на находището. 

В случай, че компетентния орган одобри прилагането на тази мярка, то площта на находището 

ще се намали на 113,23 дка. Това ще намали очакваните въздействия върху всички разглеждани 

компоненти и фактори на околната среда. 
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5.4.1.2 Очаквани въздействия върху водоизточници за питейно-битово 
водоснабдяване 

Територията на находището не попада в границите на санитарно-охранителни зони около 

водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. Такива до момента не са учредени по реда на чл. 

37 от Наредба 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на 

санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

Най-близко до находището, на 1 760 м е разположен водоизточник Тервел СК2, който се ползва 

за питейно-битови цели. Пояс I на водоизточника е маркиран, ограден и в него е въведена охрана, 

съгласно изискванията на чл. 46 от Наредба 3. Същият обхваща Поземлен имот 72271.106.22, 

държавна частна собственост, вид територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна 

вода, площ 628 кв.м.. Находището, предмет на оценка в настоящия ДОВОС не попада в СОЗ I на 

водоизточника. 

Вторият водоизточник Тервел СК1, който, според информация от ВиК Добрич АД е разположен 

на 850 м от границите на находището, попада в имот с начин на трайно ползване - пасище. За 

водоизточника не е проведена процедура по отреждане и отчуждаване на територия за охрана – 

пояс I, съгласно изискванията на Наредба 3. В представената от ВиК Добрич информация, в хода на 

консултациите по разработване на ДОВОС не е посочен експлоатационен дебит на водоизточника. 

Не става ясно, дали кладенеца е оборудван и се експлоатира. 

На фиг. 4.4.3.-2 и 4.4.3 – 3 е представена извадка от кадастралната карта на района, от която се 

вижда разположението на водоизточниците, отредения имот за Тервел СК2 – с НТП За извор на 

прясна вода и липсата на отреден имот за охрана за Тервел СК 1. 

Въпреки непълната информация, категорично може да се направи заключението, че територията 

на находище „Тервел-Бонево“ не попада в пояс I на водоизточниците. 

Тъй като не е извършено учредяване на СОЗ пояс II и III, трудно може да се прецени, дали 

територията на находището би попаднало в бъдеще в проектни зони на СОЗ и в кой пояс точно – пояс 

II или пояс IIII. 

Според определението на чл. 23, ал. 1 от Наредба 3, Границата на пояс II се определя като 

вертикална проекция върху земната повърхност на кривата, описана от всички точки от подземния 

воден обект, водата от които за 400 дни би достигнала до водоизточника. Средният коефициент на 

филтрация за подземното водно тяло е определен на 3 м/ден (ПУРБ 2016-20121 г., Приложение 

1.3.2.1, табл. 2-б). 

Приблизителни изчисления показват, че при този коефициент на филтрация, границата на пояс 2 

на проектната СОЗ би се разпростряла на около 1200 м от водоизточника. Територията на 

находището е на около 1760 м от него и би останала извън границите на пояс II на СОЗ. 

Според определението на чл. 24. (1) Границата на пояс III се определя като вертикална проекция 

върху земната повърхност на кривата, описана от всички точки от подземния воден обект, водата от 

които за 25 години би достигнала до водоизточника. 

Съгласно това определение е вероятно при проектиране и определяне на СОЗ около 

водоизточника, територията на находището да попадне в пояс III. 

 

Въпреки това, в изпълнение на препоръките на експлоатационното предприятие „ВиК Добрич“ 

АД, дадени в хода на проведените консултации, е извършен анализ на предвидените дейности на 
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територията на находището и съответствието им със забраните за пояс II и пояс III на СОЗ, 

определени в Приложение 2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба 3 за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, ползвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

Установените статични водни нива в двата най-близко разположени водоизточника Тервел СК1 и 

Тервел СК2 са съответно 0 м и 6 м (абсолютна кота по Балтийска височинна система). Проектна кота 

на добивните хоризонти в края на експлоатационния период на кариерата – 140 м. 

Анализ на всички дейности на площадката, които биха били в противоречие със забраните и 

ограниченията в пояс II и пояс III на СОЗ е представен таблично в таблици 5.4.1.2.-1. 5.4.1.2-2 и 5.4.1.2-

3. 

 
ТАБЛИЦА 5.4.1.2. -1 АНАЛИЗ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙНОСТИ СПРЯМО ЗАБРАНИТЕ В 

СОЗ – ПОЯС II И III, ОПРЕДЕЛЕНИ В НАРЕДБА 3 – ЗА НЕЗАЩИТЕН ПОДЗЕМЕН ВОДЕН ОБЕКТ 

N 
Забрана, съгласно Приложение 2 

на Наредба 3 

Предвидени дейности, попадащи в ограниченията или 
забраните – ДА/НЕ. 

Обосновка 

Пояс II 

Въведени са следните забрани 

1 
Пряко отвеждане на води, 
съдържащи опасни и вредни 
вещества в подземните води 

НЕ 
На територията на площадката липсват точкови източници на 
отпадъчни води. Не се предвижда организирано събиране и 
отвеждане на отпадъчни води, Не се предвижда пряко отвеждане 
на отпадъчни води в подземния воден обект. 
На територията на кариерата не се съхраняват или употребяват 
вещества, определени като опасни в Приложение 3, част А на 
Наредба 1 за проучване, ползване и опазване на подземните 
води, както и на вещества, определени като вредни в част Б на 
същото Приложение. 

2 

Дейности, които водят до 
непряко отвеждане на опасни 
вещества, в т.ч. на земната 
повърхност и между земната 
повърхност и водното ниво 

НЕ 
На територията на кариерата не се предвижда се ползване и 
съхранение на суровини, спомагателни материали, горива, 
притежаващи опасни свойства. Не се извършват дейности, 
водещи до непряко отвеждане на опасни вещества в подземните 
води. 
На територията на кариерата не се съхраняват или употребяват 
вещества, определени като опасни в Приложение 3, част А на 
Наредба 1 за проучване, ползване и опазване на подземните 
води. 

3 

Дейности, които водят до 
непряко отвеждане на вредни 
вещества между земната 
повърхност и водното ниво 

НЕ 
На територията на кариерата не се предвижда се ползване и 
съхранение на суровини, спомагателни материали, горива, 
притежаващи опасни свойства. Не се извършват дейности, 
водещи до непряко отвеждане на опасни вещества в подземните 
води. Не се ползват и съхраняват вещества, описани в част Б от 
Приложение № 3 към Наредба 1 за проучване, ползване и 
опазване на подземните води, 

4 
Преработка и съхранение на 
радиоактивни вещества и 
отпадъци 

НЕ 
На територията на находището не се предвижда преработка или 
съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци. 

5 
Добив на подземни богатства, в 
т.ч. инертни и строителни 

НЕ 
Проектната кота на добив в края на експлоатационния период на 
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N 
Забрана, съгласно Приложение 2 

на Наредба 3 

Предвидени дейности, попадащи в ограниченията или 
забраните – ДА/НЕ. 

Обосновка 

материали под водното ниво кариерата е 140 м, а водното ниво, установено в двата най-близък 
разположени водоизточници е 0 м и 6 м. 
Категорично не се предвижда добив под водното ниво. 

6 
Торене при съдържание на 
нитрати в подземните води над 
35 мг/л 

НЕ 
Не се предвижда наторяване на територията на имота., както в 
процеса на експлоатация, така и при рекултивация на терена след 
приключване на добива. 

7 

Използване на препарати за 
растителна защита, в т.ч. и 
разпръскването им с 
въздухоплавателни средства 

НЕ 
Дейността изключва ползване на препарати за растителна 
защита. 

8 
Напояване с води, съдържащи 
опасни и вредни вещества 

НЕ 
Дейността изключва напояване на територията на имота. 

Пояс III 

Въведени са следните забрани 

1 
Пряко отвеждане на води, 
съдържащи опасни и вредни 
вещества в подземните води 

НЕ 
На територията на площадката липсват точкови източници на 
отпадъчни води. Не се предвижда организирано събиране и 
отвеждане на отпадъчни води, Не се предвижда пряко отвеждане 
на отпадъчни води в подземния воден обект. 
На територията на кариерата не се съхраняват или употребяват 
вещества, определени като опасни в Приложение 3, част А на 
Наредба 1 за проучване, ползване и опазване на подземните 
води, както и на вещества, определени като вредни в част Б на 
същото Приложение. 

2 
Преработка и съхранение на 
радиоактивни вещества и 
отпадъци 

НЕ 
На територията на находището не се предвижда преработка или 
съхранение на радиоактивни вещества и отпадъци. 

Заключение: 

На площадката не се предвиждат дейности, за които са въведени забрани за осъществяване в 

границите на пояс II и пояс III на евентуални бъдещи СОЗ около водоизточниците. 

Не е необходимо предвиждане на допълнителни ограничения и / или мерки, недопускащи 

вредно изменение на подземните води, ползвани за питейно-битови цели. 

 
ТАБЛИЦА 5.4.1.2.-2 АНАЛИЗ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙНОСТИ СПРЯМО 

ОГРАНИЧЕНИЯТА В СОЗ – ПОЯС II И III, ОПРЕДЕЛЕНИ В НАРЕДБА 3 – ЗА НЕЗАЩИТЕН ПОДЗЕМЕН 

ВОДЕН ОБЕКТ 

N 
Ограничение, съгласно 

Приложение 2 на Наредба 3 

Предвидени дейности, попадащи в ограниченията или 
забраните – ДА/НЕ. 

Обосновка 

Пояс II 

Въведени са следните ограничения: 

1 
Дейности, които водят до 
непряко отвеждане на вредни 
вещества на земната повърхност  

НЕ/ДА 
На територията на находището не се предвижда съхранение на 
спомагателни материали, горива. Възложителят разполага с 
производствена база в град Тервел, където са разположени 
складове, ремонтни работилници, автосервиз за собствените 
автомобили.  
На територията на находището не се извършват ремонтни работи 
по транспортната или другата експлоатационна техника. 
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N 
Ограничение, съгласно 

Приложение 2 на Наредба 3 

Предвидени дейности, попадащи в ограниченията или 
забраните – ДА/НЕ. 

Обосновка 

Непряко отвеждане на вредни вещества върху земната 
повърхност би могло да възникне при авария на транспортна 
техника, свързана с разлив на гориво. Това е ситуация с малка 
възможност за възникване.  

2 

Добив на подземни богатства, в 
т.ч. инертни и строителни 
материали между земната 
повърхност и водното ниво 

НЕ  
Добивът на варовик ще се извършва повърхностно, по открит 
способ. Не се предвижда подземен добив (между земната 
повърхност и водното ниво) 
Проектната кота на добив в края на експлоатационния период на 
кариерата е 140 м, а водното ниво, установено в двата най-близко 
разположени водоизточници е 0 м и 6 м. 
Т.е. добивът се извършва на около 130 м над водното ниво. 

3 
Торене при съдържание на 
нитрати в подземните води до 35 
мг/л 

НЕ / ДА 
Не се предвижда наторяване на територията на имота., както в 
процеса на експлоатация, така и при рекултивация на терена след 
приключване на добива. 
В случай на биологична рекултивация на терена, се препоръчва 
използването на устойчив биологични видове, при които да се 
изключи необходимостта от наторяване.  

3 
Напояване с подземни води от 
същия подземен воден обект 

НЕ 
На територията на находището не се предвижда извършване на 
напоителни работи. Не се предвижда изграждане на 
водоизточници, разкриващи Малм – Валанжския водоносен 
хоризонт,, ползван за питейно-битови нужди. 

4 

Изграждане на геоложки, 
хидрогеоложки и инженерно-
геоложки проучвателни 
съоръжения в т.ч. и водовземни 
съоръжения за подземни води в 
подземния воден обект 

НЕ 
На територията на находището не се предвижда изграждане на 
водоизточници, разкриващи Малм – Валанжския водоносен 
хоризонт,, ползван за питейно-битови нужди. 

Пояс III 

1 

Дейности, които водят до 
непряко отвеждане на опасни 
вещества, в т.ч.: на земната 
повърхност и между земната 
повърхност и водното ниво 

НЕ/ДА 
На територията на находището не се предвижда съхранение на 
спомагателни материали, горива. Възложителят разполага с 
производствена база в град Тервел, където са разположени 
складове, ремонтни работилници, автосервиз за собствените 
автомобили.  
На територията на находището не се извършват ремонтни работи 
по транспортната или другата експлоатационна техника. 
Непряко отвеждане на вредни вещества върху земната 
повърхност би могло да възникне при авария на транспортна 
техника, свързана с разлив на гориво. Това е ситуация с малка 
възможност за възникване.  

2 

Дейности, които водят до 
непряко отвеждане на вредни 
вещества, в т.ч.: между земната 
повърхност и водното ниво 

НЕ/ДА 
На територията на находището не се предвижда съхранение на 
спомагателни материали, горива. Възложителят разполага с 
производствена база в град Тервел, където са разположени 
складове, ремонтни работилници, автосервиз за собствените 
автомобили.  
На територията на находището не се извършват ремонтни работи 
по транспортната или другата експлоатационна техника. 
Непряко отвеждане на вредни вещества върху земната 
повърхност би могло да възникне при авария на транспортна 
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N 
Ограничение, съгласно 

Приложение 2 на Наредба 3 

Предвидени дейности, попадащи в ограниченията или 
забраните – ДА/НЕ. 

Обосновка 

техника, свързана с разлив на гориво. Това е ситуация с малка 
възможност за възникване.  

3 
Добив на подземни богатства, в 
т.ч. инертни и строителни 
материали под водното ниво 

НЕ 
Проектната кота на добив в края на експлоатационния период на 
кариерата е 140 м, а водното ниво, установено в двата най-близко 
разположени водоизточници е 0 м и 6 м. 
Категорично не се предвижда добив под водното ниво. 

4 
Торене при съдържание на 
нитрати в подземните води над 
35 мг/л 

НЕ / ДА 
Не се предвижда наторяване на територията на имота., както в 
процеса на експлоатация, така и при рекултивация на терена след 
приключване на добива. 
В случай на биологична рекултивация на терена, се препоръчва 
използването на устойчив биологични видове, при които да се 
изключи необходимостта от наторяване.  

5 

Използване на препарати за 
растителна защита, в т.ч. и 
разпръскването им с 
въздухоплавателни средства 

НЕ  
Дейността изключва ползване на препарати за растителна 
защита. 

 
6 

Напояване с подземни води от 
същия подземен воден обект 

НЕ 
На територията на площадка се извършва отглеждане на крави за 
мляко. Дейността изключва напояване на територията на имота. 
На територията на кравефермата не съществува собствен 
водоизточник. 

 

Заключение: 

На площадката не се предвиждат дейности, за които са въведени ограничения за 

осъществяване в границите на пояс II и пояс III на евентуални бъдещи СОЗ около водоизточниците. 

При възникване на инцидент-авария с пътно-транспортната техника на територията на 

находището и наличие на разлив на гориво е възможно да се достигне до непряко отвеждане на 

опасни вещества върху земната повърхност.  

За ограничаване на тези инциденти, могат да се въведат следните мерки: 

J На територията на концесионната площ да се допускат само технически изправна 

техника за добив. Да не се допуска извършване на ремонтни дейности в границите на 

находището.  

J При възникване на авария с транспортна техника, свързана с разлив на гориво, 

незабавно да се предприемат мерки за ограничаване и ликвидиране на разлива. 

J Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между земната 

повърхност и водното ниво. Ограничават се чрез следните мерки: 

J При рекултивация на кариерата да се ползват само чисти, незамърсени почви или 

материали от разкривката. 

J За ограничаване на торенето в границите на находището, се препоръчва следната 

мярка: 

J При биологична рекултивация на находището, да се използват устойчиви и лесно 

прихващащи се видове, като се изключи необходимостта от наторяване. 
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ТАБЛИЦА 5.4.1.2. -2 АНАЛИЗ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙНОСТИ СПРЯМО 

ОГРАНИЧЕНИЯТА В СОЗ – ПОЯС II И III, ОПРЕДЕЛЕНИ В НАРЕДБА 3 – ЗА НЕЗАЩИТЕН ПОДЗЕМЕН 

ВОДЕН ОБЕКТ 

N 
Ограничение при доказана 

необходимост, съгласно 
Приложение 2 на Наредба 3 

Предвидени дейности, попадащи в ограниченията или 
забраните – ДА/НЕ. 

Обосновка 

Пояс III 

1 Дейности, които водят до 
непряко отвеждане на вредни 
вещества, в т.ч.: на земната 
повърхност 

НЕ/ДА 
На територията на находището не се предвижда съхранение на 
спомагателни материали, горива. Възложителят разполага с 
производствена база в град Тервел, където са разположени 
складове, ремонтни работилници, автосервиз за собствените 
автомобили.  
На територията на находището не се извършват ремонтни работи 
по транспортната или другата експлоатационна техника. 
Непряко отвеждане на вредни вещества върху земната 
повърхност би могло да възникне при авария на транспортна 
техника, свързана с разлив на гориво. Това е ситуация с малка 
възможност за възникване.  

2 Добив на подземни богатства, в 
т.ч. инертни и строителни 
материали между земната 
повърхност и водното ниво 

НЕ  
Добивът на варовик ще се извършва повърхностно, по открит 
способ. Не се предвижда подземен добив (между земната 
повърхност и водното ниво) 
Проектната кота на добив в края на експлоатационния период на 
кариерата е 140 м, а водното ниво, установено в двата най-близко 
разположени водоизточници е 0 м и 6 м. 
Т.е. добивът се извършва на около 130 м над водното ниво. 

3 Напояване с подземни води от 
същия подземен воден обект 

НЕ 
На територията на площадка се извършва отглеждане на крави за 
мляко. Дейността изключва напояване на територията на имота. 
На територията на кравефермата не съществува собствен 
водоизточник. 

4 Изграждане на геоложки, 
хидрогеоложки и 
инженерногеоложки 
проучвателни съоръжения, в т.ч. 
и водовземни съоръжения за 
подземни води в подземния 
воден обект, с изключение на 
проучвателни и експлоатационни 
водоизточници, заменящи при 
амортизиране на 
гореупоменатите 

НЕ 
На територията на площадката не се предвижда изграждане или 
ползване на водовземни съоръжения, както и проучвателни 
съоръжения. Площадката е част от производствена територия, с 
изградена ВиК инфраструктура. За производствени и санитарни 
цели се ползва вода от селищната водоснабдителна система, 
експлоатирана от ВиК Исперих.  

 

Заключение: 

На площадката не се предвиждат дейности, за които са въведени ограничения за 

осъществяване в границите на пояс II и пояс III на евентуални бъдещи СОЗ около водоизточниците. 

При възникване на инцидент-авария с пътно-транспортната техника на територията на 

находището и наличие на разлив на гориво е възможно да се достигне до непряко отвеждане на 

опасни вещества върху земната повърхност.  

За ограничаване на тези инциденти, могат да се въведат следните мерки: 
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J На територията на концесионната площ да се допускат само технически изправна 

техника за добив. Да не се допуска извършване на ремонтни дейности в границите на 

находището.  

J При възникване на авария с транспортна техника, свързана с разлив на гориво, 

незабавно да се предприемат мерки за ограничаване и ликвидиране на разлива. 

Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества между земната 

повърхност и водното ниво. Ограничават се чрез следните мерки: 

J При рекултивация на кариерата да се ползват само чисти, незамърсени почви или 

материали от разкривката. 

J За ограничаване на торенето в границите на находището, се препоръчва следната 

мярка: 

J При биологична рекултивация на находището, да се използват устойчиви и лесно 

прихващащи се видове, като се изключи необходимостта от наторяване. 

Въздействието върху водоизточниците за питейно битово водоснабдяване има следните 

характеристики: 

J Обхват, площ и интензивност: ....... малък обхват; 

J Вероятност за възникване:............. в периода на добив и при рекултивация - вероятността е 

малка; 

J Продължителност и честота: ......... дълготрайно с постоянно действие; 

J Момент на проявата: ...................... в периода на добив и при рекултивация; 

J Значимост: ....................................... голяма значимост; 

J Обратимост: .................................... обратимо; 

J Кумулативен характер: ................... няма. 

 

Влиянието върху водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване е незначително – с 

малка площ и слаба интензивност и се определя се с оценка (0). 

 

Предвидена е мярка за редуциране площта на кариерата (мярка № 24 от Плана с мерки) с цел 

минимизиране на въздействията върху природни местообитания в границите на находището. 

В случай, че компетентния орган одобри прилагането на тази мярка, то площта на находището 

ще се намали на 113,23 дка. Това ще намали очакваните въздействия върху всички разглеждани 

компоненти и фактори на околната среда. 

 

 

5.4.1.3 Очаквани въздействия върху повърхностни води 

При разработване на кариерата за варовик ще възникне промяна в релефа – удълбаване, което 

ще повлияе на естествения морфологичен статус и на хидроложката обстановка в района. Слабо 
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въздействие ще се окаже върху режима на подхранване на повърхностните води, тъй като ще се 

запази посоката на водоприток към разположеното в близост сухо дере. 

От представените на Фигура Фиг. 4.4.1.1. Топографска карта на района находището, с посока на 

оттичане на атмосферните води и напречния и надлъжен разрез през находището – фиг. 4.4.4.2-1 и 

4.4.4.2-2 се вижда, че с проект се запазва посоката на наклона на територията, която практически в 

района на находището само ще се понижи. Не се очаква възникване на нова негативна форма в 

релефа, която да доведе до промяна в хидроложката обстановка в района.  

 

Във връзка с гореизложеното, въздействието се оценява на незначително, с малък териториален 

обхват, постоянно и дълготрайно. 

J Обхват, площ и интензивност: ....... малък обхват; 

J Вероятност за възникване:............. малка вероятност за възникване; 

J Продължителност и честота: ......... постоянно и дълготрайно; 

J Момент на проявата: ...................... започване на добив; 

J Значимост: ....................................... пренебрежимо влияние; 

J Обратимост: .................................... необратимо; 

J Кумулативен характер: ................... няма кумулативен характер. 

 

Влиянието но компонент повърхностни води е незначително – с малка площ и слаба 

интензивност и се определя се с оценка (0). 

 

Предвидена е мярка за редуциране площта на кариерата (мярка № 24 от Плана с мерки) с цел 

минимизиране на въздействията върху природни местообитания в границите на находището. 

В случай, че компетентния орган одобри прилагането на тази мярка, то площта на находището 

ще се намали на 113,23 дка. Това ще намали очакваните въздействия върху всички разглеждани 

компоненти и фактори на околната среда. 

 

 

5.5 ВЪЗДУХ И КЛИМАТ 

5.5.1. Въздействие от площни източници 

В таблица 5.5.1.-1 са представени обобщени резултати за очакваните максимални 

средногодишни концентрации на замърсители от площни източници и средногодишните 

концентрации на замърсители в рецепторните точки, получени чрез симулационното моделиране с 

програмен продукт TRAFFIC ORACLE, утвърден от МОСВ за оценявания етап от експлоатация на 

кариерата (9-та година). Получените концентрации на замърсители са сравнени със 

средногодишните норми за опазване на човешкото здраве съгласно Наредба № 12/2010 година. 

Направена е оценка за съответствието на очакваните средногодишни концентрации на 

замърсителите с нормативните изисквания. 
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ТАБЛИЦА 5.5.1.-1 

Замърсител 
Приземна концентрация в 
резултат на моделиране 

Метеоролог. 
условия 

ПДК съгласно Наредба 
12/2010 г 

Съответствие 

TSP Cmax=0.01450 mg/m
3
 Роза на вятъра 

Липсва средногодишна 
концентрация 

н/п 

TSP 

Рецептор №1 
Cmax=4.31Е-06 mg/m

3 

Рецептор №2 
Cmax=0.00104 mg/m

3
 

Роза на вятъра 
Липсва средногодишна 
концентрация 

н/п 

PM10 Cmax=0.00694 mg/m
3
 Роза на вятъра 

Ср.годишна норма - 40 
µg/m

3
 

ДА 

PM10 

Рецептор №1 
Cmax=1.89Е-06 mg/m

3 

Рецептор №2 
Cmax=0.00045 mg/m

3
 

Роза на вятъра 
Ср.годишна норма - 40 
µg/m

3
 

ДА 

PM2.5 Cmax=0.0007 mg/m
3
 Роза на вятъра 

Ср.годишна норма - 25 
µg/m

3
 

ДА 

PM2.5. 

Рецептор №1 
Cmax=1.88Е-07 mg/m

3 

Рецептор №2 
Cmax=0.00005 
mg/m

3
 

Роза на вятъра 
Ср.годишна норма - 25 
µg/m

3
 

ДА 

 

Извод: На базата на направения модел на разпространението на емисиите на PM10 и PM2.5, 

емитирани от площните източници от кариерата в приземния атмосферен слой през оценявания 

етап, изчислените стойности за очаквани средногодишни концентрации са под нормите за опазване 

на човешкото здраве за тези замърсители, съгласно Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за 

серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в 

атмосферния въздух. 

 

5.5.2. Въздействие от линейни източници 

В таблица 5.5.2.-1 са представени обобщени резултати за очакваните максимални среднодневни 

концентрации на замърсители от линейни източници и среднодневните концентрации на 

замърсители в рецепторните точки, получени чрез симулационното моделиране с програмен 

продукт TRAFFIC ORACLE, утвърден от МОСВ. Получените концентрации на замърсители са сравнени 

със среднодневните норми за опазване на човешкото здраве съгласно Наредба № 12/2010 година. 

Направена е оценка за съответствието на очакваните среднодневните концентрации на 

замърсителите с нормативните изисквания. 

 
ТАБЛИЦА 5.5.2.-1 

Замърсител 
Приземна концентрация в 
резултат на моделиране 

Метеоролог. 
условия 

ПДК съгласно Наредба 
12/2010 г 

Съответствие 

PM10 Cmax=0.00063 mg/m
3
 Роза на вятъра 

Ср.дн.норма за опазване на 
чов.здраве - 50 µg/m

3 ДА 

PM10 

Рецептор №1 
Cmax=1.16Е-07mg/m

3 

Рецептор №2 
Cmax=3.67Е-06 mg/m

3
 

Роза на вятъра 
Ср.дн.норма за опазване на 
чов.здраве - 50 µg/m

3 ДА 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_1_ot_16012004.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_1_ot_16012004.rtf
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Замърсител 
Приземна концентрация в 
резултат на моделиране 

Метеоролог. 
условия 

ПДК съгласно Наредба 
12/2010 г 

Съответствие 

NOx Cmax=0.0073 mg/m
3
 Роза на вятъра 

Ср.часова норма - 200 
µg/m

3
 

Ср.годишна норма - 40 
µg/m

3
 (като №2) 

Няма средноденонощна 
норма 

н/п 

NOx 

Рецептор №1 
Cmax=1.1Е-06 mg/m

3 

Рецептор №2 
Cmax=0.00003 mg/m

3
 

Роза на вятъра 

Ср.часова норма - 200 
µg/m

3
 

Ср.годишна норма - 40 
µg/m

3
 (като №2) 

Няма средноденонощна 
норма 

н/п 

СО Cmax=0.00585 mg/m
3
 Роза на вятъра 

норма за опазване на 
чов.здраве (8-часова)- 10 
mg/m

3 
ДА 

СО 

Рецептор №1 
Cmax=8.79Е-07 
mg/m

3 

Рецептор №2 
Cmax=0.00003 
mg/m

3
 

Роза на вятъра 
норма за опазване на 
чов.здраве (8-часова) – 10 
mg/m

3 
ДА 

 

Извод: 

На базата на направения модел на разпространението на емисиите на замърсители, емитирани 

от линейните източници от кариерата в приземния атмосферен слой през оценявания етап, 

изчислените стойности за очаквани среднодневни концентрации са под нормите за опазване на 

човешкото здраве за тези замърсители, съгласно Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен 

диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в 

атмосферния въздух. 

 

Влиянието върху компонент „Атмосферен въздух“ е допустимо отрицателно, определя се с 

оценка (-1) и има следните показатели: 

J Обхват, площ и интензивност: ....... локално въздействие – границите на ИП. Изчислените 

приземни концентрации за изследваните замърсители са 

със стойности, по-ниски от определените норми за 

опазване на човешкото здраве; 

J Вероятност за възникване:............. следствие от дейности, които задължително ще се 

извършат; 

J Продължителност и честота: ......... постоянно от работата на промишлената техника в обекта и 

планираните дейности по разкриване, добив и 

рекултивация на кариерата; 

J Момент на проявата: ...................... от стартиране на дейността, до закриване на кариерата и 

рекултивация. Изчезва напълно след приключване на 

всички описани дейности; 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_1_ot_16012004.rtf
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J Значимост: ....................................... незначително, поради ограничената площ, емисии с 

концентрации в рамките на допустимите норми и мерките, 

които Възложителя предвижда за намаляване на праховите 

емисии чрез оросяване в сухо време; 

J Обратимост: .................................... напълно обратимо. 

J Кумулативен характер:  .................. няма взаимодействие с отрицателни влияния върху други 

фактори. 

 

Изчислените очаквани годишни концентрации на замърсителите, прекурсори на озон (N2O, CH4, 

CO2, NMVOC), емитирани от площните и линейни източници в обекта, нямат потенциал за влияние 

върху климата в района на инвестиционното предложение. 

Не се отчита влияние върху климата в резултат на реализация на ИП. 

 

Предвидена е мярка за редуциране площта на кариерата (мярка № 24 от Плaна с мерки) с цел 

минимизиране на въздействията върху природни местообитания в границите на находището. 

В случай, че компетентният орган одобри прилагането на тази мярка, то площта на находището 

ще се намали на 113,23 дка.  

Оценката по компонент „Атмосферен въздух“ в доклада по ОВОС е направена за едногодишен 

период, като параметрите на експлоатация на обекта са преизчислени за деветата година на 

експлоатация на кариерата, през която ще бъдат извършвани едновременно следните дейности: 

J Дейности по откриване на полезното изкопаемо; 

J Насипищни дейности и съхранение на откривка; 

J Добив на полезно изкопаемо; 

J Рекултивация на нарушени терени. 

Представените количествени и качествени оценки за избрания едногодишен период запазват 

своите стойности и при прилагане на мярка за редуциране площта на кариерата. 

С редуциране на площта на добивната площ се намалява времето за експлоатация на обекта, 

което води до ограничаване на времевия период на въздействие върху компонента от етапа на 

експлоатация на обекта. 

 

5.6 СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

На площадката на инвестиционното предложение и в територии в значима близост няма сгради 

и съоръжения. Най-близката жилищна сграда е на 1190 м, а най-близката стопанска сграда е на 1300 

м. Съществуващи сгради и съоръжения няма вероятност да бъдат засегнати пряко или посредством 

вредни емисии. 

Влияние по този компонент не се очаква. Оценка на степента не може да бъде направена. 
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5.7 КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Извършено е проучване на регистри и данни за недвижими културни ценности в региона, 

направена е консултация с Исторически музей – Добрич. Установени са обекти, които са на 

значително отстояние от площадката и няма вероятност да бъдат засегнати пряко или посредством 

вредни емисии. 

Влияние по този компонент не се очаква. Оценка на степента не може да бъде направена. 

 

5.8 ЛАНДШАФТ 

След изчерпването на запасите ще се образуват нови релефни форми, които след 

рекултивацията вторично ще бъдат видоизменени. Разработването на находище по открит способ 

поражда преки промени в ландшафта. Като цяло ефектът може да бъде описан като постепенно и 

безвъзвратно понижаване на терена до достигане на проектните коти на дъното (кота 140 м). 

При планиране на рекултивацията е препоръчително да се разгледа възможността за запазване 

на част от вертикалните стени скалните площадка. Това създава атрактивен акцент в монотонния 

строеж на типичния за района ландшафт и предлага разнородни екологични ниши. 

 

Влиянието е допустимо отрицателно, поради премахване на растителното покритие и 

експлоатацията на находището. Определя се с оценка (-1) в локален мащаб до приключване на 

добива, но в етапа на рекултивация ще достигне значителна положителна степен, определяща се с 

оценка (+2), поради възстановителните дейности. Влиянието има следните показатели: 

J Обхват, площ и интензивност: ....... локално въздействие – новите площи за добив; 

интензивно, с рязка промяна от посоката на влияние – от 

слабо отрицателно, до положително; 

J Вероятност за възникване:............. дейности, за които ще се извърши подробно проектиране, 

точните параметри зависят от проекта за рекултивация и 

изпълнение на заложените дейности; 

J Продължителност и честота: ......... Дълготрайно въздействие, с постепенно действие и 

разширяване на обхвата (дълъг период за добивни 

дейности). След извършване на рекултивацията – 

продължителен период от подобряване – десетилетия (за 

възстановяване на растителността и локалните почвени 

процеси); 

J Момент на проявата: ...................... два основни момента – начало на отрицателното 

въздействие е стартиране на добива, а начало на 

положителното е приключване на рекултивацията и 

премахване на механизацията и рекултиваране; 

J Значимост: ....................................... това са ландшафти, които нямат особена културна стойност. 

Социалната стойност също е незначителна. Природната 

стойност е умерена, но точно този компонент няма да бъде 

засегнат, защото при добива ще се създадат нови за района 
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ландшафтни елементи, които създават допълнително 

разнообразие от екологични ниши; 

J Обратимост: .................................... ще намалее и почти ще изчезне значителен период от 

време след извършване на рекултивацията; 

J Кумулативен характер: ................... Унищожаването на растителното покритие и 

повърхностните земни пластове допълнително ще окаже 

влияние, но отново само в локален мащаб. Въздействието 

не променя значимостта си и интензивността си. Обща 

кумулация по площ на нарушените терени се получава от 

добивните дейности планирани за находище Тервел-

Бонево, както са представени в разгледаните алтернативи. 

Видът и тежестта на оценката по този компонент се 

запазват. 
 

Предвидена е мярка за редуциране площта на кариерата (мярка № 24 от Плана с мерки) с цел 

минимизиране на въздействията върху природни местообитания в границите на находището. 

В случай, че компетентният орган одобри прилагането на тази мярка, то площта на находището 

ще се намали на 113,23 дка. Това ще намали очакваните въздействия върху всички разглеждани 

компоненти и фактори на околната среда. 

 

5.9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИЗСЛЕДВАНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

При проучванията и анализите не бяха установени специфични връзки между изследваните 

елементи и очакваните отрицателни въздействия върху тях. 

 

Атмосферен въздух 

 

Количествено изчислените стойности за характерните замърсители, емитирани в атмосферния 

въздух от обекта, са по-ниски от нормативно определените норми за опазване на човешкото здраве.  

От етапа на експлоатация на обекта се очаква емитиране на азотни оксиди от линейни 

източници с прогнозни средноденонощни максимални стойности от 7,3 µg/m3. За този замърсител в 

Наредба № 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, 

въглероден оксид и озон в атмосферния въздух е определена едногодишна норма за опазване на 

разстителността – 30 µg/m3.  

Отчитайки наличието на три природни местообитания (6110*, 6210* и 6240*) в рамките на 

концесионната площ, както и потенциалните местообитания за вида Potentilla emilii-popii, може да се 

заключи, че изчислените прогнозни стойности на замърсител азотни оксиди, нямат потенциал за 

въздействие върху растителността в района на обекта. 

Въздействието върху компонент Атмосферен въздух няма потенциал за взаимодействие с 

другите изследвани елементи в доклада.  
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Отпадъци 

 

От строителството и експлоатацията на кариерата се очаква образуване предимно на неопасни 

отпадъци, които са оползотворими. 

В резултат на аварийни ситуации в обекта – разлив на гориво или масла – от използваната 

техника, е възможно образуването на опасен отпадък – замърсени сорбенти – в резултат на 

предприети действия по ограничаване на аварийните разливи. 

Очакваните количества на образувания опасен отпадък не са значителни, както и не се генерират 

в резултат на нормалната експлоатация на обекта. 

При спазване на нормативните изисквания, свързани с дейностите по управление на отпадъците 

в обекта, не се очакват взаимодействия с другите изследвани елементи в доклада по ОВОС. 

 

Опасни химични вещества 

 

На територията на обекта няма да се съхраняват опасни химични вещества. Употребяваните ОХВ 

– дизелово гориво – е налично в резервоарите на използваната промишлена техника. Възможен е 

разлив единствено при възникнали аварийни ситуации в обекта. 

За работа с взривното вещество ще е осигурен квалифициран персонал. В резултат на 

извършване на взривни дейности в обекта се очаква емитиране на СО чрез токсичен облак. За 

разлика от останалите замърсители в атмосферата растенията са по-малко чувствителни към СО, 

отколкото човека и животните. Растенията могат да го усвояват и използват. Изчислените високи 

нива на условен СО в токсичен облак, резултат от взривните дейности, в рамките на обекта, като не 

засягат три природни местообитания (6110*, 6210* и 6240*). Не се очаква въздействие върху 

растителността в района в резултат на използване на ОХВ в обекта. 

Обектът не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал. Употребата на ОХВ и 

съхранението на опасен отпадък с код 15 02 02* няма потенциал за взаимодействие с другите 

изследвани елементи в доклада. 

 

Повърхностни и подземни води 

 

Като източник на дифузно замърсяване могат да се разгледат евентуални замърсявания 

(разливи) от строителната механизация при експлоатация на кариерата. Евентуален разлив на 

нефтопродукти в зоната от кариерата може да доведе до замърсяване на подземни води. 

Въздействията са оценени като незначителни. 

На площадката не са налични точкови източници на замърсяване на повърхностни или подземни 

води. 

Въздействието върху водите е оценено като ниско въздействие със слаба интензивност. Няма 

потенциал за взаимодействие с другите изследвани елементи в доклада. 

 

Почви 

 

Въздействието върху почвите се изразява в нейното отстраняване и съхранение за дълготраен, 

ограничен във времето период. След оформяне на депата за откривка и за хумус в тези зони от 

площадката няма да се създаде риск от разливи на горива. Тези зони ще останат ненарушени до 

началото на рекултивацията. 
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Шум, вибрации и вредни лъчения 

При наднормени стойности на производствения шум е възможно сумиране на въздействията по 

отношение дискомфорт и здраве на населението с други въздействия, например излъчван прах в 

атмосферата. 

За кариера Тервел-Бонево въздействията от производствен шум от механизацията са оценени 

като незначителни за близките населени места, както и въздействията по компонент атмосферен 

въздух. 

 

Заключение: 

Не се очакват взаимодействия, които да носят промени и нови параметри за стойностите, 

констатирани по-горе. 

Взаимодействия върху изследваните елементи не се очакват. 
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6. ВЕРОЯТНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

6.1 ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

И ИЗВЕЖДАНЕТО МУ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Инвестиционното предложение ще се реализира на два етапа. Първият е същинския добив на 

варовик с пробивно-взривен метод, вторият е рекултивация на нарушените терени. 

За започване на работа и изпълнение на инвестиционното предложение не са необходими 

подготвителни дейности. На площадката не са налични сгради, съоръжения и друг вид обекти, които 

възпрепятстват започване на дейността. Разкриването на залежите и подготвителен етап, но то ще се 

прави поетапно с разкриване на залежи за следващите 3 до пет години добив. В началният етап не се 

предвижда разкриване и по тази причина въздействията от тези дейности са описани и оценени като 

част от добива. 

При експлоатация на инвестиционното предложение не се очакват значителни отрицателни 

въздействия върху околната среда. Не се предвижда строителство на сгради и съоръжения, нови 

пътища, захранващи мрежи и други трайни изменения на земите. Промяната на терена в следствие 

на добивните дейности е основната трайна промяна в околната среда. Тя е изцяло локална в 

границите на площадката. 

При евентуални аварийни ситуации, свързани с разлив на нефтопродукти (гориво или масла) по 

работната площадка, очакваните въздействия са оценени като незначителни, поради предприетите 

технически мерки за тяхното елиминиране. 

Информация за използваните вода, енергия и суровини са представени в т. 2.4.6., 2.4.7 и 2.4.8. 

на ДОВОС. 

Подробни анализи и извършените оценки по отношение на въздействията от очакваните 

остатъчни вещества и емисии, както по време на експлоатация, така и при рекултивация на обекта са 

представени в раздел 2.5. на настоящия ДОВОС. 

 

6.2 ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ (ЗЕМНИ НЕДРА, ПОЧВА, ВОДИ И 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ). УСТОЙЧИВОСТ НА РЕСУРСИТЕ 

Основната дейност е добив на подземни богатства – варовик. При реализиране на дейността по 

предварителни разчети ще бъдат добити 2 782 530 м3 варовик (плътна маса преди взривяване). Този 

ресурс ще бъде вложен в нови строежи като важен материал и не се разглежда като унищожен в 

следствие на инвестиционното предложение. 

Почвите и подпочвените пластове, които покриват залежите ще бъдат съхранени в границите на 

обекта и ще бъдат използвани за рекултивация. Няма да се допуска смесване на хумусния пласт с 

подхумусни хоризонти и глини. Този ресурс ще бъде запазен. 

Инвестиционното предложение не предвижда водоснабдяване на площадката. Възложителят 

разполага със собствена производствена база в гр. Тервел, която е относително близо до обекта. От 

базата ще се доставя вода за оросяване, персоналът ще ползва бутилирана вода.  
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6.3 ЕМИСИИ ОТ ЗАМЪРСИТЕЛИ, ШУМ, ВИБРАЦИИ, НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ И РАДИАЦИЯ 

6.3.1 ЗАМЪРСИТЕЛИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, В Т.Ч. ДИФУЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА 

ЗАМЪРСЯВАНЕ 

На площадката не са налични точкови източници на замърсяване на повърхностни или подземни 

води. 

На територията на обекта ще се монтират химически тоалетни за персонала, които не са 

източник на отпадъчни води. 

При евентуални аварийни ситуации, свързани с разлив на горива при инциденти с транспортната 

техника, очакваните въздействия са оценени като незначителни. 

 

6.3.2 ШУМ И ВИБРАЦИИ 

Влиянието по фактор шум е допустимо отрицателно, определя се с оценка (-1) за периода на 
експлоатация – ограничено по територия влияние, изцяло обратимо, с ниска интензивност. 
Влиянието има следните показатели: 

J Обхват, площ и интензивност: ....... Локално въздействие, ниска до средна интензивност; 

J Вероятност за възникване:............. Следствие от дейности, които задължително ще се 

извършат; 

J Продължителност и честота: ......... Въздействието ще е слабо отрицателно – за периода от 

експлоатацията (само в работно време). Вечерно и нощно 

време изцяло се преустановява. Окончателно приключва 

след закриване на обекта; 

J Момент на проявата: ...................... От стартиране на дейността, до закриване на кариерата и 

рекултивация; 

J Значимост: ....................................... Незначително; 

J Обратимост: .................................... Изчезва с приключване на дейността; 

J Кумулативен характер: ................... Не се очаква. 
 
 
Влиянието по компоненти – нискочестотни шум и вибрации, нейонизиращи лъчения и 

йонизиращи лъчения не може да бъде оценено. За целите на оценката ще му дадем стойност (0). 

 

Предвидена е мярка за редуциране площта на кариерата (мярка № 24 от Плана с мерки) с цел 

минимизиране на въздействията върху природни местообитания в границите на находището. 

В случай, че компетентният орган одобри прилагането на тази мярка, то площта на находището 

ще се намали на 113,23 дка. Това ще намали очакваните въздействия върху всички разглеждани 

компоненти и фактори на околната среда. 
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6.4 ОТПАДЪЦИ. ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

6.4.1 МИННИ ОТПАДЪЦИ 

Минните отпадъци и тяхното съхранение са част от технологичния процес на площадката. 

Поради тази причина въздействието на минните отпадъци върху компонентите на околната среда – 

въздух, биоразнообразие, води, почви и земни недра се оценява в съответната точка, разглеждаща 

конкретния компонент. 

 

6.4.2 ОТПАДЪЦИ В ОБХВАТА НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Въздействието на образуваните отпадъци по време на подготовка, експлоатацията и 

рекултивация на кариерата върху компонентите на околната среда, може да се оцени - без 

въздействие.  

Образуваните отпадъци, попадащи в обхвата на Закона за управление на отпадъците, подлежат 

на рециклиране или оползотворяване.  

За растителните отпадъци, събрани разделно от етапа на разкриване на площта за добив 

община Тервел е осигурила законосъобразното им последващо оползотворяване. 

Влиянието се определя като въздействие с пренебрежимо влияние с оценка (0) за периода на 

строителство, експлоатация и закриване на обекта – слабо влияние, изцяло обратимо, с ниска 

интензивност. 

Влиянието има следните показатели: 

J Обхват, площ и интензивност: ....... локално въздействие, ниска интензивност – количествата 

отпадъци са минимални и подлежат на рециклиране;  

J Вероятност за възникване:............. следствие от дейности, които задължително ще се 

извършат; 

J Продължителност и честота: ......... Въздействието ще е нулево при прилагане на мерки за 

предаване на отпадъците за последващо рециклиране; 

J Момент на проявата: ...................... от стартиране на дейността, до закриване на кариерата и 

рекултивация; 

J Значимост: ....................................... незначително; 

J Обратимост: .................................... лесно се контролира с правилно управление на 

отпадъците; 

J Кумулативен характер: ................... не се очаква. 

Предвидена е мярка за редуциране площта на кариерата (мярка № 24 от Плана с мерки) с цел 

минимизиране на въздействията върху природни местообитания в границите на находището. 

В случай, че компетентнтия орган одобри прилагането на тази мярка, то площта на находището 

ще се намали на 113,23 дка.  

Намаляването на добивната площ не влияе върху прогнозните годишни количества на 

очакваните отпадъци, образувани от жизнената дейност на персонала и аварии при промишлената 

техника. 
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Очаква се незначително намаляване на образуваната дървесина в резултат на разкривни 

дейности в обекта. 

Очаква се незначително намаляване и на образуваните минни отпадъци.  

Ограничаването на площта на обекта не води до промяна в оценката. Влиянието се запазва като 

въздействие с пренебрежимо влияние с оценка (0) за периода на строителство, експлоатация и 

закриване на обекта – слабо влияние, изцяло обратимо, с ниска интензивност. 

 

 

6.5 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 

6.5.1 ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА – ИЗТОЧНИЦИ, ТОКСИКОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

По време на строителството и реализация на инвестиционното намерение не се предвижда 

използването на химични вещества и смеси, класифицирани като токсични. 

В т.2.5.1.2.3. на ДОВОС е представена симулация за разпространението на СО от взрив и 

определяне на зоните за разпространение чрез използването на софтуерен продукт на ЕРА – ALOHA. 

Въглеродният оксид е резултат от взривяването на ВВ „АНФО“. Газът прониква в организма при 

вдишване, като в определени дози е токсичен за човешкия организъм. 

 От проведената симулация можем да заключим, че въздействието от разпространението на 

токсичен облак, е само за границите на концесионната площ. Изчислените безопасни разстояния 

съгласно разработен Проект за извършване на специални взривни работи за обекта осигуряват 

необходимата зона за избягване на неблагоприятни последици върху живота и здравето на 

работещите в обекта. 

До населените места не се очаква достигане на концентрации на СО, които да предизвикат 

дискомфорт и дразнене на здравето на населението, в т.ч. и чувствителните индивиди. 

 

Влиянието се определя като въздействие с пренебрежимо влияние с оценка (0) за периода на 

извършване на взривни дейности – слабо влияние, изцяло обратимо, с ниска интензивност. 

Влиянието има следните показатели: 

J Обхват, площ и интензивност: ....... локално въздействие, ниска интензивност – очакваните 

концентрации на усл. СО, резултат от взрива са с ниски 

стойности, които се разпространяват на малки разстояния;  

J Вероятност за възникване:............. следствие от дейности, които задължително ще се 

извършат; 

J Продължителност и честота: ......... само в периодите на извършване на взривни дейности, до 

30 дни годишно; 

J Момент на проявата: ...................... от стартиране на дейността, до закриване на кариерата и 

рекултивация; 

J Значимост: ....................................... незначително; 

J Обратимост: .................................... лесно се контролира с изпълнение на разработен Проект за 

извършване на специални взривни работи за обекта ; 
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J Кумулативен характер: ................... не се очаква. 
 

Предвидена е мярка за редуциране площта на кариерата (мярка № 24 от Плана с мерки) с цел 

минимизиране на въздействията върху природни местообитания в границите на находището. 

В случай, че компетентнтия орган одобри прилагането на тази мярка, то площта на находището 

ще се намали на 113,23 дка.  

Намаляването на добивната площ не влияе върху прогнозните количества на употребявани ОХВ 

едновременно в обекта и опасни отпадъци, съхранявани в обекта . 

Ограничаването на площта на обекта не води до промяна в оценката. Влиянието се запазва като 

като въздействие с пренебрежимо влияние с оценка (0) за периода на извършване на взривни 

дейности – слабо влияние, изцяло обратимо, с ниска интензивност. 

 

6.5.2 ДРУГИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ИЗТОЧНИЦИ, ВИД, ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

На територията на кариерата не се предвижда съхранение на ОХВ. 

Опасни химични вещества ще се употребяват главно по време на експлоатацията на обекта – 

използване на промишлена техника в кариерата и извършване на взривни дейности. 

Персоналът, работещ в обекта, няма достъп до дизеловото гориво, съдържащо се в 

промишлената техника. Пряк контакт с опасното химично вещество е възможен само при аварии на 

промишлената техника и евентуален разлив на гориво. 

При отстраняване на евентуални разливи е задължително дейността да се изпълнява от обучен и 

квалифициран персонал, като се използват лични предпазни средства, които са задължителни при 

извършване на операции с веществото. Необходимо е разработване на инструкция за реакция при 

възникване на аварийни ситуации – разлив на дизелово гориво от промишлената техника. 

Употребата на ВВ „АНФО“ ще се извършва от обучен и квалифициран персонал на външна 

фирма, извършваща услугата в обекта. 

За обекта е разработен Проект за извършване на специални взривни работи за обекта, 

съдържащ работни инструкции съгласно чл. 12 от Правилника по безопасност на труда при взривните 

работи – 1997 г.  

Не се предвижда използване на суровини, материали и продукти, които попадат в обхвата на 

Наредбата за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана за употреба 

и търговия. Не се предвижда използването на органични разтворители, респ. емитиране на летливи 

органични съединения в атмосферата и съобразяване със съответните законови ограничения. 

 

Влияние по този фактор не се очаква. Оценка на степента не може да бъде направена. За 

пълнота при обобщаване на резултатите за въздействието върху всички компоненти е отбелязана 

стойност за влиянието (0). 
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6.6 РИСК ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ИЛИ КАТАСТРОФИ 

6.6.1 РИСК ЗА РАБОТНИЦИТЕ 

 

Въздействието върху работещите на обекта (6 до работника ангажирани по и добив и до 6 

охрана и управление на кариерата) се оценява като незначително отрицателно, определя се с оценка 

(-1) и има следните показатели: 

J Обхват, площ и интензивност: ....... локално въздействие – площта за добив, интензивно – през 

работно време; 

J Вероятност за възникване:............. при експлоатация на кариера „Тервел-Бонево“ и 

извършване на добив; 

J Продължителност и честота: ......... дълготрайно, до приключване на добива за самата 

кариера, в работно време; 

J Момент на проявата: ...................... начало на прилагане на ИП; 

J Значимост: ....................................... незначително, поради локалното въздействие и слабата 

интензивност. При спазване на изискванията за 

безопасност и предписаните мерки; 

J Обратимост: .................................... обратимо; 

J Кумулативен характер: ................... при наслагване на въздействия от различни 

неблагоприятни фактори. 
 
 

6.6.2 РИСК ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ПРЕКИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ДИСКОМФОРТ 

 

Прогнозното въздействие върху здравето на населението е незначително – с малка площ и слаба 

интензивност, определя се с оценка (0) и има следните показатели: 

J Обхват, площ и интензивност: ....... локално въздействие – площта за добив; 

J Вероятност за възникване:............. при начало на добива и образуване на емисии от прах и 

шум; 

J Продължителност и честота: ......... дълготрайно, до приключване на добива за самата 

кариера. За населението от с. Бонево и гр. Тервел при 

извършване на много активен добив (малка вероятност), от 

пренос на емисии от прах.  

J Момент на проявата: ...................... начало на добива; 

J Значимост: ....................................... незначително, поради локалното въздействие и слабата 

интензивност; 
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J Обратимост: .................................... обратимо; 

J Кумулативен характер: ................... при наслагване на влияния от няколко неблагоприятни 

фактора – силен вятър по посока на селото; период с 

активен добив – работа на кариерата – слаба вероятност. 

 

Психичното здравно състояние на населението се влияе от качеството на живот и почивка и в 

частност фактора – комфорт на населението: 

 

Влиянието върху комфорта на населението е незначително – с малка площ и слаба интензивност 

и се определя се с оценка (0). 

 

 

6.7 КОМБИНИРАНЕ С ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ ОДОБРЕНИ 

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

6.7.1 АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

За да оценим възможността от кумулативното въздействие на инвестицията съвместно с други 

подобни инвестиции ще използваме получената информация по Закона за достъп до обществена 

информация от РИОСВ-Варна и община Тервел, както и публикуваните обществено достъпни данни в 

Национален концесионен регистър. 

А. Оценка за кумулативно въздействие върху атмосферния въздух съвместно с 

реализация/експлоатация на други кариери в района 

Съгласно публикувани данни в Национален концесионен регистър 

(http://www.nkr.government.bg) в землището на село Бонево и гр. Тервел няма сключени или в 

процедура по сключване договори за други концесии за добив на полезни изкопаеми. 

Не се разглежда кумулативен ефект с други кариери в района. 

Б. Оценка за кумулативно въздействие върху атмосферния въздух съвместно с 

реализация/експлоатация на подобни инвестиционни намерения в землището на с. Бонево и гр. 

Тервел 

Съгласно представена от РИОСВ-Варна информация за инвестиционните предложения в 

землището на с. Бонево и гр. Тервел значителна част от тях се предвиждат да бъдат реализирани в 

регулационните граници на двете населени места. 

Изчислените приземни концентрации на праховите емисии от кариерата, които достигат до 

населените места – с. Бонево и гр. Тервел – са многократно под нормите за опазване на човешкото 

здраве. От друга страна ИП, процедирани по Глава Шеста на ЗООС, са източник на прахови емисии 

предимно през строителния етап на реализацията им, като се характеризират с периодичност, 

обратимост и са краткотрайни. 

По тази причина не се отчита потенциал за кумулативен ефект с тях. 

Планираните за реализация инвестиционни предложения извън регулационните граници на 

населените места са съпоставени с информацията за издадени разрешения за строеж от община 

Тервел. В резултат на това са идентифицирани следните значими за оценката ИП: 

 

 

 

http://www.nkr.government.bg/
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Наименование/цел на инвестицията 
Площ за 

реализация 
№ на имота 

Предназначе
ние на имота 

Етап 

2013 г. 

Претоварна станция за битови отпадъци 1032 кв.м. 
72271.47.320 

Тервел 
сметище 

Издадено 
РС 

2015 г. 

Разширение и реконструкция на 
пречиствателна станция за отпадни води 

 
72271.106.18 

гр.Тервел 
 

Издадено 
РС 

Силози за съхранение на зърно и навеси 
за селскостопанска техника 

1063 кв.м. 
72271.501.1342 

гр.Тервел 
Стопански 

двор 
Издадено 

РС 

 

Местоположението на идентифицираните обекти, потенциални източници на прахови емисии, е 

представено на фиг. 6.7.1.-1. 

Отстоянието от оценяваната кариера на тези обекти е както следва: 

До Претоварна станция за битови отпадъци – 1460 метра в СИ посока; 

До ПСОВ – 2 700 м в СИ посока; 

До силози – 3 698 м в И посока. 

Очакваните приземни концентрации на РМ10, които достигат до идентифицираните обекти в 

резултат на експлоатация на кариерата са със стойности по-малки от 0.00005 мг/м3. 

По тази причина не се отчита потенциал за кумулативен ефект с тях, който би довел до промяна 

на качеството на атмосферния въздух в района. 

J Ефекти с натрупване (адитивни въздействия) – общият ефект от различни въздействия 

върху всеки отделен компонент/фактор на околната среда 

По компонент Атмосферен въздух не са отчетни ефекти с натрупване. Въздействието върху 

компонент Атмосферен въздух няма потенциал за взаимодействие с другите изследвани елементи в 

доклада. Подробен анализ е представен в т. 5.9 на доклада. 

J Ефекти с наслагване – натрупване на еднакви въздействия, което води до ново 

значително въздействие(множество източници си взаимодействат и причиняват нова 

форма на въздействие); и натрупване на различни въздействия, което води до ново 

значително въздействие (непреки въздействия) 

Отдалечеността на площадката от други съществуващи, планирани или в процес на одобрение 

производствени дейности не предполага кумулативни въздействия с ефект на натрупване. 

Очакваните приземни концентрации на РМ10, които достигат до идентифицираните сходни обекти, в 

резултат на експлоатация на кариерата са със стойности по-малки от 0.00005 мг/м3. 

J Ефекти във времето – възможни въздействия, които възникват в различните етапи на 

реализация на обектите (строителство, експлоатация и извеждане от експлоатация) и 

които водят до ново значително въздействие. 

Оценката по компонента в годишен аспект е направена при избор на възможно най-

натоварената година на експлоатация на обекта.  Планираните дейност с ИП са сравнително 

еднотипни за целия период на концесионния договор, като етапите на строителство, експлоатация и 

закриване протичат едновременно поради спецификата на дейността. Специфичните замърсители, 

емитирани от обекта, са с ниски стойности (многократно под установените норми за опазване на 
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човешкото здраве). Обектът е значително отдалечен от други обекти, емитиращи сходни 

замърсители. По тази причина не се очакват ефекти във времето. 
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ФИГ. 6.7.1.-1.



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ВАРОВИК „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” 

РАЗРАБОТЕНО ОТ КОЛЕКТИВ НА „ЕКОЛОГИКА РУСЕ“ ЕООД 
ТЕЛ. 0889-417-038, E-MAIL: EKOLOGIKA_RUSSE@ABV.BG 

187 (230) 

 

6.7.2 ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ДРУГИ КОМПОНЕНТИ И ФАКТОРИ, КОМБИНИРАНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

 

В нормативната уредба по околна среда понятието „кумулативни въздействия“ са дадени в 

параграф 1, точка 75 от Допълнителните разпоредби на ЗООС, а именно: „Кумулативни 

въздействия“ са въздействия върху околната среда, които са резултат от увеличаване на 

ефекта на оценявания план, програма, проект и инвестиционно предложение, когато към него се 

прибави ефектът от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения, независимо от кого са осъществявани тези планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения. Кумулативните въздействия могат да са 

резултат от отделни планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с незначителен 

ефект, разглеждани сами по себе си, но със значителен ефект, разглеждани в съвкупност, и 

реализирани нееднократно в рамките на определен период. 

Докато индивидуалното въздействие на дадена дейност може да бъде приемливо само по себе 

си то в комбинация с други въздействия от други инвестиционни предложения, планове, програми и 

проекти в комбинация с ИП може да доведе до неприемливи кумулативни въздействия. Именно за 

това при оценката на конкретното ИП е важно да се вземат предвид и потенциалните кумулативни 

въздействия. 

За оценка на възможните кумулативни въздействия от изпълнение на ИП е направена справка за 

всички приключили и текущи процедури за одобрение на инвестиционни предложения и планове и 

програми, касаещи територията на Община Тервел за последните 5 години, а за загубилите давност и 

нереализиране е отчетено текущото състояние на територията (ниви, ливади и др.). Информацията е 

получена от РИОСВ – Варна за всички започнали и приключени процедури и от Община Тервел само 

за издадените разрешения за строеж и одобрени подробни устройствени планове извън 

урбанизираните територии на населените места. 

От представените списъци на постъпили инвестиционни предложения, планове или програми в 

РИОСВ – Варна е направено обобщение на всички процедури в зависимост от техния предмет: 

J Изграждане и ремонт на антени за телекомуникации – 8 броя; 

J Изграждане, реконструкция и преоборудване на животновъдни обекти и други 

стопански сгради свързани с производство и преработка на животински и растителни 

продукти – 37 броя; 

J Строителство и ремонт на жилищни и обществени сгради – 36 броя; 

J Сондажи, помпени станции и други съоръжения за добив на вода и водоснабдяване – 

10  броя; 

J Изграждане на фотоволтаични системи – 4 броя; 

J Подземни проводи и мрежи – 14 броя; 

J Площадки за обработване на отпадъци – 4 броя; 

J Ремонт на улици и пътища – 13 броя; 

J Промяна интензивността на сечи в горски територии – 2 броя; 

J Участие по програми за финансиране закупуването на земеделска техника – 19; 

J Създаване на трайни насаждения и отглеждане на едногодишни култури – 24; 

J Пчеларство – 14 броя; 
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J Благоустрояване на градски открити пространства – 3 броя; 

J Общински план за развитие на община Тервел – 2014 – 2020 г.; 

J Разработване на находище за скално-облицовъчни материали „Коларци“ по кариерен 

способ в землището на с. Брестница община Тервел. 

Към приложенията на доклада са добавени копия на писмата и отговорите за получения достъп 

до обществена информация. Данните за инвестиционните предложения, планове и програми са в 

Приложение № 7 на доклада. 

 

От прегледаните инвестиционни предложения се очертава само едно с подобен на настоящото 

предмет – Разработване на находище за скално-облицовъчни материали „Коларци“ по кариерен 

способ в землището на с. Брестница община Тервел. Новото инвестиционно предложение е 

одобрено. Не се очакват кумулативни въздействия от реализирането му съвместно с разработване на 

кариера „Тервел-Бонево“ поради значителната отдалеченост – над 19 км. Не е възможно кумулиране 

на въздействия. 

Няма нови инвестиционно предложения и нови устройствени планове, касаещи землището на с. 

Бонево. От издадените разрешения за строеж в землището на гр. Тервел най-близко разположен е 

обекта „Претоварна станция за битови отпадъци, 1032 кв.м. , имот72271.47.320 Тервел, с н.т.п. 

„сметище“. Той отстои от находище „Тервел-Бонево“ на разстояние 1,3 км. Сградите са построени и 

обекта е оценен в настоящия доклад и в доклада по ОВОС като съществуващ. Вида на оказваните 

въздействия не предполага сумиране с тези от настоящото инвестиционно предложение. Наслагване 

на въздействия на се очакват. 

Основната част от разгледаните инвестиционни предложения/ планове/ програми касаят 

урбанизирани територии или територии, които отстоят на значителни разстояния от настоящото ИП. 

Не се очаква наслагване на шум и вибрации, които да въздействат негативно върху представители на 

фауната. 

На експертите не са известни други планове, програми и инвестиционни предложения на 

територията на община Тервел или такива, които в съчетание с оценяваното инвестиционно 

предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху компоненти и фактори на околната 

среда. Кумулиране на въздействията се получава при сходни влияния от подобни или различни 

дейности, засягащи едни и същи компоненти или фактори на околната среда или отделни влияния 

върху различни компоненти, които действащи съвместно формират значимо по стойност 

въздействие. Такива не се очакват. 

 

J Ефекти с натрупване (адитивни въздействия) – общият ефект от различни въздействия 

върху всеки отделен компонент/фактор на околната среда 

При анализа на въздействията върху всеки фактор и компонент на околната среда е отчетен 

анализирана и възможната кумулация от въздействия между отделните компоненти. 

Не са установени въздействия с кумулативен характер за никой от изследваните компоненти и 

фактори на околната среда. 

J Ефекти с наслагване – натрупване на еднакви въздействия, което води до ново 

значително въздействие(множество източници си взаимодействат и причиняват нова 

форма на въздействие); и натрупване на различни въздействия, което води до ново 

значително въздействие (непреки въздействия) 
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Първият вид ефекти с наслагване се наблюдават при физическо припокриване на емитирани 

въздействия, които се очаква да намаляват с отдалечаване от източника. Наблюдава се при 

източници на сходни замърсители. За възникване на този тип кумулативни въздействия е 

необходима географска близост между обектите. 

Отдалечеността на площадката от други съществуващи, планирани или в процес на одобрение 

производствени дейности не предполага кумулативни въздействия с ефект на натрупване. Най-

близкият обект е на 1.3 км и видовете дейности не предполагат сумиране на установените 

въздействия. 

Вторият описан вид ефекти с наслагване е описан подробно в т. 5.9 по-горе в доклада. 

J Ефекти във времето – възможни въздействия, които възникват в различните етапи на 

реализация на обектите (строителство, експлоатация и извеждане от експлоатация) и 

които водят до ново значително въздействие. 

Планираните дейност с ИП са сравнително еднотипни за целия период на концесионния 

договор. Това дава възможност обективно да се установят очакваните промени на въздействията във 

времето. За анализите са потърсени възможно максималните по стойност въздействия и именно те 

са оценени. 

 

Заключение: 

Не се очаква кумулиране на въздействията от изпълнението на ИП с въздействия от други 

съществуващи обекти, или от планирани или в процес на изпълнение ивнестицинни предложения, 

планове и програми. 

 

 

6.8 ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ КЛИМАТА И УЯЗВИМОСТ 

СПРЯМО ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

Изчислените очаквани годишни концентрации на замърсителите, прекурсори на озон (N2O, CH4, 
CO2, NMVOC), емитирани от площните и линейни източници в обекта, нямат потенциал за влияние 
върху климата в района на инвестиционното предложение. 

Количествата на тези емисии са пренебрежимо малки на фона на глобалните емисии парникови 

газове и не могат да доведат до изменения на климата. 

Не се отчита влияние върху климата в резултат на реализация на ИП. 

 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ВАРОВИК „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” 
 

РАЗРАБОТЕНО ОТ КОЛЕКТИВ НА „ЕКОЛОГИКА РУСЕ“ ЕООД 
ТЕЛ. 0889-417-038, E-MAIL: EKOLOGIKA_RUSSE@ABV.BG 190 (230) 

 

7. ПРОГНОЗНИ МЕТОДИ ИЛИ ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ЗА 

ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

В доклада са използвани методи за оценка на компонентите на околната среда, като основни са 

системно-екологичния анализ и синтез на данни, факти и литература по проблемите. За обобщаване 

на данните и заключенията са прилагани действащите нормативни документи, закони, наредби и 

правилници. Освен това са извършени: 

J Анализ на картните схеми; 

J Анализ на проектната документация; 

J Потърсен достъп до обществена информация и анализ на получените данни; 

J Няколкократни посещения и теренно проучване; 

J Анализ на научната литература; 

J Анализ на съществуващата нормативна уредба по околна среда. 

 

Използваните методи за анализ и оценка са както следва: 

J Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества 

във въздуха (Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ) 

J Софтуерен продукт ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres), разработен от 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and the Environmental Protection 

Agency (EPA) 

J Практическо ръководство за обучение по директивите за СЕО и ОВОС – основни 

елементи, разработено от JASPERS – Joint Assistance to Support Projects in European 

Regions, 2013 г. 

J Методическо ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и (4) на Директивата за 

местообитанията 92/43/ЕИО „Оценка на планове и проекти значително засягащи Натура 

2000 места” , Европейска комисия, генерална дирекция „Околна среда”, 2001 г. 

J Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от 

промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие, 

утвърдена със Заповед № РД-613/08.08.2012 г. на Министъра на околната среда и 

водите 

J Ръководство на Европейската комисия относно предприемането на нови дейности за 

добив на минерални суровини за неенергийни цели по начин, който да е в съответствие 

с изискванията на Натура 2000, Европейска комисия, юли 2010 година. 

J To Dig or Not to Dig? Criteria for determining the acceptability of mineral exploration, 

extraction and transport from ecological and social perspectives. 2001. World Wide Fund for 

Nature — WWF). 
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8. МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ПРИ 

ВЪЗМОЖНОСТ – ПРЕМАХВАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ 

ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ 

8.1 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СМЕКЧАВАНЕ 

За направените в доклада оценки и представянето им в цифров вид е използвана Матрица за 

оценка на влиянията, формулирана в Заданието за обхвата и съдържанието на настоящия доклад. За 

по-добра нагледност е въведен цветен код, използван в таблица 8.1-1, обобщаваща необходимостта 

от въвеждане на мерки за предотвратяване и смекчаване на влиянията. 

 
ТАБЛИЦА 8.1-1 МАТРИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЯТА С ЦВЕТЕН КОД 

Числена 
стойност 

Определяне на влиянието 

+3 
Силно положителна степен – може да се свърже с дълготраен или постоянен положителен ефект, 

значима по размер територия на влияние и др. 

+2 
Значителна положителна степен – забележимо и ясно изразено въздействие върху съществена по 
размери площ и с продължителен период на проява 

+1 Слаба положителна степен – малка площ, или краткотраен ефект, или малка значимост 

0 
Без ефект или въздействие, проявяващо се в малки количества на малка площ, пренебрежимо 
влияние или много кратък период на действие с пълна обратимост 

-1 

Слабо отрицателно въздействие – малка площ, лесна обратимост, кратък срок на влияние и др., 
може да изисква някакви мерки за намаляване на влиянието. В определени случаи не се налага 
прилагане на мерки за намаляване на въздействието – при краткотрайни въздействия с малки 
количествени показатели 

-2 
Изразено отрицателно влияние – нежелателен ефект, на значима площ, продължително влияние. 
Задължително изисква смекчаващи мерки, които могат да го предотвратят или намалят 

-3 

Силно отрицателно влияние – постоянно, необратимо влияние с висока интензивност, което засяга 
важни компоненти на околната среда. Смекчаването не е възможно. 
Води до отхвърляне на конкретната част от инвестиционното предложение, като недопустима. Ако 
такова разделяне е неприложимо, то се отхвърля цялото инвестиционно предложение 

+/- 
Двупосочен ефект – за влияния, при които е възможен и положителен и отрицателен ефект. 
Проявата може да има разнопосочна оценка времево и/или пространствено. Възможно е проявата 
на въздействието върху оценяван компонент да зависи от външни фактори. 

? 
Влияние с неизвестен или условен характер (когато съществуват условия при които влиянието 
може да възникне или да бъде с различна сила) 
За въздействията, оценени с тази условна степен е необходимо допълнителна обосновка.  

 

Забележка: 

J Допустими влияния, са тези, получили обща оценка (+3), (+2), (+1), (0) и (-1). 
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J Влияния, оценени с обща оценка (-2) са допустими само при приемане и изпълнение на 

мерки за предотвратяване или смекчаване на влиянието. 

J Влияния, получили оценка (-3) не подлежат на предотвратяване и смекчаване, те се 

считат за недопустими. Водят до отхвърляне конкретната дейност/част от 

инвестиционното предложение. 

J За въздействията, оценени с тази променлива степен е необходимо допълнителна 

обосновка. 

J Ако е възможно, да се предвидят мерки за намаляване на отрицателните и увеличаване 

на положителните проявления на въздействието! Влияния, оценени с (+/-) са 

допустими, но следва да бъдат заложени в плана за мониторинг на производството и 

периодично да се следи за тяхното появяване и стойност. 

J Влияния с оценка (?) са допустими, тъй като не може да се посочат категорични мотиви 

за положителна, нулева или отрицателна оценка. 

В таблицата по-долу нагледно са показани описаните в предходните глави влияния на 

инвестиционното предложение по дейности и степен на очаквано влияние, по фактори на околната 

среда и население. 

 
ТАБЛИЦА 8.1.-2. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ЗНАЧИМОСТТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА, НА МАТЕРИАЛНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
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1. Стартиране на дейността                   

Почистване на терена от 
растителност 

-1 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 

2. Извършване на добив – 
35 години  

                  

Разкривни работи – 
поетапно за целия срок на 
експлоатация 

-1 0 -1 -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 

Транспорт и депониране на 
откривката, образуване на 
насипища 

-1 0 0 0 0 0 -1 0 +1 0 -2 0 0 -1 0 -1 0 0 

Пробивно-взривна дейност -1 0 -1 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 -1 

Прибутване и товарене на 
полезно изкопаемо  

-1 0 -1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 

Транспорт на суровината в 
рамките на площадката 

-1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 

Разтрошаване на част от 
суровината 

-1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 

Компоненти, спрямо които 
е извършена оценка на 

влиянието 

Списък с 
предвидените 
видове дейности 
по групи в 
зависимост от влиянието 
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Товарене при извършване 
на продажба (в товарни 
автомобили на клиентите) 

-1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 

Изнасяне на готовата 
продукция – транспорт 
извън кариерата 

-1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 

Административно и 
търговско обслужване на 
кариерата 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Закриване и 
реклутивация 

                  

Демонтаж и изнасяне на 
съоръжения – обслужващи 
фургони, кантар и др. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Технически мероприятия за 
рекултивация – прибутване 
и разстилане – насипища  

-1 0 0 0 0 0 -1 0 +2 0 -1 0 -1 +2 0 0 -1 0 

Биологични мероприятия за 
рекултивация – засаждане 
на дървета и храсти 

+1 0 0 -1 0 0 -1 0 +2 +2 0 0 +2 +2 0 0 0 0 

 
 

8.2 МЕРКИ, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И СМЕКЧАВАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

Съгласно разпоредбите на Закона за околната среда, описани в чл. 96, ал. 1, т. 7 Доклад за 

оценка въздействието върху околната среда следва да съдържа: 

„чл. 96, ал. 1, т. 7 – описание на предвидените Мерки за избягване, предотвратяване, 

намаляване и при възможност – премахване на установените значителни  неблагоприятни 

последици за околната среда и човешкото здраве, и описание на предложените мерки за 

наблюдение (например изготвянето на анализ след реализацията на инвестиционното 

предложение), като се дават обяснения до каква степен ще бъдат избегнати, предотвратени, 

намалени или премахнати значителните неблагоприятни последици за околната среда и 

човешкото здраве; описанието трябва да обхваща както етапа на строеж, така и етапа на 

експлоатация и да съдържа план за изпълнение на мерките.“. 

 

В резултат на направените анализи в предходните раздели на ДОВОС са установени слаби 

отрицателни въздействия с различна продължителност и интензивност. След определяне степента на 

значимост на отрицателните въздействия, независимите експерти разработили настоящия документ 

предлагат следните мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при възможност – 

премахване на установените неблагоприятни въздействия върху околната среда и човешкото здраве 

(таблицата по-долу). 

Компоненти, спрямо които 
е извършена оценка на 

влиянието 

Списък с 
предвидените 
видове дейности 
по групи в 
зависимост от влиянието 
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Мерките са съобразени с изискванията на националното и европейското екологично 

законодателство, с техническите възможности за реализация, доколкото обекта е съществуващ и с 

ефекта от тяхната реализация. 

 

 

МЕРКИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.96, АЛ.1, Т.7 ОТ ЗООС: 

 

 ОБЩИ МЕРКИ 

 

1. Управлението на минните отпадъци да се извършва в съответствие с утвърден от Министъра 

на енергетиката План за управление на минните отпадъци. 

С изпълнение на мярката се постига намаляване на въздействието върху атмосферния въздух в 

резултат на извършване на извършване на дейности: 

J Разкривни работи – поетапно за целия срок на експлоатация 

2. Цялостният и годишните проекти за разработване на находището, както и цялостният проект 

за рекултивация на обекта да се съобразят с условията и мерките, вкючени в доклада по ОВОС.  

С изпълнение на мярката се минимизират очакваните въздействия върху компонентите и 

факторите на околната среда и човешкото здраве. 

 

 

 ЗА ФАЗАТА НА ПРОЕКТИРАНЕ 

 

1. Да се изготви План за мониторинг по компоненти Атмосферен въздух и Шум за обекта. Планът 

да се съгласува в РИОСВ-Варна и РЗИ-Добрич. 

С изпълнение на мярката се осигурява законосъобразна експлоатация на обекта.  

Мярката осигурява контрол и наблюдение на компоненти Атмосферен въздух и Шум в 

мястото на въздействие, като се минизират въздействията от дейностите по Извършване на 

добив в периода от 35 години. Осигурява се защита на здравето на населението. 

 

2. Цялостният и годишните проекти за разработване на находището да се съобразят с 

ограничението в площта за добив, свързано с опазване от унищожаване на ливадни съобщества – 

приоритетни за опазване местообитания, предмет на опазване в ЗЗ „Хърсовска река”, както следва: 

a. 6110* – 1.95 дка; 

b. 6210* – 2.87 дка; 

c. 6240* – 5.14 дка. 

 

3. Да се изготви проект за техническа и биологична рекултивация, съгласно изискванията на 

Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни 

земи, отнемане и оползотворяване на кумусния слой, който да предвижда етапан рекултивация на 

обекта. Проектът да се представи в РИОСВ-Варна за становище, преди окончателното му внасяне в 

Министерство на енергетиката. 

 

4. В проекта за рекултивация да се използват само растителни видове, които са местни и са 

типични за местообитания, предмет на опазване в ЗЗ „Хърсовска река“.BG0000106 
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Цел: Насърчаване на установяването на типични екосистеми, характерни за района. 

Постигане на по-голямата устойчивост на рекултивираните площи и спомогне 

възстановяването на типични за района местообитания и растителни видове. Изпълнение на 

една от целите на опазване на защитена зона „Хърсовска река“. BG0000106 

 

5. При рекултивацията поне 15- 20 % от хоризонталните части на кариерата да се оставят без 

разстилане на почвени пластове – открита скална повърхност 

С изпълнение на мярката се цели запазване на новообразувани площи с открита скала – 

местообитания, подходящи за вида Potentilla emili-popii – приоритетни за опазване 

местообитания. 

Видът е наличен в съседни региони. Чрез запазване на подходящите за него нискоконкурентни 

скални терени се предоставя възможност за установяването му. 

 

6. Да се предвиди трайно обозначение с трайни знаци на границите на обекта. 

Мярката предотвратява въздействия върху почви, ландшафт, флора и фауна извън 

границите на обекта по време на стартиране на дейностите в обекта и извършване на добив в 

кариерата. 

 

 

 ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОТКРИВНО-ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ И ЗАПОЧВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

1. Да се маркират маршрутите за движение на обслужващата техника и автомобили, като се 

използват предимно съществуващите пътища с цел предотвратяване увреждане и унищожение на 

растителност в съседни терени. 

Мярката предотвратява въздействия върху флора и фауна в съседни терени. 

 

2.Маршрутите и условията за движение на техниката и извозващите автомобили извън 

територията на кариерата да се съгласуват с кмета на Община Тервел. 

Мярката цели минимизиране на въздействията върху компоненти Атмосферен въздух и Шум 

при извършване на дейност Изнасяне на готовата продукция – транспорт извън кариерата, на 

етап експлоатация на обекта. 

 

3. Да се изготви програма за начален инструктаж на работещите в обекта за защитените видове, 

характерни за района и изискванията към тяхното опазване. Да се документира проведения начален 

инструктаж в обекта. 

 

4. Преди започване на експлоатация на обекта РИОСВ-Варна да бъде писмено уведомена за 

датата на стариране на дейности в обекта. 

С мярката се цели осъществяване на ефективен контрол от страна на компетентния орган 

по време на експлоатация на обекта. 

 

5. Да се извърши класификация на отпадъците, които ще се генерират в обекта, съгласно 

изискванията на Наредба № 2 за класификация на отпадъците. 

С мярката се предотвратява въздействия върху почви и подземни води в резултат на 

неефективно управление на отпадъците при стартиране на дейността и етапа на 

експлоатация на обекта. 

 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ВАРОВИК „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” 
 

РАЗРАБОТЕНО ОТ КОЛЕКТИВ НА „ЕКОЛОГИКА РУСЕ“ ЕООД 
ТЕЛ. 0889-417-038, E-MAIL: EKOLOGIKA_RUSSE@ABV.BG 196 (230) 

6. Предвидените дейности по открито-подготвителни работи да се извършват от механизация с 

технически изправни двигатели, съответстващи на нормативните стандарти. 

С мярката се минизира въздействието върху компонент Атмосферен въздух и Шум в 

резултат на извършване на дейности: 

• Почистване на терена от растителност 

• Разкривни работи – поетапно за целия срок на експлоатация 

• Транспорт и депониране на откривката, образуване на насипища 

• Прибутване и товарене на полезно изкопаемо 

• Транспорт на суровината в рамките на площадката 

• Изнасяне на готовата продукция – транспорт извън кариерата 

• Технически мероприятия за рекултивация – прибутване и разстилане – насипища 

С мярката се предотвратява въздействие върху почви и подземни води. 

 

7. Да се организира система за разделно събиране на растителните отпадъци и последващото им 

предаване приоритетно за оползотворяване. 

С мярката се изпълнява принципа за йерархия при управление на отпадъците. Прилага се по 

време на извършване на дейностите по Почистване на терена от растителност. 

 

8. Всички дейности по открито-подготвителни работи да се извършват в рамките на 

нормираното работно време и при спазване на правилата за контрол на шума. 

С мярката се предотвратява въздействие върху населението по време на извършване на 

добивните дейности. Минимизира се риска за здравето на работещите в 

обекта.Предотвратява се възникването на аварийни ситуации вследствие на човешка грешка. 

 

9. Да се използва механизация и оборудване в съответствие с европейските норми и стандарти 

за шум. 

С мярката се минизира въздействието върху компонент Шум в резултат на извършване на 

дейности: 

• Почистване на терена от растителност 

• Разкривни работи – поетапно за целия срок на експлоатация 

• Транспорт и депониране на откривката, образуване на насипища 

• Прибутване и товарене на полезно изкопаемо 

• Транспорт на суровината в рамките на площадката 

• Изнасяне на готовата продукция – транспорт извън кариерата 

• Технически мероприятия за рекултивация – прибутване и разстилане – насипища 

• С мярката се предотвратява въздействие върху населението. 

 

10. Да се изготви и изпълнява инструкция с мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни 

вещества при товарене и разтоварване, складиране на материалите, съгласно чл. 70 от Наредба 1 от 

27.06.2005 г. за кариерата. 

С мярката се минизира въздействието върху компонент Атмосферен въздух в резултат на 

извършване на дейности: 

• Почистване на терена от растителност 

• Разкривни работи – поетапно за целия срок на експлоатация 

• Транспорт и депониране на откривката, образуване на насипища 

• Прибутване и товарене на полезно изкопаемо 

• Разтрошаване на суровината 
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• Транспорт на суровината в рамките на площадката 

• Изнасяне на готовата продукция – транспорт извън кариерата 

• Технически мероприятия за рекултивация – прибутване и разстилане – насипища 

С мярката се предотвратява въздействие върху населението. 

С мярката се намалява въздействието върху растителни видове в близкоразположени 

територии. 

 

11. Да се осигури оросяване на площта, в която се извършва откривка и депото за откривка при 

сухо време и неблагоприятни климатични условия (силен вятър). 

С мярката се минизира въздействието върху компонент Атмосферен въздух в резултат на 

извършване на разкривни работи – поетапно за целия срок на експлоатация. 

С мярката се предотвратява въздействие върху населението. 

 

12. За опазване на подземните води от замърсяване, се забранява пряко и непряко отвеждане 

на замърсители в подземни води, включително разкриването на подземни води на повърхността, 

чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло. 

С мярката се осигурява опазване на химичното състояние на подземните води от 

замърсяване и влошаване. 

 

13. На територията на кариерата се забранява използването на материали, съдържащи 

приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, 

при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води. 
Цел: Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване 

Изпълнение на мярка, определена от експлоатационното предприятие ВиК-Добрич и БДДР 
 
14. При изграждането и експлоатацията на находището да се предвидят подходящи технически 

мерки за недопускане възникването на аварийни ситуации при неблагоприятни атмосферни условия, 
които да застрашат цялостта и състоянието на насипищата (земни маси и/или суровини) от паднали 
обилни валежи и формиралите се временни повърхностни потоци в района на находището. 
Техническите мерки да се представят в РИОСВ-Варна. 

Цел: Защита от наводнени; и Предотвратяване увеличаването на разрушителната сила на 
водата 

Изпълнение на мярка, определена от БДДР 

Спазване разпоредбите на чл. 143 от Закона за водите 
 
15. Да се разработи авариен план с действия за ограничаване или ликвидиране на последиците 

от замърсяването следствие аварийна ситуация на насипищата. Същият да се представи в РИОСВ-
Варна. 

Цел: Опазване на водите от замърсяване следствие аварийни ситуации 
Спазване изискванията на чл. 131 от Закона за водите 

Спазване препоръка на специализиран компетентен орган  БДДР 

 

 

 ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

1. Да не се изпускат битови или производствени отпадъчни води, както и замърсени с 

нефтопродукти или масла дъждовни води 
Цел: Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване 
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2. На територията на кариерата се забранява извършването на дейности, водещи до 

отвеждането в подземните води на опасни вещества 
Цел: Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване 
Изпълнение на мярка с код PM_2 от ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район 

Изпълнение на мярка, определена от експлоатационното предприятие ВиК-Добрич 

 

3. На територията на кариерата се забраняват и ограничават дейности, които увеличават риска от 

за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в 

подземните води, включително разкирването на подземните води на повърхността, чрез изземване 

на отложенията или почвите, покриващи водното тяло 
Цел: Предотвратяване отвеждането на приоритетни вещества в подземните води 

Изпълнение на мярка с код GD_1 от ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район 

 

4. Забранява се миенето и обслужването на транспортни средства и техника, използвани при 

експлоатацията на находището в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на 

водохранилищата 
Цел: Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности 
Изпълнение на мярка с код DP_2 от ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район 

 

5. В случай на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на 

повърхностните и подземните води, причинено в резултат на дейността на кариерата, доказано с 

данни от мониторинга, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения 

по реда на чл. 156в – чл. 156е от Закона за водите, дейността по добив се прекратява 
Цел: Предотвратяване на влошаването на  състоянието на водите от проекти и дейности 
Изпълнение на мярка с код PM_9 от ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район 

 

6. На територията на кариерата се забранява обезвреждането, включително депонирането на 

приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в  подземните 

води. 
Цел: Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване 

Изпълнение на мярка, определена от експлоатационното предприятие ВиК-Добрич и БДДР 

 

7. На територията на кариерата се забраняват всички дейности на повърхността и в подземния 

воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води 
Цел: Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване 

Изпълнение на мярка, определена от експлоатационното предприятие ВиК-Добрич и БДДР 

 

8. При експлоатацията на кариерата да не се допуска нарушаването на естественото състояние 

на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици 
Цел: Защита от наводнения 
Спазване на чл.  143, т. 1 от Закона за водите 

Изплънение на мярка, определена от експлоатационното предприятие ВиК-Добрич и БДДР 
 
9. При експлоатацията на кариерата се забранява използването на речните легла като депа за 

отпадъци, земни и скални маси 
Цел: Защита от наводнения 
Спазване на чл.  143, т. 3 от Закона за водите 
Изплънение на мярка, определена от експлоатационното предприятие ВиК-Добрич и БДДР 
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10. При експлоатацията на кариерата се забранява съхраняването и складирането на материали, 

които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения. 
Цел: Защита от наводнения 
Спазване на чл.  143, т. 5 от Закона за водите 

Изплънение на мярка, определена от експлоатационното предприятие ВиК-Добрич и БДДР 
 
11. При изграждането и експлоатацията на находището да се предвидят подходящи технически 

мерки за недопускане възникването на аварийни ситуации при неблагоприятни атмосферни условия, 
които да застрашат цялостта и състоянието на насипищата (земни маси и/или суровини) от паднали 
обилни валежи и формиралите се временни повърхностни потоци в района на находището. 
Техническите мерки да се представят в РИОСВ-Варна. 

Цел: Защита от наводнения 
Предотвратяване увеличаването на разрушителната сила на водата 
Изпълнение на мярка, определена от БДДР 
Спазване разпоредбите на чл. 143 от Закона за водите 
 
12. Да се осигури оросяване на трасетата за движение на механизацията  при сухо време. 

С мярката се минизира въздействието върху компонент Атмосферен въздух в резултат на 

извършване на дейности: 

• Разкривни работи – поетапно за целия срок на експлоатация 

• Транспорт и депониране на откривката, образуване на насипища 

• Прибутване и товарене на полезно изкопаемо 

• Разтрошаване на суровината 

• Транспорт на суровината в рамките на площадката 

• Изнасяне на готовата продукция – транспорт извън кариерата 

• Технически мероприятия за рекултивация – прибутване и разстилане – насипища 

С мярката се предотвратява въздействие върху населението. 
 
14. Отпадъците от опаковки да се събират разделно, да не се смесват с битовите отпадъци. Да се 

осигури съд за разделното им събиране. 

С мярката се изпълнява принципа за йерархия при управление на отпадъците. Прилага се по 

време на извършване на дейностите по експлоатация на обекта. 
 
15. До един месец от въвеждане в експлоатация на обекта да се извършат измервания на нивата 

на шум в местата на въздействие и на праховото замърсяване в района на кариерата. Доклад за СПИ, 
ведно с протоколи от измерванията, да бъдат представени в РИОСВ-Варна и РЗИ-Добрич. 

С изпълнение на мярката се осигурява законосъобразна експлоатация на обекта.  

Мярката осигурява контрол и наблюдение на компоненти Атмосферен въздух и Шум в 

мястото на въздействие, като се минизират въздействията от дейностите по Извършване на 

добив в периода от 35 години. Осигурява се защита на здравето на населението. 
 
16. Да не се извършват ремонтни дейности и зареждане на машините с гориво на територията на 

обекта. 
Мярката предотвратява въздействие върху почви и подземни води. 
 
17. Експлоатация на обекта да се осъществява по начин, който не допуска шум в околната среда 

над граничните стойности. 

С изпълнение на мярката се минимизира въздействието върху компонент Шум. Осигурява се 

защита на здравето на населението. 
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18.  Възложителят да осигури работа с лични предпазни средства. В обекта да са налични списък 

за ЛПС по длъжности и Налична оценка на риска за длъжностите  
Цел: Намаляване риска от различни видове травми с временна нетрудоспособност или 

тежки последици 
 
19.  Да се осигури добра организация на трудовата дейност. Да е Наличен вътрешен правилник за 

работа в обекта и програма за работно време и почивки 
Цел: Намаляване на стреса и психично натоварване 
 
20.  Да се осигурят профилактични медицински прегледи. Да са налични здравни досиета на 

работещите в обекта, анализ на болничните листове и причините за заболяванията, изготвен от СТМ 
Цел. Предотвратяване на неблагоприятни последици 
 
21.  Д се гарантира регламентирано работно време. Да е наличен вътрешен правилник за работа 

в обекта и програма за работно време и почивки 
Цел: Намаляване на стреса и психично натоварване и подобряване на работоспособността 
 
22.  Да се разработи и въведе физиологичен режим на труд и почивка по време на работа. Да е 

наличен вътрешен правилник за работа в обекта и програма за работно време и почивки 
Цел: Намаляване на стреса и умората на работниците и подобряване на 

работоспособността. 
 
23.  Спазване на трудовата и технологична дисциплина. Да се осигурят инструкции за безопасна 

работа и Програма за обучения. 
Цел: Намаляване риска от различни видове травми с временна нетрудоспособност или 

тежки последици 

 

24. Да не се допуска изхвърлянето на хранителни остатъци, които могат да привличат 

животински видове. 

Цел: Опазване на екземпляри от животински видове 

 
 

ТАБЛИЦА 8.2.-1 ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАРКИТЕ 

№ 
Mярка за предотвратяване и 

смекчаване на въздействието 
Период/фаза на 

изпълнение 
Резултат 

Компонент атмосферен въздух 

1.  

Да се разработи инструкция с мерки 
за ограничаване на емисиите на 
прахообразни вещества при товарене 
и разтоварване, складиране на 
материалите, съгласно чл. 70 от 
Наредба 1 от 27.06.2005 г. за 
кариерата 

Етап строителство 
Етап експлоатация 
Етап рекултивация 

Минимизиране на праховите емисии в 
атмосферния въздух 
Налична инструкция за обекта, съобразена 
със спецификата на извършваните 
дейности в кариерата 

2.  

Да се разработи План за СПИ за 
компонент Атмосферен въздух, който 
да бъде представен за съгласуване в 
РИОСВ-Варна и РЗИ-Добрич 

Етап проектиране 
Етап експлоатация – 
изпълнение на Плана 
за СПИ 

Осъществяване на контрол и наблюдение 
за периода на експлоатация на обекта 
Наличен утвърден План за СПИ по 
компонент Атмосферен въздух. 
Налични протоколи от СПИ и доклади към 
РИОСВ-Варна 

Отпадъци 
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№ 
Mярка за предотвратяване и 

смекчаване на въздействието 
Период/фаза на 

изпълнение 
Резултат 

3.  

Да се обособят: 
- Площадка за разделно събиране на 
биоотпадъци (дървесни отпадъци), 
образувани през етапа на разкриване 
на находището. 
- Площадка за предварително 
съхраняване на опасни и 
производствени отпадъци, 
отговаряща на нормативните 
изисквания 

Етап строителство 
 

Осигуряване на последващото им 
оползотворяване 
Обособени и маркирани складове за 
предварително съхранение, отговарящи на 
нормативните изисквания 

4.  

Да се води строга отчетност за 
образуваните отпадъци. Отпадъците 
да се предават приоритетно за 
оползотворяване. 

Етап строителство 
Етап експлоатация 
Етап рекултивация 

Предотвратяване замърсяването на 
компоненти почви, води от 
нерегламентирано изхвърляни отпадъци 
Заверени отчетни книги, водени съгласно 
нормативните изисквания 

Опасни химични вещества 

5.  

При промяна на употребяваните ОХВ в 
обекта да се актуализира 
своевременно Доклада по 
Приложение № 1 на Наредбата за 
предотвратяване на големи аварии с 
опасни вещества и ограничаване на 
последствията от тях 

Етап експлоатация 

Опазване на околната среда и здравето на 
хората 
Наличен актуализиран доклад по 
Приложение № 1 в обекта 

6.  

Да се поддържа в наличност доклада 
от извършена класификация по чл. 
103, ал.1 от ЗООС, както и всяка 
негова актуализация  и да се 
предоставя при поискване на 
органите по чл. 148, ал.3 на ЗООС 

Етап експлоатация 

Опазване на околната среда и здравето на 
хората 
Наличен доклад по Приложение № 1 в 
обекта 

Води 

7.  
На територията на концесионната 
площ да се допускат само технически 
изправна техника за добив. 

Етап строителство 
Етап експлоатация 
Етап рекултивация 

Намаляване риска от замърсяване на 
водите 
Налична документация за извършени 
прегледи на техниката 

8.  

При възникване на авария с 
транспортна техника, свързана с 
разлив на гориво, незабавно да се 
предприемат мерки за ограничаване 
и ликвидиране на разлива. 

Етап строителство 
Етап експлоатация 
Етап рекултивация 

Намаляване риска от замърсяване на 
водите. 
Наличен сорбен в достатъчни количества в 
обекта. Налична инструкция за 
предприемане на действия по време на 
аварийна ситуация. 

9.  
При рекултивация на кариерата да се 
ползват само чисти, незамърсени 
почви или материали от разкривката. 

Етап рекултивация 
Намаляване риска от замърсяване на 
водите. 

Вредни физични фактори –  шум и вибрации 

10.  
Провеждане на собствени 
периодични измервания на шум, 
излъчван в околната среда 

При експлоатация на 
кариерата 

Намаляване на емисиите. 
Налични протоколи от СПИ по компонента, 
издадени от акредитирана лаборатория. 

Почви 

11.  
Изземване на хумусния хоризонт и 
съхраняването му на отделно депо за 
оползотворяване при 

Етап експлоатация 
При дейности по 
разкриване на 

Запазване на ценния ресурс и последваща 
използване за рекултивация 
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№ 
Mярка за предотвратяване и 

смекчаване на въздействието 
Период/фаза на 

изпълнение 
Резултат 

рекултивационните работи. полезното изкопаемо 

12.     

Човешко здраве 

13.  

Да се осигури поддържане в 
изправност на наличната техника и  
спазване на правилата за техническа 
експлоатация – проверки за 
състоянието, поддръжка и ремонт на 
оборудването 

Етап строителство 
Етап експлоатация 

Намаляване риска от различни видове 
травми с временна нетрудоспособност или 
тежки последици 
Налична документация за извършени 
прегледи на техниката 

14.  
Осигуряване на помещения за отдих и 
възстановяване 

Етап строителство 
Етап експлоатация 

Намаляване на стреса и умората на 
работниците и подобряване на 
работоспособността. 

Флора/ Фауна/ Защитени зони 

15.  
Взривни дейности, да се извършват 
извън размножителния период на 
птиците 1 април – 30 юли. 

Етап на експлоатация 
Опазване на екземпляри от видове птици 
Предотвратяване на прогонване и 
изоставяне на гнезда 

16.  

Разкриване и добив от находището да 
се извърши до контур, определен по-
долу от гранични токи, с което площта 
за добив се намалява на 113.23 дка 

Етап проектиране 
Етап експлоатация 

Опазване от унищожаване на ливадни 
съобщества – приоритетни за опазване 
местообитания, предмет на опазване в  ЗЗ 
„Хърсовска река”, както следва: 

a. 6110* – 1.95 дка; 
b. 6210* – 2.87 дка; 

c. 6240* – 5.14 дка. 

17.  

Да се обхожда терена пеша и при 
намиране на костенурки те да бъдат 
премествани на безопасно разстояние 
от работещата техника. 

Етап експлоатация 
Непосредствено 
преди: 
1. Извършване на 
разкривни дейности и  
2. При възобновяване 
работата на 
кариерата след 
продължителен 
период на 
прекъсване 

Опазване на екземпляри от вид, предмет 
на опазване – Testudo hermanni 

18.  

Началото на разкривните дейности – 
премахване на растителна покривка и 
повърхностен почвен пласт, да се 
извършва извън размножителен 
период на птиците 1 април – 30 юли. 

В етапа на 
експлоатация 

Опазване на екземпляри от видове птици 

19.  

Преди реализиране на Проекта за 
рекултивация да се извършат нови 
проучвания на биологичното 
разнообразие на територията на 
кариерата с цел опазване на 
новонастанили се ценни животински и 
растителни видове. При нужда 
проекта да се актуализира съобразно 
резултатите. 

Етап проектиране. 
Преди началото на 
етап „Закриване и 
рекултивация” 

Доказано е, че при добивни дейности по 
открит способ се създават ценни за 
биологичното разнообразие 
местообитания. 
Целта е опазване на животински и 
растителни видове и техните 
местообитания ако в периода на 
експлоатация са били създадени такива 
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Координати на граничните точки на контура по мярка №24 по-горе. 

 Х Y 

1 4744730.0 9595610.0 

2 4744584.1 9595580.2 

3 4744437.5 9595550.5 

4 4744302.2 9595601.1 

5 4744292.7 9595712.6 

6 4744331.6 9595712.2 

7 4744343.0 9595740.9 

8 4744338.1 9595799.8 

9 4744374.1 9595854.1 

10 4744504.7 9595880.5 

11 4744581.3 9595896.0 

12 4744608.1 9595867.5 

13 4744681.1 9595880.1 

14 4744694.4 9595803.6 

 

Като мярка за смекчаване на въздействията се определя контур за извършване на разкривни и 

добивни дейности, с което площта за добив на кариерата се намалява на 113.23 дка. Зададеният 

контур е представен на изображението по-долу. 

 
КОНТУР НА ОГРАНИЧИТЕЛНА ГРАНИЦА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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9. ОЧАКВАНИ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ 

И/ИЛИ БЕДСТВИЯ 
 

Към ДОВОС, като отделно приложение, се прилага Доклад по Приложение № 1 на Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. 

 

Заключения от представения доклад по Приложение № 1 на Наредбата 

 

Класификация на предприятието/съоръжението: 

J Предприятие с нисък рисков потенциал: Да/Не 

J Предприятие с висок рисков потенциал: Да/Не 

J Подробно описание на извършената класификация на предприятието/съоръжението по 

чл. 5, ал. 1: Употребяваното опасно вещество – дизелово гориво – е поименно 

изброено в Част 2 на Приложение 3 от ЗООС. 

Максималният проектен капацитет на резервоарите към наличната промишлена техника в 

обекта е: 

J дизелово гориво – 0,150 тона 

Количеството е по-малко от праговата стойност за нисък рисков потенциал – 2 500 тона и по-

малко от праговата стойност за висок рисков потенциал – 25 000 тона. 

Дизеловото гориво попада и в Част 1 на Прил. 3 от ЗООС - Р5в Запалими течности 

Употребяването количество в обекта е по-малко от праговата стойност за нисък рисков 

потенциал – 5 000 тона и по-малко от праговата стойност за висок рисков потенциал – 50 000 тона. 

Употребяваното опасно вещество – ВВ „АНФО“ – попада в Част 1 на Прил.3 от ЗООС, Р1а 

Експлозиви, Експлозиви, подкласове 1.1. 

Едновременно в обекта е възможно да бъде употребено количество до 8 тона.  

Количеството е по-малко от праговата стойност за нисък рисков потенциал – 10 тона и по-малко 

от праговата стойност за висок рисков потенциал – 50 тона. 

И двете идентифицирани ОХВ попадат в Раздел "Р" - Физични опасности на Приложение № 3 на 

ЗООС. По тази причина се извършва проверка съгласно Забележка 4: б) за сумирането на опасни 

вещества, изброени в част 2, които са експлозиви, запалими газове, запалими аерозоли, оксидиращи 

газове, запалими течности, самоактивиращи се вещества и смеси, органични пероксиди, пирофорни 

течности и твърди вещества, оксидиращи течности и твърди вещества заедно с опасни вещества, 

попадащи в раздел "Р" - вписвания от Р1 до Р8 от част 1. 

Разпоредбите на глава седма, раздел I и наредбата по чл. 103, ал. 9 се прилагат по отношение на 

предприятия с нисък рисков потенциал, ако сумата: 

 

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … е по-голяма или равна на 1, 

Проверка: 
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0.150/2500+8,00/10 = 0.00006 + 0.8 = 0.80006 < 1 

 

Извод: Обектът не се класифицира като обект с нисък рисков потенциал. 

 

Разпоредбите на глава седма, раздел I и наредбата по чл. 103, ал. 9 се прилагат по отношение на 

предприятия с висок рисков потенциал, ако сумата: 

 

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + … е по-голяма или равна на 1, 

 

Проверка: 

0.150/25000+8,00/50 = 0.000006 + 0.16 = 0.160006 < 1 

 

Извод: Обектът не се класифицира като обект с висок рисков потенциал. 

 

Не се разработва оценка по чл. 99 б на Закона за опазване на околната среда. 

В обекта не се предвижда изграждане/експлоатация на складове за съхранение на опасни 

химични вещества и смеси. 

 

Влияние от употребата на ОХВ в обекта не се очаква. Оценка на степента не може да бъде 

направена. За пълнота числената стойност при обобщените влияния се изписва с „0”. 
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10. СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ, ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ 

КОНСУЛТАЦИИ 
 

При изготвяне на Доклада за ОВОС на инвестиционно предложение „Разработване на кариера 

„Тервел-Бонево” за добив на варовик с площ 123,6 дка в землищата на село Бонево и гр. Тервел, 

община Тервел, област Добрич” са съобразени изискванията и са отчетни препоръките, които са 

получени при проведените консултации в съответствие с изискванията на чл. 95, ал.2 от ЗООС и глава 

3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за 

строителство, дейности и технологии. 

Възложителят е изпратил писма за консултации до следните организации: 

• РЗИ-Добрич; 

• Басейнова Дирекция – Дунавски район – гр. Плевен; 

• Община Тервел; 

• Кметство с. Бонево; 

• Водоснабдяване и канализация ЕООД – Добрич; 

• БДЗП-Централен офис, гр.София; 

• Зелени Балкани, гр.Пловдив. 

 

Резултатите от проведените консултации със засегнатата общественост, специализирани 

ведомства и компетентни органи са представени в таблица по-долу. 
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Проведени консултации с 
организация/ институция 

Отговор Изразени становища, мнения и препоръки 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

Консултации по обхвата на заданието 

До РИОСВ-Варна, ул. 
„Ян Палах” №4, 
гр.Варна  
Вх. 26-00-261/ 15/ 
04.11.2015 г. 

Изх.№26-00-
261/ 16/ 
23.11.2015 
 

1. Да се проведат консултации, съгласно чл. 95 ал. 1-5 от Наредбата за ОВОС с: 
обществеността на с. Бонево, и гр. Тервел; РИОСВ – Варна, РЗИ – Добрич, по 
отношение на съдържанието и обхват на оценката на здравно-хигиенните 
аспекти на околната следа и риска за човешкото здраве, „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД – Добрич, Бсейнова дирекция за управление на водите – 
Дунавски район – Плевен, Българско дружество за защита на птиците – 
София, ФПС „Зелени балкани“ – гр. Пловдив, с други органи/ ведомства/ 
дружества (по преценка на експертите по ОВОС). 

Приема се - 

2. За оценка на кумулативния ефект да изиска от РИОСВ – Варна и Община 
Тервел информация за инвестиционни предложения, планове и проекти, 
разрешени, одобрени или в процедура на одобряване в землището на с. 
Аспарухово. 

 

Приема се 
без 
изисквания 
териториал
ен обхват 

Считаме, че при формулирането 
на това условие е допусната явна 
техническа грешка. Условието се 
приема, но в друг териториален 
обхват – землищата на с. Бонево 
и гр. Тервел. 

3. Да се осигури, съгласно чл. 95, ал. 2 от ЗООС и чл. 10 от Наредбата за ОВОС 
изработването на задание за обхват и съдържание на ОВОС при отразяване 
на извършените консултации. 

 

Приема се - 

4. Да се съгласува изработеното задание с РИОСВ – Варна, придружено с 
писмени доказателства за извършените консултации и справка за тях, с 
мотиви за приетите и неприетите бележки и препоръки. 
При изготвяне на заданието, освен резултатите от извършените консултации, 
следва да се вземат предвид и мотивите от гореописаното решение по 
преценяване необходимостта от ОВОС. 
 

Приема се - 
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Проведени консултации с 
организация/ институция 

Отговор Изразени становища, мнения и препоръки 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

5. Да се възложи изготвяне на доклад по ОВОС в съответствие със заданието на 
колектив от експерти с ръководител, отговарящи на изискванията на чл. 83 
от ЗООС 
 

Приема се - 

По отношение на изискванията на чл. 31 от ЗБР: 
1. ДОСВ да бъде изготвен като отделно приложение към доклада по ОВОС 
2. В анотацията на ДОСВ да бъде описано подробно инвестиционното 

предложение. 
3. Да се направи описание на характеристиките на други планове, програми, 

проекти и/или инвестиционни предложения в процес на разработване или 
одобряване, в съчетание с които оценяваното ИП би могло да окаже 
значително въздействие върху защитената зона. 
 

Приема се - 

В оценката за съвместимост следва да бъдат разгледани следните възможни 
въздействия: 
1. Пряко унищожаване на видове с висока консервационна значимост: 

„Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик 
(DISTH6210)“, вкл. и такива, предмет на опазване в защитената зона. 

2. Пряко увреждане на естествения характер на местообитанията на видове 
животни, предмет на опазване в зоната, като места за гнездене, 
пренощуване, хранене, набиране на височина за придвижване, както и на 
места за укриване при неблагоприятни метеорологични условия, през 
периода на експлоатация. 

 

Приема се - 

3. Да бъде поотделно и подробно разгледано въздействието върху всички 
видове животни, предмет на опазване в ЗЗ, като особено внимание се 
обърне на видове птици от следните разреди: Гъскоподобни, 
Пеликаноподобни, Щъркелоподобни, Соколоподобни, и Врабчоподобни. 
 

Приема се 
частично 

В защитената зона няма видове 
птици, предмет на опазване. 
Оценката, от поставеното 
изискване към ДОСВ, за видовете 
птици ще бъде извършена в 
основния доклад за ОВОС 
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Проведени консултации с 
организация/ институция 

Отговор Изразени становища, мнения и препоръки 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

4. Влияние върху миграционните пътища и фрагментация на местообитания в 
резултат на унищожаване на част от тях или тяхното трайно изменение; 
последствия от възможните изменения като създаване на миграционна 
бариера, фрагментация на популации в резултат и/ или унищожаване на 
подходящите местообитания и др. 
 

Приема се - 

5. При оценка на въздействието да се отчете кумулативния ефект, свързан с 
други планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения, 
чийто характеристики се описват в ДОСВ, съгласно чл. 23 от Наредбата за ОС. 

6. Да се отчете увеличението на антропогенната преса от реализацията и 
експлоатацията на ИП и съпътстващите го елементи. 

7. Въз основа на анализа и прогнозата за предполагаемото въздействие да се 
предложат мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или 
компенсиране на конкретни значителни отрицателни въздействия върху 
видовете, предмет на опазване в защитената зона, които възложителят на 
ИП да изпълни и които да са измерими и контролируеми. Към всяка мярка 
следва да се определи степента и на въздействие върху видовете, предмет 
на опазване в защитената зона. 

8. В ДОСВ да бъдат разгледани и оценени алтернативни решения по смисъла 
на §3, т. 7 от ДР към Наредбата за ОС за реализирането на инвестиционното 
предложение. 

9. При определянето но същността и степента на очаквано въздействие да 
бъдат съблюдавани критериите на чл. 22 от Наредбата за ОС, като при 
определянето им бъдат използвани количествени оценки предвид чл. 32, ал. 
2 от ЗБР за очакваните загуби или влошаване на състоянието на 
местообитания (площ) и видове (численост и плътност на популациите), 
предмет на опазване в защитената зона, както и по отношение на 
представеността на всяко местообитание/ вид в дадената защитена зона, 
както и в мрежата от защитени зони. 

Приема се - 
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Проведени консултации с 
организация/ институция 

Отговор Изразени становища, мнения и препоръки 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

Оценката (ДОСВ) трябва да бъде възложена на екип от експерти, отговарящи на 
изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС, с компетентност в областта на 
обща биология, фитоценологията и обща зоология, съгласно предмета на 
опазване на съответната защитена зона. Предвид ал. 4 от същия член от нея, 
компетентният орган препоръчва, в случай на необходимост в колектива за 
изготвяне на ДОСВ да бъдат включени и др. експерти с компетентност по 
спецфиката на инвестиционното предложение. 
 

Приема се - 

РИОСВ-Варна, ул. „Ян 
Палах” №4, гр.Варна 

Вх. 26-00-
261/ 15/ 
04.11.2015 г. 
Решение  
№ ВА 97/ 
2015 г. 

Да се извърши оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно 
предложение за „разработване на кариера „Тервел-Бонево“ за добив на варовик 
в землището на с. Бонево, общ. Тервел, обл. Добрич, реализацията на което има 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитена зона BG0000106 „Хърсовска река“. 
 

Приема се - 

Съгласно наличната информация в РИОСВ – Варна, в района на ИП няма заявени 
и процедирани ИП и планове, в съчетание с които ИП да окаже кумулативно 
въздействие. 

Приема се - 

Становището на БДДР-Плевен, е, че  
1. ИП е допустимо спрямо екологичните цели в ПУРБ 2010-2015 г. при спазване 

на мерки 7.1.3., 7.1.5.1 и 7.1.6; 

Приема се - 

2. Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и 
зоните за тяхната защита при условие, че:  
- се спазват планираните мерки в ПУРБ и забраните и ограниченията, 

предвидени в Закона за водите (чл. 46, ал. 2; чл. 118а, ал. 1, т. 2 до 4; чл. 
134, т. 1, 3 и 4; чл. 143, т. 3 и 5 и чл. 146) и поднормативните актове;  

Приема се - 

- За дейностите по дрениране, инфилтриране и отнемане на естествени 
ресурси, касаещи подземните води и ползването на повърхностен воден 
обект с цел заустване, се изпълнят изискванията за разрешителен 
режим, съгласно Закона за водите; 

Приема се - 
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Проведени консултации с 
организация/ институция 

Отговор Изразени становища, мнения и препоръки 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

- В хода на процедурата за ОВОС да се извърши съгласуване с оператора 
на намиращите се в района на ИП 3 броя водоизточници за обществено 
битово-питейно водоползване. 

Приема се - 

РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно 
въздействие върху жизнената среда и здравето на хората при условие, че не се 
допускат вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми. При 
евентуално засягане на водоизточници и/или СОЗ за се спазват забраните, 
определени в Наредба 3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, 
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоползване. 

Приема се - 

„Становището на ВиК – Добрич“ е, че има вероятност реализацията на ИП да 
окаже вредно въздействие върху водоносния хоризонт, захранващ три броя 
водоизточници от подземни води за обществено – битово водоснабдяване. 

Приема се - 

Басейнова дирекция 
„Дунавски район“ 
Изх. № РД-14-
168/19.07.2017 г. 

Становище с  
изх. № 4568/ 
15.08.2017 г. 

Описанието и анализа на компонентите и факторите на околната среда, в която 
ще се реализира, и които вероятно ще бъдат засегнати от ИП, да се изготви 
съобразно с информацията и предвижданията на плановете за управление, 
които се разработват/ актуализират от БДДР. 
1. План за управление на речните басейни 2016 – 2021 г. в Дунавски район, 

приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на МС. 
2. План за управление на риска от наводнение 2016-2021 г. Дунавски район, 

приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на МС. 
 

Приема се - 

Мерките, които ще се предвидят за предотвратяване, намаляване и възможно 
най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия върху околната 
среда от осъществяването на ИП да включват мерки от плановете за управление 
и нормативни изкисквания и ограничения. 
1. План за управление на речните басейни 2016 – 2021 г. в Дунавски район, 

приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на МС. 
2. План за управление на риска от наводнение 2016-2021 г. Дунавски район, 

приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на МС. 

Приема се - 
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Проведени консултации с 
организация/ институция 

Отговор Изразени становища, мнения и препоръки 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

Водовземане и ползване на подземен воден обект, вкл. Дейностите по 
дрениране, инфилтриране и отнемане на естествени ресурси, подлежат на 
разрешителен режим, съгласно чл. 44 и чл. 46, освен случаите на чл. 58, ал. 1, т. 6 
от ЗВ. 

Приема се - 

При евентуално засягане на водни обекти от предвидените дейности при 
изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – мостове, 
преносни мрежи и проводи, по смисъла на чл. 46, ал. 1, т1, буква „б“ от ЗВ, е 
необходимо издаване на разрешително за ползване на воден обект, освен в 
случаите на чл. 46, ал. 5 от ЗВ. 

Приема се - 

При проектиране, реализация, експлоатация и рекултивация на ИП да се обърне 
внимание на дъждовните води, като се отчетат изискванията на : чл. 46а, ал. 1, от 
ЗВ, чл3, т. 3, 5 и 6 от Наредба 2 от 08.06.2011 г., както и §1, т. 6 от същата наредба. 

Приема се - 

Във връзка с реализацията на ИП е необходимо да се спазят мерките за опазване 
на подземните води от замърсяване, като се вземат предвид забраните в чл. 46, 
ал. 2 е чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ: т. 2 – обезвреждането, включително 
депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко 
отвеждане на замърсители в подземните води; т. 3 – други дейности върху 
повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко 
отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; т. 4 – използването на 
материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, 
инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е 
възможен контакт с подземните води. 

Приема се - 

На всички етапи от реализацията (строителство, експлоатация и рекултивация) 
на ИП да се опишат, съгласно изискванията на ЗВ и поднормативните актове за 
опазване на водите: необходимостта и начините за снабдяване с вода за 
производствени и битови нужди, вкл. вода за оросяване на пътищата; начина на 
третиране на отделяните битово-фекални и производствени отпадъчни води; 
начина на третиране на дъждовните води, формирани по време на дъжд и на 
снеготопене. При необходимост да се предвидят съоръжения за пречистване на 
уловените атмосферни води от находището от евентуални изпускания и разливи 
на нефтопродукти – горива и масла. 

Приема се Поставените изисквания са 
целесъобразни 
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организация/ институция 

Отговор Изразени становища, мнения и препоръки 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

Не трябва да се нарушават изискванията на чл. 143, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗВ: 
- т.1 – нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на 

реките и крайбрежните заливаеми ивици; 
- т. 3 – забрана да се използват речните легла като депа за отпадъци, 

земни и скални маси; 
- т. 5 – съхраняването и складирането на материали, които в значителна 

степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения. 

Приема се Поставените изисквания са 
законосъобразни 

При изграждане, експлоатация и рекултивация на находището да се вземат 
предвид забраните в чл. 143 от ЗВ и да бъдат предвидени конкретни мерки за 
недопускане възникването на аварийни ситуации при неблагоприятни 
атмосферни условия, които да застрашат целостта и състоянието на насипищата 
(земни маси и/или суровини) от паднали обилни валежи и формиралите се 
временни повърхностни потоци в района на находището. 

Приема се - 

Недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на 
повърхностните и подземни води, съгласно изискванията на чл. 131 от ЗВ. 

Приема се - 

Да се предвиди в хода на провежданата процедура но ОВОС за ИП съгласуване и 
с ВиК оператор, предвид планирания пробивно-взривен способ за добив. 
При евентуално засягане на водоизточници и/или проект на СОЗ за питейно –
битово водоснабдяване от подземни води е необходимо по време на 
реализация и експлоатация на ИП всички дейности да бъдат съобразени с 
Приложение №2 към чл. 10, ал. 1 за подземни водни обекти от Наредба № 3 от 
16 октомври 2000 г. 

Приема се - 

До РЗИ Добрич, ул. 
„Св, Св Кирил и 
Методий” №57, 
гр.Добрич 9300 

Изх. № 
РД378/ 
01.08.2017 
 

Да бъде представена подробна информация относно: 
1. Местоположение и точни отстояния (онагледени с картен материал) между 

жилищни територии и обекти, подлежащи на здравна защита и елементи на 
ИП 

2. Моментно състояние на околната среда 
3. Идентификация на рисковите фактори от околната и работната среда, 

касаещи здравето на хората. 

Приема се - 
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Проведени консултации с 
организация/ институция 

Отговор Изразени становища, мнения и препоръки 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

4. При анализ на влиянието върху атмосферния въздух да се направи 
моделиране на очакваното замърсяване от организирани и от 
неорганизирани площни източници. Да се направи прогноза не само за 
емисионните, но и за имисионните концентрации на атмосферни 
замърсители в най-близко разположените населени места. 

5. Да се осигури информация за разстоянията на разлитане на скалните късове 
при взривните работи, както и прогнозни данни за вида и нивата на прах в 
атмосферния въздух на най-близките населени места. 

Приема се - 

6. Да се оценят възможните въздействия върху качеството на водоизточниците 
за питейно-битово водоснабдяване, както и начина за осигуряване вода за 
работниците 

Приема се - 

7. Да се направят изчисления за очакваното ниво на шум от работата на 
кариерата, транспортните средства и другите съоръжения.Да се изчислят 
очакваните нива на импулсният шум от взривовете до най-близките 
населени места. Да се разгледат очакваните нива на вибрации. 

Приема се - 

8. Транспортните маршрути за обслужване на обекта, населените места, през 
които преминават или най-близко разстояние до тях. 

Приема се - 

 9. Да се определи броя на потенциално засегнатото население и териториите и 
зоните, подлежащи на здравна защита. Да се определят рисковите фактори 
по отношение влиянието им върху човешкото здраве. 

Приема се - 

10. Да се направи анализ на здравно-демографския статус на населението в най-
близко разположените населени места на базата на актуални данни за 
демографското състояние (по показатели раждаемост, смъртност, естествен 
прираст, детска смъртност и др.) и заболеваемостта (по нива и структура). 
Данните да се съпоставят с тези за областта и страната като цяло. Да се 
направи прогнозна оценка за влиянието върху здравно-демографския статус 
на населението при осъществяване на ИП. 

Приема се - 

11. Да се оцени здравният риск и да се предложат мерки за здравна защита и 
управление на риска. 

Приема се - 

До ВиК ООД Добрич ВИК- 4055/ 
11.08.2017 г. 

Дадена информация за изградени водопроводи и охранителни зони на 
водоизточници. 

Приема се - 
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Проведени консултации с 
организация/ институция 

Отговор Изразени становища, мнения и препоръки 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

 
 

Поставени изисквания към изпълнението на ИП: 

 Да не се допуска отвеждане на замърсители в подземните води; 

 Да не се изпускат битови или производствени отпадъчни води, както и 
замърсяване с нефтопродукти или масла на дъждовните води. 

 Да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т.2-4, чл. 134 и чл. 143 от ЗВ с цел 
опазване на водоносните хоризонти. 

Всички се 
приемат 

- 

До Регионален 
исторически музей – 
Добрич 
Вх. МД 07-269/ 
20.07.2017 г  

Не е получен 
отговор 

- - - 

Областно пътно 
управление – Добрич 
 

Изх. 53-00-
689/ 
26.07.2017 г.  

Становище: 
ОПУ – Добрич няма отношение към ИП. Находището е разположено извън 
обслужваща зона с широчина 50 м при третокласни пътища. Експлоатацията на 
находището няма да създаде проблеми за правилното функциониране на РПМ. 

- - 

До БДЗП-Централен 
офис, жк. “Яворов” 
бл.71 вх.4 ап.1, 
гр.София 1111, п.к. 50 

Не е получен 
отговор 

- -- -- 

До Зелени Балкани, 
ул.”Скопие”№1, офис 
9 и 10, гр.Пловдив 
4004 
 

Не е получен 
отговор 

- - - 

До кмета на с.Бонево 
Вх. 05/ 21.07.2017 г 

Не е получен 
отговор 

 - - 
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Отговор Изразени становища, мнения и препоръки 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

До кмета на Община 
Тервел 
Вх. РД 01-3781/ 
21.07.2017 г 

Не е получен 
отговор 

- - - 

Консултации по изработено Задание за изработване на ДОВОС 

До РИОСВ-Варна, ул. 
„Ян Палах” №4, 
гр.Варна  
Вх. 26-00-261/ 18/ 
29.09.2017 г. 
 
Внасяне на 
изработено задание 
за ДОВОС 

Изх.№26-00-
261/ 20/ 
16.11.2017 
 

Заданието принципно отговаря на Наредбата за ОВОС и е съобразено с 
поставените изисквания. 
Направени забележки и поставени условия: 

- - 

В част „Води”: 
Поради поставени изисквания от БДДР-Плевен, е необходимо да се разгледат 
потоците дъждовни води, както и мястото/ местата на отвеждането им, като се 
съобразят изискванията на чл. 127, ал. 1 от ЗВ и определението дадено в §1, т.6 
на ДР към Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за 
заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на 
индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на 
замърсяване. 

Приема се  

В част „Опасни химични вещества”: 
1. Не е представена изрична информация предвижда ли се на територията на ИП 
да се съхраняват взривни вещества и средства за взривяване. 

Приема се  
Добавен 
текст в т. 
1.2.3. 
„Взривни 
дейности” 

 

2. За изпълнение на ИП ще се използват машини. Не е представена информация 
за наличието на склад за гориво-смазочни материали. 

Приема се  

3. Очаква са да се генерират опасни отпадъци с кодове 13 01 11* и 15 02 02*, за 
които не е представена информация дали ще се съхраняван на територията на 
обекта. 

Приема се  
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организация/ институция 

Отговор Изразени становища, мнения и препоръки 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

В случай, че на територията на ИП ще са налични опасни вещества от 
Приложение № 3 на ЗООС (горива, масла, опасни отпадъци и др.) е необходимо 
операторът да представи доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на 
ЗООС, изготвен в съответствие с Приложение 1 на Наредбата за предотвратяване 
на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. 

Приема се  

Необходимо е разделът да се допълни предвид, че: 
- Съгласно изготвените таблици 1.1.2-2 и 1.1.2-3 ИП засяга имоти с НТП „залесена 
горска територия” и „широколистна гора”, а на стр. 40 е посочено, че няма да 
бъдат унищожени гори и горски култури и се засягат основно обработваеми земи 
или терени на извършван в миналото добив. 

Приема се  

- Наименованието на землището е сгрешено. Да се коригира. Приема се Коригиране на допусната грешка 

Към част „Алтернативи за осъществяване на ИП”: 
Предвид писмо на РЗИ –Добрич, е необходима да се включат алтернативи по 
отношение вида на използваните взривни вещества и технологията за 
взривяване и алтернативи за пътища за транспорт от и за кариерата. 

Приема се  

Други: 
- В характеристиката на ИП не е посочена еднозначно дълбочината на добив. 

Приема се  

- В таблица 1.1.2-3 не е посочена площта на частите от засегнатите имоти в 
землището на гр. Тервел 

Приема се  

- Цитираната на стр. 17 таблица 1.2.5. не се съдържа в заданието. Приема се  

Да се изработи графична част към ДОВОС във формат най-малко А3 за 
визуализиране разположението на съпътстващите обекти (площадка за 
съхранение на отделения хумусен пласт, растителни отпадъци и откривка и 
насипище за минни отпадъци) в границите на ИП. 

Приема се Изискването е целесъобразно 

В ДОВОС да се извърши оценка на очакваните значителни въздействия на ИП, 
вкл. Кумулативни, върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС: население и 
човешко здраве, атмосферен въздух, води, биологично разнообразие, земни 
недра, почва, ландшафт и взаимодействието между тях. 

Приема се Изискването е нормативно 
обусловено 
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Приети/ 

неприети 
Мотиви 

За оценката на кумулативния ефект на ИП да се вземат предвид всички заявени, 
съществуващи и в процес на строителство, одобрени и в процес на одобрение 
планове, проекти и ИП, в съчетание с които се очаква такъв ефект. 

Приема се 
частично 

В оценката на кумулативния 
ефект ще се вземат предвид 
всички заявени, съществуващи и 
в процес на строителство, 
одобрени и в процес на 
одобрение планове, проекти и 
ИП, които са известни на екипа 
консултанти и са получили 
одобрение в последните 5 
години 

В част „отпадъци”: 
Да се опишат 1. местоположение на площадката/ площадките за разполагане на 
съоръжения за предварително съхранение на образуваните отпадъци; 2. 
Екологосъобразно управление на биоразградими отпадъци. 3. Произхода и 
дейностите, в резултат на които се образуват отпадъци през строителния е 
експлоатационния период. 

Приема се  

Към ДОВОС да се приложат следните самостоятелни приложения: 
- Нетехническо резюме. 
- Доклад за оценка степента на въздействие върху защитените зони. 

Приема се Изискването е нормативно 
обусловено 

До РИОСВ-Варна, ул. 
„Ян Палах” №4, 
гр.Варна  
Вх. ЗДОИД 
5838/29.09.2017 г. 
Искане за достъп до 
обществена 
информация 

Изх.№ 
ЗДОИД 
5838/1 / 
06.10.2017 г. 
 

Решение за предоставяне на информация № 48/ 06.10.2017 г. 
 

- - 

До БДДР-Плевен 
Вх. РД-14-223/ 
27.09.2017 г. 
Уведомление за 
изработено задание 

Изх. № 4568/ 
17.10.2017 г. 
 
 

Да се включи/ допълни следната информация или да се отстранят следните 
технически пропуски: 

- - 

Да се допълни с информация за начина на снабдяване с вода за технологични 
нужди на водоноските, предвидени за оросяване на вътрешно-площадковите 
пътища на кариерата (на стр. 15) 

Приема се  
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Проведени консултации с 
организация/ институция 

Отговор Изразени становища, мнения и препоръки 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

Да се предвиди извозване на битово-фекалните отпадъчни води в селищна 
канализационна система, от предвидената химическа тоалетна (стр. 15) 

Приема се  

Да се отстрани техническа грешка при представяне на екологичното състояние на 
повърхностното водно тяло: „Водното тяло е класифицирано като естествено, в 
умерено екологично състояние и в добро химично състояние”. Повърхностното 
водно тяло е естествено и за него се определя екологично състояние, а не 
екологичен потенциал (стр. 33). 

Приема се  

Да се допълни с информация з зоните за защита на водите, съгл. 119а, ал. 1, т. 5 
от Закона за водите – защитените територии и зони, определени или обявени за 
опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или 
подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване 
(стр. 33 от изработеното задание). 

Приема се  

Да се отстрани техническа грешка в представянето на т.н.ар. нитратно уязвима 
зона, в която земеделската дейност води до риск от замърсяване с нитрати – 
тези зони за защита се определят съгласно изискванията на чл. 119а, ал. 1, т. 3 от 
Закона за водите, а не на чл. 119, ал. 1, т. 3 от същия закон (стр. 33) 

Приема се  

Поради необходимост от отстраняване на грешки в публичния регистър на 
съоръженията за водовземане от подземни води, в доклада да се използва 
информация за местоположението на водоизточниците за питейно-битово 
водоснабдяване, представени от ВиК Добрич (стр. 34-35). 

Приема се  

Да се включи в предвидения анализ „Да се анализират възможните въздействия 
върху количеството и качеството на повърхностните води” и оценка на 
въздействието от експлоатацията на кариерата и върху подземните води (стр. 36) 

Приема се  

Да се допълни необходимостта за включване на мерки в доклада: „Мерките, 
които ще се предвидят в ДОВОС за предотвратяване или ограничаване на 
отрицателните въздействия върху повърхностните и подземните води да се 
съобразят с мерките, предвидени в ПУРБ-Дунавски район”, с включително 
изисквания на Закона за водите. Например изисквания представени с 
предходното ни становище – чл. 118а и чл. 143 от ЗВ (стр. 36 от заданието). 

Приема се  
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Проведени консултации с 
организация/ институция 

Отговор Изразени становища, мнения и препоръки 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

До РЗИ Добрич, ул. 
„Св, Св Кирил и 
Методий” №57, 
гр.Добрич 9300 

Изх. № РД-
3338/ 
11.10.2017 г. 
 

Заданието да се допълни със следната информация: 
1. Анализ на здравно-демографския статус на населението в най-близко 
разположените населени места на базата на актуални данни за демографското 
състояние и прогнозна оценка за влиянието върху здравно-демографския статус 
на населението при осъществяване на инвестиционното предложение 

Приема се  

2. Оценка на здравния риск за неселението от най-близко разположените 
населени места (гр. Тервел и с. Бонево), като се предложат мерки за здравна 
защита и управление на риска; 

Приема се  

3. Уточняване на транспортните маршрути за обслужване на обекта, с населените 
места за преминаване. 

Приема се  

До ВиК ООД Добрич 
Уведомяване за 
изработено задание и 
искане на 
допълнителна 
информация 

ВИК- 4831/1 
/ 12.10.2017 
г. 

Предоставяне на допълнителна информация в табличен вид и в графичен вид. - - 

Община Тервел 
Уведомяване за 
изработено задание и 
искане на достъп но 
информация 

Из № РД 02-
5467 
/1210.2017 г. 

Решение за предоставяне на обществена информация – Решение №1 / 
10.10.2017 г. 

- - 

До БДЗП-Централен 
офис, жк. “Яворов” 
бл.71 вх.4 ап.1, 
гр.София 1111, п.к. 50 

Не е получен 
отговор 

- - - 

До Зелени Балкани, 
ул.”Скопие”№1, офис 
9 и 10, гр.Пловдив 
4004 
 

Не е получен 
отговор 

- 
 

- - 

До кмета на с.Бонево 
Вх. 06/ 28.09.2017 г 

Не е получен 
отговор 

- - - 
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11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Настоящият Доклад за ОВОС на инвестиционното предложение с Възложител „Пътно 

строителство” АД – град Добрич и наименование: „Разработване на кариера „Тервел-Бонево” за 

добив на варовик с площ 123,653 дка в землищата на село Бонево и гр. Тервел, община Тервел, 

област Добрич”, е изготвен от колектив независими експерти. В анализите и оценките за очакваното 

въздействие на обекта върху компонентите на околната среда, както и в направените предложения 

от мерки за свеждане до възможния минимум на отрицателните последици, са отразени всички 

изказани мнения и направени препоръки на компетентните органи, ведомства и институции при 

проведените консултации с тях. 

По-долу са обобщени заключенията на експертите, изготвили оценките, представени по 

компоненти и фактори на околната среда: 

 

Атмосферен въздух, атмосфера 

За всичките етапи на реализация на инвестиционното предложение, се очакват единствено 

слаби негативни въздействия върху атмосферата. Влиянието върху компонент „Атмосферен въздух“ 

е допустимо отрицателно, незначително, постоянно, с локално действие, напълно обратимо и без 

кумулативен ефект определя се с оценка (-1). 

Не се отчита влияние върху климата в резултат на реализация на ИП. 

 

Води 

Не се очаква значително отрицателно въздействие върху повърхностните води въздействието се 

оценява на незначително, с малък териториален обхват, постоянно и дълготрайно и е с числено 

изражение (0). 

Добивът от кариера „Тервел-Бонево“ няма да се отрази върху качеството на подземните води. 

Влиянието е незначително – с малка площ и много слаба интензивност и се определя се с оценка (0). 

Влиянието върху водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване е незначително – с малка 

площ и слаба интензивност и се определя се с оценка (0). 

 

Почви 

Въздействието за етапа на експлоатация (добива) се изразява в отнемане на почвените пластове 

и другите покриващи полезното изкопаемо пластове за етапа. Въздействието е отрицателно, 

незначително, локално за ограничена площ, дълготрайно и обратимо. Определя се с оценка -1.  

През етапа за закриване ще се предприемат действия за възстановяване на почвените пластове. 

Стойностно въздействието по компонент „почви“ преминава през възможни слаби отрицателни 

въздействия (-1) и достига до (+1) при качествено отнемане и съхраняване на плодородните 

пластове. Заради отрицателната компонента на въздействието са заложени мерки за смекчаване на 

въздействието. 

 

Земни недра 

На всичките етапи на реализация на инвестиционното предложение, не се очаква негативно 

въздействие върху земните недра. Въздействие 0. 

 

 

Ландшафт 
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Не се очакват значителни негативни въздействия върху ландшафта при реализация на 

инвестиционното предложение. Влиянието е допустимо отрицателно, поради премахване на 

растителното покритие и експлоатацията на находището. Определя се с оценка (-1) в локален 

мащаб до приключване на добива, но в етапа на рекултивация ще достигне значителна положителна 

степен, определяща се с оценка (+2), поради възстановителните дейности 

 

Биологично разнообразие 

По компонент флора Въздействието се оценява като слабо отрицателно със стойност (-1) поради 

налична естествена растителност в границите на площадката. Стойностното изражение е 

незначително поради ограничената площ и локалното обратимо въздействие. 

По компонент фауна са установени отрицателни въздействия за видове от разред Птици, 

обитаващи съседни територии, при взривни дейности през размножителния период. Въздействието 

е оценено с (-2). Набелязана е мярка ограничаваща взривните дейности със забрана за извършване 

през размножителния период. С прилагане на мярката въздействието силно се смекчава и става 

незначително. За всички други представители на фауната са установени нулеви или слаби 

отрицателни въздействия, оценени с (-1) – локално въздействие, незначителна стойност. 

 

Природни обекти – защитени зони 

Направени са анализи за отделните елементи на предмета на опазване в засегнатата защитена 

зона. Въздействията върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на 

опазване в защитена зона BG0000106 „Хърсовска река” са допустими и варират между слаби 

отрицателни и нулеви. За всички установени въздействия са набелязани мерки, с чието прилагане 

напълно отпадат отрицателните въздействия. За слабите отрицателни въздействия върху три вида 

местообитания е предложена мярка за намаляване на площта на концесионната площ. С изпълнение 

на мярката въздействието силно се смекчава. 

 

Културно наследство 

В близост до площадката на инвестиционното предложение не се намират обекти на културно-

историческото наследство. Няма вероятност реализирането на инвестиционното предложение да 

окаже негативно въздействие върху този компонент от околната среда. Въздействие (0). 

 

Здраве на населението 

Не се очаква негативен здравен ефект върху населението по време на експлоатация. Други 

промени в параметрите на околната среда, като емисии на прах и горивни газове ще са 

незначителни, за кратък период от време и няма да доведат до негативен здравен ефект. 

 

Отпадъци 

В резултат на реализацията на ИП няма да се отделят нови видове отпадъци и опасни вещества. 

Въздействието на отпадъците и опасните вещества ще е локално върху площадката. Степента на 

въздействие ще е незначителна за работниците при прилагане на превантивни мерки и лични 

предпазни средства. Кумулативни, синергични и трансгранични въздействия не се очакват. 

 

Рискови енергийни източници – шум и вибрации и вредни лъчения 

По време на експлоатацията негативен здравен ефект върху здравето на работниците ще окажат 

шума и общите вибрации. Факторите на работната среда определят риск за здравето на работниците, 

което е обичайно при подобен вид труд за подобни обекти. Ефектът задължително следва да бъде 

смекчен с предприемане на мерки за опазване здравето и безопасността на работниците. Такива са 

набелязани и са включени в плана за изпълнение на мерките. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На база на анализа и оценката на инвестиционно предложение за „Разработване на кариера 

„Тервел-Бонево” за добив на варовик с площ 123,653 дка в землищата на село Бонево и гр. Тервел, 

община Тервел, област Добрич”, проведените изследвания, проучвания и консултации, както и 

направената прогнозна оценка за въздействието на обекта върху компонентите на околната среда и 

факторите, които й въздействат, авторският колектив на настоящия Доклад за ОВОС препоръчва на 

Експертния екологичен съвет при РИОСВ-Варна да одобри реализацията на инвестиционното 

предложение на „Пътно строителство” АД – град Добрич, при спазване на мерките и препоръките, 

направени в Доклада. 
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12. ОПИСАНИЕ НА ТРУДНОСТИТЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ИЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС 
При събирането на информация за изработване на настоящия Доклад за ОВОС не бяха срещнати 

трудности, които да повлияят на направените оценки и заключения. 

 

13. СПИСЪК С ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Нормативна уредба 

Закони 

Закон за опазване на околната среда (ЗООС), обн. ДВ бр.91/ 25.09.2002г., посл.изм.  

ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г. 

Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), обн. ДВ бр.45/28.05.1996г, посл. изм. ДВ. 

бр.85 от 24 Октомври 2017г. 

Закон за водите (ЗВ), обн. ДВ бр.67/27.07.1999г, посл. изм. и доп. ДВ. бр.55 от 3 Юли 2018г.  

Закон за почвите (ЗП), обн.ДВ бр.89/ 06.11.2007г, изм.ДВ бр.58/18.07.2017г., посл. изм. ДВ. 

бр.58 от 18 Юли 2017г. 

Закон за подземните богатства Обн. ДВ. бр.23 от 12 Март 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.96 

от 1 Декември 2017г. 

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), обн.ДВ, бр.77/ 09.08.2002г, посл.изм ДВ бр.76/ 

19.09.2017г. 

Закон за защитените територии (ЗЗТ), обн.ДВ бр.133/11.11.1998г, посл.изм.ДВ бр.96/ 

01.12.2017г.  

Закон за управление на отпадъците (ЗУО), обн.ДВ бр.53/13.07.2012г, посл. изм. и доп. ДВ. 

бр.53 от 26 Юни 2018г. 

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (Загл. 

изм.ДВ, бр.114 от 2003 г., изм.бр. 63 от 2010 г.), обн.ДВ бр.10/ 04.02.2000 г., посл. изм. и 

доп. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г. 

Закон за защита от шума в околната среда, обн.ДВ бр.74/2005г, посл.изм. бр.12/03.02.2017г 

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), обн.ДВ бр.124/23.12.1997г, 

посл.изм. ДВ бр.97/ 05.12.2017 г. 

Закон за здравето В сила от 01.01.2005 г. Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., посл. изм. и доп. 

ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2018г. 

Закон за опазване на земеделските земи- обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 1996г., посл. изм. и 

доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г. 

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети Обн. ДВ. 

бр.43 от 29 Април 2008г., посл. изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г. 
 
Наредби и правилници по прилагане на законите 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда (загл.изм.ДВ бр.3/2006г), обн. ДВ бр.25/ 18.03.2003 г.,посл. изм. ДВ бр.3/ 

05.01.2018 г. 
Атмосферен въздух и емисии 
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Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух 

обн.ДВ бр.45/ 1999г. 

Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 

частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух – в сила от 

30.07.2010 г., Обн. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 16 Юни 2017г. 
Води 

Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ 87/2007, посл. 

изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016г.) 

Наредба № 1 за мониторинг на водите (ДВ 34/2011, посл. изм. и доп. ДВ. бр.20 от 15 Март 

2016г.) 

Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ 

27/2008 г., посл. изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г.) 

Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация 

на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ 88/2000 г.) 
 
Земи и почви 

Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни 

земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ 89/1996 г., изм. и доп. ДВ 

30/2002 г.) 

Наредба №3 за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ 

71/2008 г.) 

Наредба №4 за мониторинг на почвите (ДВ 19 /2009 г., посл. изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 

2017г.) 
Биологично разнообразие 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони, обн. ДВ бр.73/11.09.2007г., посл.изм. ДВ бр.3/05.01.2018 г. 

Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 

Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици 
Отпадъци 

Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци Обн. ДВ. бр.5 от 

19 Януари 2016г. 

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 

отпадъци Обн. ДВ. бр.29 от 30 Март 1999г. 

Наредба № 2 за класификация на отпадъците Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., посл. изм. 

ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018г. 

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми Обн. ДВ. бр.73 от 25 

Септември 2012г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г. 

Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, 

приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. (Oбн. ДВ, бр. 11 от 31.1.2017 г.). 

 
Опасни химични вещества 

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, Обн. ДВ. 

бр.43 от 7 Юни 2011г. 
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Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на 

последствията от тях, Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 

2018г. 
Шум 

Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента 

на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 

показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. 

Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 

Списък с източници на информация 

За изготвяне на описанията, анализите и оценките са използвани следните източници: 

 

J Методика за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни 

средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, утвърдена със Заповед 

№РД-994/04.08.2003г. на МОСВ 

J EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2016; 

J АР42 Fifth Edition; 

J Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными 

производствами, Государственный комитет СССР (за прахови емисии от взривни 

дейности). 

J Регистър на лицата, притежаващи документи за дейности с отпадъци, ИАОС 

J Годишни доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ-Варна 

J Програма за управление на отпадъците на община Тервел за периода 2016-2020 г. 

J Информационен лист за безопасност на ВВ „АНФО“ 

J Информационен лист за безопасност на дизелово гориво 

https://echa.europa.eu/bg/home 

J Ръководство за класифициране на предприятия и съоръжения, източник МОСВ 

J Немско Ръководство за класификация на отпадъците съгласно Приложение I към 

Директивата за големи аварии, 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Chemicals/Seveso/Rakovodst

va/Classification_guidelines_for_waste.pdf 

J Проект за извършване на специални взривни работи за обект „Кариера за инертни 

материали - варовици „Тервел-Бонево”“, разработен от „Геомакс България“ ООД 

J Карти и информация, публично достъпна на сайта на Басейнова Дирекция за 

управление на водите „Дунавски район” 

J План за управление на речния басейн –ПУРБ 2016-20121 – Дунавски район – карти и 

данни 

J План за управление на риска от наводнения ПУРН 2016-20121 – Дунавски район 

J Доклади и бюлетини за състоянието на околната среда, публично достъпни на сайта на 

ИАОС. 

J Информация от ВиК Добрич АД за водоизточниците в близост до находището 

https://echa.europa.eu/bg/home
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Chemicals/Seveso/Rakovodstva/Classification_guidelines_for_waste.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Chemicals/Seveso/Rakovodstva/Classification_guidelines_for_waste.pdf


ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА ВАРОВИК „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” 
 

РАЗРАБОТЕНО ОТ КОЛЕКТИВ НА „ЕКОЛОГИКА РУСЕ“ ЕООД 
ТЕЛ. 0889-417-038, E-MAIL: EKOLOGIKA_RUSSE@ABV.BG 227 (230) 

J Атанасов, А. 1960. Геология на приморския дял от Предбалкана и Камчийската долина.- 

Тр. геол. Бълг., сер. Стратигр. и тект., 2, 99-157. 

J Аладжова-Хрисчева, К. 1991. Стратиграфическое разчленение и коррелация 

палеогеновых отложении Северо-Восточной Болгарии.- Geologica Balc., 21, 2, 12-38. 

J Джуранов, С., М. Иванов, Н. Йолкичев, Д. Кожухаров, Т. Николов, Н. Попов, Н. Рускова, 

И. Сапунов, Я. Тенчов, Д. Тронков, Х. Чемберски, П. Чумаченко. 1993. Речник на 

българските официални литостратиграфски единици (1882-1992). – Издателство на БАН. 

С. 397 с. 

J Попов, Н., М. Станчева, С. Даракчиева. 1986. Опорни профили на неогена от 

Североизточна България. – Палеонт., стратигр. и литол., 23, 23-45. 

J Попов, Н., Е. Коюмджиева. 1987. Миоценът в Североизточна България 

(литостратиграфска подялба и геоложко развитие). – Сп. Бълг. геол. д-во, 48, 3, 15-33. 

J Pollak, A. 1933. Geologische Untersuchungen uber das Endstuck des Ostbalkans.-Abh. Sachs. 

Acad. Wiss.-phys. Kl.Bd. 41, 7, 1-60. 

J Груев Б., Б. Кузманов. 1994. Обща биогеография. Университетско издателство „Св. 

Кл.Охридски”, София 

J Ковачев, А., Карина, К., Росен, Ц., Димова, Д. (ред). Октомври 2008. Ръководство за 

оценка на благоприятно природозащитно състояние за видове и типове природни 

местообитания по НАТУРА 2000 в България. Изд. Българска фондация Биоразнообразие, 

София 

J Костадинова И. 1997. Международни мерки за природозащита. В: Орнитологично 

важни места в България. БДЗП, Природозащитна поредица, кн. 1. Костадинова И. (съст.). 

БДЗП, София. 

J Методическо ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и (4) на Директивата за 

местообитанията 92/43/ЕИО „Оценка на планове и проекти значително засягащи Натура 

2000 места” , Европейска комисия, генерална дирекция „Околна среда”, 2001 г. 

J Митрев А., Св. Попова. 1982. Атлас на лечебните растения в България. Изд. на БАН 

J Нанкинов Д. 2000. Застрашените животни в България. Изд. Pensoft, София, Нанкинов, Д., 

С. Симеонов, Т. Мичев, Б. Иванов. 1997. Фауна на България, Aves, Част 2, т. 26, София, 

Академично издателство „Проф. Марин Дринов” и Издателство „Пенсофт” 

J Наумов, Б., М. Станчев. 2004. Земноводни и влечуги в България и Балканския 

полуостров. Електронно издание на Българското херпетологично дружество. 

www.herpetology.hit.bg 

J Петров, Б. 2008. Прилепите – методика за изготвяне на оценка за въздействието върху 

околната среда и оценка за съвместимост. Наръчник за възложители и експерти в 

областта на околната среда. Национален природонаучен музей – БАН 

J Ръководство на Европейската комисия относно предприемането на нови дейности за 

добив на минерални суровини за неенергийни цели по начин, който да е в съответствие 

с изискванията на Натура 2000, Европейска комисия, юли 2010 година. 

J Федерация „Зелени Балкани”; WWF;:МОСВ. 2005. Ръководство за определяне на 

местообитания от европейска значимост в България, София. 
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J Петров П. 1990 г. Ландшафтознание. Университетско издателство. 

J Scottish Natural Heritage, The Countryside Agency, 2002. Landscape Character Assessment 

Guidance for England and Scotland 

 

Използвана интернет информация 

За анализите в доклада е използвана информация от следните основни източници в интернет: 

J Басейнова дирекция за Дунавски район: www.bd-dunav.org 

J Платформата Google Earth. Сателитни изображения на региона 

J Кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодезия,, 

картография и кадастър https://kais.cadastre.bg/ 

J Публични регистри, поддържани от ИАОС към МОСВ 

(http://eea.government.bg/bg/output/index.html) 

J Данни за водите в България – сайт изготвен със съдействието на БлуЛинк; 

J Карти и информация, публикувана на сайта на Басейнова Дирекция – Дунавски район 

J Статистическа информация от НСИ (www.nsi.bg) 

J Географска информационна система на Министерство на регионалното развитие: 

http://gis.mrrb.government.bg/MRRB/ 

J Платформата Google Earth. 

J Flash Earth – сателитни изображения 

J РИОСВ – Варна: http://www.riosv-varna.org/ 

J Анализ на състоянието на околната среда в община Тервел  

J Натура 2000:_http://www.natura2000bg..org 

J Изпълнителна агенция по околна среда  ИАОС – http://www.eea.government.bg/ 

J Червена книга на Република България. Електронно издание – http://e-

ecodb.bas.bg/rdb/bg/ 

J Горите в България – информационна платформа на WWF – http://gis.wwf.bg/forests/ 

J Регистър на ЗТ и ЗЗ – http://eea.government.bg/zpo/bg/ 

J EU Drinking Water Directive: COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC of 3 November 1998 on the 

quality of water intended for human consumption, Official Journal of the European 

Communities. Available from 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:EN:PDF  

J ГИС на МРРБ – Кадастрално-административна информационна система на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър – https://kais.cadastre.bg/bg/Map 

J Публични регистри МОСВ - http://registers.moew.government.bg/ovos/ 

J Публични регистри МОСВ - http://registers.moew.government.bg/ео/ 

J Natura 2000 Network Viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/# 

J European protected sites: 

http://www.bd-dunav.org/
https://kais.cadastre.bg/
http://eea.government.bg/bg/output/index.html
http://www.bluelink.net/water/
http://www.nsi.bg/
http://gis.mrrb.government.bg/MRRB/
http://www.riosv-varna.org/
http://www.natura2000bg..org/
http://www.eea.government.bg/
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/
http://gis.wwf.bg/forests/
http://eea.government.bg/zpo/bg/
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:EN:PDF
https://kais.cadastre.bg/bg/Map
http://registers.moew.government.bg/ovos/
http://registers.moew.government.bg/ео/
http://natura2000.eea.europa.eu/
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http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-protected-areas 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-protected-areas
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14. СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА 
 

Приложение № 1. Карта 1. Местоположение на елементите на ИП 

Приложение № 2. Карта 2. Мярка - намалена площ за добив 

Приложение № 3. Разделителен протокол. Списък на независимите експерти, с подпис 

срещу разработените от тях раздели на ДОВОС 

Приложение № 4. Декларации на независимите експерти от колектива 

Приложение № 5. Становище на РИОСВ – Варна, относно необходимостта от разработване 

на ДОВОС 

Приложение № 6. Документи за Възложителя и инвестиционното предложение 

Приложение № 7. Копия от писма, обяви и документи, получени от проведените 

консултации 

Приложение № 8. Доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционното 

предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони 

Приложение № 9. План за управление на минните отпадъци 

Приложение № 10. Доклад по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества и за ограничаване последствията от тях 

Приложение № 11. Задание за разработване на Доклад за ОВОС. 

Приложение № 12. Нетехническо резюме 

 

 


