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Настоящият Доклад за ОВОС (Май 2021 г.) е 

допълнен по отношение на констатираните пропуски, в 

съответствие с изискванията, препоръките и становищата 

на компетентния орган, посочени в:  
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Подробен отговор на писмото на Компетентния орган   

РИОСВ-Хасково с изх. № ПД-1(26)/07.12.2020г., по 

качеството на ДОВОС, със съответните мотиви са 

дадени в т.9.4. 
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Въведение 

В Източните Родопи се намират многобройни следи от миннодобивна дейност. 

Откритите находки от сечива и предмети на изкуството  в този район говорят, че неин 

предмет са били и благородните метали. Разработвани са както коренни, така и 

разсипни находища.  

Историческа справка на действията до разработката на ДОВОС 

 Търсещо – проучвателните дейноси  „ Горубсо – Кърджали“АД  извършва на 

основание  протоколно решение на Министерския съвет № 11/17.03.2005г.  и 

разрешение № 421/14.04.2005г. за търсене и проучване на подземни богатства (метални 

полезни изкопаеми) на 193,7 km2  в площ  „Млечино“, област Кърджали   и . „Договор 

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богат-ства в 

перспективна площ "Млечино" - общини Кърджали и Ардино”, област Кърджали, 

сключен между “ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” - АД  и Министерството на околната среда и 

водите на 14.04.2005 година. 

 В периода 2005-2013 г.в изпълнение на „ Договор ( от 14.04.2005 г.) за търсене и 

проучване на метални полезни изкопаеми  - подземни богатства в перспективна площ 

„Млечино“- община Кърджали и Ардино“, „ГОРУБСО – Кърджали“АД провежда 

предварително и детайлно  проучване на участък Македонци, като успоредно с това 

открива  и други 2 участъка – Дънгово и “Калина”, възприемани като запазени реликти 

от едно голямо общо находище.   

  В резултат на проведените дейности и на основание н Протокол №НБ-

15/21.06.2012 г.  на Специализирана експертна комисия е регистрирано  геоложко 

откритие (Удостоверение за геоложко откритие  №0010/10.08.2012г. на находище 

„Надежда“ на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма).  

 През март 2013  окончателните резултати  от проведените геологопроучвателни 

дейности  в  изпълнението на този Договор (от 14.04.2005 г.) са обобщени и 

анализирани в Геоложки доклад с изчисляване на запасите от златни руди с автори 

инж. Харалампи Драгиев и инж. Б. Драгиева. 

 С Писмо с  Изх. № 316/01.04.2013г.  „Горубсо-Кърджали“-АД внася Заявление и 

за регистриране на Търговско Откритие в МИЕТ. 

 На 02.01.2019   от „Горубсо- Кърджали“-АД с   писмо до РИОСВ Хасково  с  вх. 

№  ПД- 1/02.01.2019  внася  Уведомление за инвестиционното предложение до 

Директора на РИОСВ- Хасково и кмета на община Кърджали  е с изх. № 489/20.11 2018 

на „Горубсо Кърджали“АД за „ Добив на полиметални руди от проучвателна площ 

„Млечино – находище „Надежда“ в землище на с. Македонци и с. Дънгово, община 

Кърджали, обл. Кърджали“. Инвестиционното  предложение на „Горубсо-Кърджали“ 

АД е за изграждане на рудник, като добитата руда, която се отнася към полиметалните 

златно-сребърни руди , ще се преработва в действащите мощности на обогатителната  

фабрика. Предвижда се минимален годишен добив от рудника  100 хил. t/y ( 50t/h при 

2000 раб. часа /год.) 

 На 08.01.2019 г.  РИОСВ – Хасково с писмо до БД „ИБР“, Пловдив  с  изх. № 

ПД -1/08.01.2019  иска Становище за допустимост на  ИП , съгласно чл. 155 , ал. 1 , т. 

23 от Закона за водите. 

 На 19.01.2019  Община Кърджали с писмо изх. № ОС-ИП-116/19.01.2019  

уведомява„ Горубсо – Кърджали „ АД  че за информиране на заинтересованите лица и 
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общественост   за постъпилото Уведомление  е поместено съобщение на интернет 

страницата на община Кърджали  и поставена ОБЯВА на обществено достъпно място в 

сградата на Общината – информационно табло 

 На 25 01.2019 г. Басейнова Дирекция „ Източно беломорски район“  дава 

Становище за допустимост на  ИП към РИОСВ – Кърджали и извършване на ОВОС   с 

писмо № ПУ – 01-15/1 от 25 01. 2019  при  спазване на редица условия. 

 На 29. 01.2019 г., след разглеждане на внесеното от Възложителя Уведомление 

за инвестиционно предложение, РИОСВ-Хасково, с писмо, изх.№ ПД-1/29.01.2019 г. 

информира Възложителя за действията, които трябва да извърши на базата на 

изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОВОС  - възлагане на  Задание за обхват и 

съдържание на ОВОС за ИП в неговата цялост и всички , свързани с изграждането и 

експлоатацията му обекти/дейности и информацията получена по чл. 9 от същата 

Наредба както и задължителни  консултации с с РЗИ-Кърджали относно съдържанието 

и обхвата на оценката на здравно хигиенните аспекти на околната среда и риска за 

човешкото здраве. 

 На 29.01.2019 г.   писмото на РИОСВ-Хасково, изх.№ ПД-1/29.01.2019 г. до 

„Горубсо - Кърджали „АД  за възлагане на  разработка на Задание за ДОВОС се 

изпраща и до Община Къджали, до кметството на село Воловарци ( Дънгово ) , до 

кметството на село Македонци , До Басейнова Дирекция „ Източно беломорски район“ 

и до Министерството на енергетиката. 

 На 01.04 2019 г.  с писмо  „Горубсо – Кърджали“АД  до Министерството на 

Културата с изх. № 130/01.04.2019 г.  иска Становище за наличие на териториите на ИП 

на охранителни зони на археологически и културни ценности. 

 През юни 2019 г. „Горубсо Кърджали” АД възлага  на „Джес Е“ ЕООД да 

обобщи резултатите от проведените досега хидрогеоложки работи и да извърши нови 

за да изготви доклад за хидрогеоложките условия на находище „Надежда“. 

 На  08.08.2019 г.  с писмо на Министерството на Културата от 08.08.2019    до 

„Горубсо – Кърджали“АД изисква да се извърши теренно археологическо проучване на 

района на ИП, поради наситеност  на целия район с археологически и културни 

ценности. Изисква се всички площи, които съдържат археологически и културни 

ценности да бъдат изключени от площта на ИП . Препоръчва се да се използва 

съдействието на археолози от РИМ – Кърджали при извършване на теренното 

проучване. 

 На 11.09. 2019 г.,  „Горубсо – Кърджали“-АД изпраща до НАИМ- БАН искане за 

извършване на Теренно –археологическо проучване  на проучвателна площ „Млечино“ 

– находище Надежда  с изх.№ 322/ 11.09. 2019. 

 На 24.09. 2019г.  НАИМ- БАН  дава съгласие за извършване на Теренно –

археологическо проучване  на проучвателна площ „Млечино“ – находище Надежда 

като иска точно определяне на координатите на площите на ИП    

 През юли 2019 „Горубсо- Кърджали“-АД възлага  разработка на Задание за ДО-

ВОС  на фирма „Екотех Консулт” ООД 

 През септември, 2019  Заданието за ОВОС е разработено от „Екотех Консулт” 

ООД и предадено на „Горубсо- Кърджали“ АД 

 На 05.09.2019г.  Заданието за ОВОС   се предоставя  на РИОСВ – Хасково с 

писмо № 317/05.09.2019 за консултации.  
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 На  09. 10. 2019г.  от РИОСВ – Хасково  с писмо с изх. № ПД-1/09.10.2019  дава 

Становище по Заданието  с препоръка за предприемане на процедура за ОВОС и дейст-

вия  по  съответните компоненти на околната среда. 

 На  10.09.2019   г., Заданието  за ОВОС  се предоставя  на кмета на община Кър-

джали за консултации и мнение. 

 На 10.09.2019  г. Заданието  се предоставя  на Директора на Басейнова дирекция 

–ИБР за консултации.  

 На 10.09.2019 Заданието  се предоставя  на Министерството на енергетиката за 

консултации и мнение 

 На 10. 09. 2019 „ Горубсо – Кърджали“- АД изпраща до РЗИ – Кърджали искане 

за консултации  по  определянето на  Обхвата и съдържанието на ДОВОС за ИП    

 На  10.09.2019г.  Заданието  се предоставя  на Директора на РИМ- Кърджали  

 На 12.09.2019г.  Заданието  се предоставя  на Кмета на с Дънгово за консулта-

ции и мнение 

 На 12.09.2019 г. Заданието  се предоставя  на Кмета на с Македонци за консул-

тации и мнение 

 На 16.09. 2019  г.  РЗИ – Кърджали    дава становище относно обхвата и съдър-

жанието на ДОВОС за ИП    

 През ноември, 2019 г.  „Горубсо – Кърджали“АД  възлага на изготвянето на 

Доклад за ОВОС на колектив от експерти, с ръководител, които притежават образова-

телно-квалификационна степен „магистър”, съгласно чл. 83 на ЗООС и в съответствие 

със Заданието, в което е отразена информация от всички проведени консултации и 

изисквания на чл. 96, ал.1 от ЗООС със задачи , съгласно условията и реда на Глава тре-

та от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС  и  с искане за допълни-

телни самостоятелни приложения, на основание чл.12, ал.2 от Наредбата за ОВОС:  

 Предложение за управление на минните отпадъци, съгласно чл.22г, ал. 4 от 

Закона за подземните богатства 

 Нетехническо резюме на Доклада за ОВОС 

 На   17.12.2019 е представено  Спасителното теренно проучване - издирване на 

археологически обекти на площта на инвестиционно предложение, находище 

„Надежда“. То е извършено през декември 2019 г.  от екип   от РИМ – Хасково  с 

ръководител  Станислав Илиев, Регионален исторически музей-Хасково (РИМ-

Хасково) – научен ръководител, в изпълнение предмета на договор между „ГОРУБСО – 

Кърджали“ АД и Национален археологически институт с музей – БАН, с Разрешение за 

проучване № 519/2019 г. Като приложение е дадена картата на намерените  обекти в 

района на ИП  

   На   30.03 2020 г., Хидрогеоложкия Доклад се предоставя на Възложителя  от 

“Джес Е” ЕООД. В хидрогеоложкия доклад освен, че се използват проучванията от 

2013 г се извършва следното : на 20 юни 2019 г. представители на „Джес Е“ ЕООД, - 

инж.геолог Петър Делов и д-р Емануил Кожухаров се провежда  оглед на изследваната 

площ. През м. декември 2019 г. в един от направените през същата година 

проучвателни сондажи се провеждат филтрационни изпитвания (пакер тестове) за 

определяне на коефициента на филтрация на разкритите литоложки разновидности. 
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Пакер тестовете са проведени от „Геопс БДС“ ЕООД по стандартна методика, 

съгласувана от „Джес Е“ ЕООД. В периода януари - март 2020 г. са изследвани  

водните нива в сондажите, които са прокарани в края на 2019г. На 12.01.2020г. е взета 

проба от подземните води, циркулиращи в участъка, за изследване на химическия 

състав в изпитвателна лаборатория „Евротест-Контрол“ ЕАД.  

  На 30.05.2020 г . е разработен „Идеен проект за разработване на находище 

„Надежда“  от МГУ  с ръководител проф. Копрев и е предоставен  на Възложителя  

 На 18.08.2020г. в проектния контур на находище „Надежда“  са извършени 

експериментални взривни работи  за анализ и оценка на страничното  въздействие на 

взрива върху факторите на околната среда извършен от „Хидрекс“ ООД. Изготвен е 

„Доклад експертен инженерингов анализ и оценка на страничното въздействие на 

взрива върху околната среда на базата на извършени измервания със специализирана 

апаратура при експериментални взривни работи, проведени в проектния контур на 

рудник “Македонци“, Август, 2020“ 

 Докладът за ОВОС е съобразен с действащите разпоредби и на останалите 

законови и подзаконови актове, които са свързани с опазването на околната среда в 

Република България. 

Целта на оценката на въздействието върху околната среда на 

инвестиционното предложение в неговата цялост, е да се определят, опишат, и 

оценят преките и непреките въздействия върху човека и компонентите на 

околната среда, включително биологичното разнообразие и неговите елементи, 

почвата, водата, въздуха, атмосферата, природните обекти, минералното 

разнообразие, обектите на културно-историческо наследство и взаимодействието 

между тях. Настоящият доклад за ОВОС обхваща всички фази на реализация на 

инвестиционното предложение, предложени в Заданието за ДОВОС. Разгледани са 

както „нулева алтернатива”, така и алтернативни възможности във връзка с избора на 

технология, направена е оценка на кумулативното въздействие при реализиране на 

инвестиционното предложение в района. Предложени са препоръки и мерки за 

намаляване на въздействието и решаване на евентуалните екологични проблеми при 

реализацията на инвестиционното предложение и неговото закриване, гарантиращи 

опазване здравето на хората, околната среда и устойчивото развитие на общината. 

 Информация за Инвеститора  

Възложител: „ГОРУБСО КЪРДЖАЛИ” АД 

Адрес за контакт с 

Възложителя: 
гр. Кърджали 6600, ул. „Републиканска” № 83 

Адрес на регистрация:  гр. Кърджали 6600, ул. „Републиканска” № 83 

Управител Инж. Живка Ковачева 

Тел/ +359/361/67 200; 67 201 

Факс: +359/361/61 274 

e-mail: office@gorubso.bg 

Лице за контакт по 

процедурата 
Инж. Венета Илиева 

Тел/ +359/361/67 200; 67 201 

e-mail: v.ilieva@ gorubso.bg 
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 Информационна база за изготвянето на Доклада за ОВОС 

№ Наименование Автор Година 

1.  „Идеен проект за разработване на находище 

„Надежда ”  

 

 

МГУ, 

колектив с 

ръководител 

проф. д-р инж. 

И. Копрев 

2020 

2.  ГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД за резултатите от 

проведените геолого-проучвателни работи на 

находище „Надежда“  с преизчисляване на ресурсите 

от златосребърни руди по състояние към 01.10.2009 

година 

„Горубсо 

Кърджали“-

АД 

2009 

3.  Хидрогеоложки и инженерногеоложки доклад на 

находище „Надежда“, участък „Македонци“, община 

Кърджали, област Кърджали 

„Софгеолинт 

2006“ ООД 

2013 

4.  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 тяхното 

съгласуване в сила от 31.10.2013 г   

Обн. ДВ. бр.95 

от 1 Ноември 

2013г., изм. ДВ. 

бр.5 от 19 

Януари 2016г., 

доп. ДВ. бр.103 

от 27 Декември 

2016г. 

2013 

2016 

5.  Правилник за безопасността на труда при 

разработване на находища по открит начин, 

01.06.1996 г.; 

МТСП 1996 

6.  Правилник за безопасност на труда при взривните 

работи (утвърден със Заповед № 294 на МТСГ от 

1996 г.; ДВ, бр. 3 от 1997 г.; Бюлетин „Безопасност 

на труда“ МТСГ-ГИТ, София, 1997 г.; изм., със 

Заповед № 20 на МТСП от 1999 г.; ДВ, бр. 24 от 

1999 г.); 

МТСП 1999 

7.  Общински план за развитие 2016 – 2020 г. Община 

Кърджали  

2020 

8.  Best Available Techniques (BAT) Reference Document 

for the Management of Waste from Extractive Industries 

European  

Council 

2018 

9.  Нормативи за технологично проектиране на открити 

рудници 

изд.“Техника”, 

София 

1980 г. 

10.  Спасителното теренно проучване - издирване на 

археологически обекти на площта на инвестиционно 

предложение, находище „Надежда“. 

РИМ-Хасково 2019 

11.  Хидрогеоложки доклад за находище „Надежда“, 

община Кърджали 

Джес Е-ЕООД 2020 

12.  
Доклад за експертен инженерингов анализ и оценка 

на страничното въздействие на взрива върху 

околната среда на базата на извършени измервания 

със специализирана апаратура при експериментални 

взривни работи, проведени в проектния контур на 

рудник “Македонци“, Август, 2020“ 

Хидрекс-ООД 2020 
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 Кратко представяне на Инвеститора 

 „Горубсо Кърджали“-АД е предприятие, което съществува още от 1939 г., като 

част от минно - добивната промишленост на България в областта на добива и 

обогатяването на оловно-цинкова руда. След успешна приватизация през 1998 г. от 

работническо мениджърско дружество, „Горубсо Кърджали“-АД продължава да работи 

в областта на добива и преработката на оловно – цинковите руди.  

След приключване на запасите от оловно-цинкова руда, за да остане на част от 

икономиката на Община Кърджали и да продължи да се развива, Дружеството стартира  

добива и преработката на полиметални руди. За своята преработвателна дейност 

притежава комплексно разрешително  КР № 409-Н0/2011г., актуализирано с Решение 

№ 409-Н0-И0- А1/2017 г.  издадено от МОСВ.  

„Горубсо Кърджали“ АД е един от най-големите работодатели в Източни 

Родопи с перспектива да продължи да разработва полиметални находища в България. 

„Горубсо Кърджали“ АД е единствения производител в страната на златно-

сребърен концентрат от полиметални руди. 

„Горубсо Кърджали“ АД е основен производтел на сплав „Доре“ (златно-

сребърна сплав). 

 Инвестиционна програма 

 „Горубсо Кърджали“-АД предвижда последователно да инвестира в 

разработването на находище „Надежда “, у-к „Македонци”, след което и на участък 

„Дънгово “ и участък „Калина“ от същото находище, по открит начин, като предвижда 

следните инвестиции:  

ИНВЕСТИЦИОННИ   РАЗХОДИ  Предварителна, 

прогнозна 

стойност 

лева 

Минни  активи  

Руднични пътища 50000 

Отводнителни съоръжения 30000 

Депа, отвали и табани 25000 

Други 15000 

Всичко минни активи 120000 

Руднични машини и оборудване  

Верижен багер CATERPILLAR 336GC 409 000 

Пробивен чук за верижен багер CAT H140GC + бързосменник 74 040 

Верижен багер CATERPILLAR 320GC 229 000 

Верижен булдозер CATERPILLAR  D6Т XL 495 000 

Челен колесен товарач CATERPILLAR 950GC 247 000 

Мобилна трошачка 882 000 
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Джип Toyota 42000 

Всичко руднични машини 2 378 040 

  

Разходи по закриване и ликвидация  

Закриване и ликвидация на рудника 14000 

Техническа рекултивация на открития рудник 156000 

Ликвидация на пътя за достъп 5000 

Ликвидация на табан 20000 

Разходи по закриване и ликвидация 195000 

  

ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ  2 693 040 

БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ  

Подравняване с булдозер  1698 

Товарене на почвен материал на самосвал  32796 

Транспорт на почвен материал  102487 

Залесяване 1 и 2 г. с тревни смески 430 кг 1908 

Залесяване с 1 - 2 годишни непикирани фиданки   4666 

Презалесяване с 1 - 2 годишни фиданки  17334 

Окопаване   286 

Разходи по рекултивация 161175 

 Обобщени изводи  

Същността на ИП на « Горубсо – Кърджали» АД е разработване на находище 

«Надежда»  (участъци «Македонци», «Дънгово 1» и «Калина»), общ. Кърджали, обл. 

Кърджали добив на златно-сребърни руди в продължение на 40 год. и капацитет 

100 000 т/год. , които ще се преработват до златно-сребърен концентрат и сплав «Доре»  

в инсталациите на  Обогатителната фабрика на «Горубсо – Кърджали»-АД.  
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1.Подробна характеристика на инвестиционното предложение, 

включващо информация относно размера, засегнатата площ, 

параметрите, мащабността, обема, производителността, обхвата, 

оформлението на инвестиционното предложение в неговата 

цялост 

1.1. Описание на местоположението на инвестиционното предложение; 

Местоположението, на което ще се реализира инвестиционното предложение на 

„Горубсо Кърджали“-АД за “Добив на полиметални руди от проучвателна площ 

„Млечино“- находище„Надежда“ в землищата на с. Македонци и с.Дънгово, общ. 

Кърджали е показано на Фиг.1.1.1. Находището е разположено в района на връх Калето 

и попада в землището на кърджалийското село Македонци. Отстои на около 8 км 

транспортно разстояние южно от град Кърджали. 

 

Фиг. 1.1.1 Местоположение на находище „Надежда“  

Достъпът до него е добър - могат да се използват главния асфалтов път Кърджали-

Момчилград, както и второстепенни асфалтови и горски пътища. 
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На Фиг.1.1.2 с черен цвят е маркиран пътя на извозване на добитата рудна маса до 

ОФ на „Горубсо Кърджали“-АД в гр. Кърджали по искане на РИОСВ-Хасково, с писмо 

с изх.№ПД-1/09.10.2019 г.   

 

Фиг.1.1.2 Схема на местоположението на находище „ Надежда“ с основните участъци и 

разстояния до населени места и транспортни пътища 

На Фиг.1.1.3  е дадена схема на концесионната площ и разположените в нея 

елементи на ИП (в оранжев цвят), както и разположените до исканата концесионна 

площ населени места и махали (в червен цвят). Концесионната площ е 1940,7 dka. 
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Фиг.1.1.3 Местоположение на елементи на ИП  (       в оранжев цвят )  и населени места 

(      в червен цвят )   

Насипище участък „Македонци“ не засяга сервитутат на 20кV далекопрoвод 

„Петлино“. 

Територията, на която се предвижда да се реализира ИП не попада в границите 

на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в 

границите на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.  

Най-близко разположените защитени зони, посочени  и в писмо на РИОСВ-

Хасково са: 

 BG0001032 “Родопи Източни“,  приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. за 

опазване на природните местообитания 

 BG0002013 „Студен кладенец“ за опазване на дивите птици, обявена със Запо-

вед № РД-766/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите  

Площта на ИП  е извън определените райони със значителен потенциален риск 

от наводнения и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите 

на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл.146 е от Закона 

за водите. 
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1.2 Описание на физическите характеристики на инвестиционното 

предложение в неговата цялост и ако е приложимо - на необходимите 

дейности по събаряне и разрушаване, както и изискванията относно 

използването на водите и земните недра - на етапа на строителство и 

на етапа на експлоатация 

1.2.1. Същност 

Инвестиционното предложение е свързано с добив на полиметални руди от 

находище „Надежда”, община Кърджали, област Кърджали, който ще се извършва  в 

продължение на над 40 години при минимален годишен добив 100 000 тона руда. 

Инвестиционното предложение е свързано  с изграждане на открит рудник, като 

добитата руда ще се преработва в действащите мощности на Обогатителната фабрика в 

гр. Кърджали без да се променя годишния й капацитет, съгласно издадените 

разрешителни. Откривката като минен отпадък от добива  ще се съхранява на външно 

насипище, с цел  използването й при бъдеща рекултивация чрез връщането й в 

отработения рудник.  

Находището е подходящо за прилагане на открит начин на разработване. Това е 

улеснено от местоположението на ИП, близост до преработвателните мощности в гр. 

Кърджали и добре уредена пътна мрежа. Не е без значение и добрата възможност за 

набиране на работна ръка. 

За преработката на добитата от находище „Надежда” руда  не са необходими 

технологични промени в действащите мощности на Обогатителната фабрика на 

„Горубсо Кърджали”-АД. 

Находище „Надежда“ е съставено от 3 участъка „Македонци“, „Дънгово 1“ и 

„Калина“ и ще се разработва в посочената последователност. 

Поради естествената отдалеченост на участъците и необходимостта от „буферна 

зона” около находището, каквито права дава изменението и допълнението на чл. 37, 

ал.1 от Закона за подземните богатства, площта на нарушените терени необходими  за 

провеждане на дейности за реализация на   ИП – добивни дейности  е  по-малка от 

концесионната площ. 
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РЕГИСТЪР 

на характерните точки от контура на инвестиционното предложение 

на находище „НАДЕЖДА“, участъци „МАКЕДОНЦИ“, „ДЪНГОВО“-1 и “КАЛИНА“ 

координатна система БГС 2005 

М 1:20 000 
№ East_BGS2005 North_BGS2005 

1 361526.000 4605537.000 

2 362842.000 4605537.000 

3 362842.000 4604843.000 

4 363080.000 4604843.000 

5 363080.000 4604225.000 

6 363469.000 4604225.000 

7 363469.000 4603692.000 

8 362713.000 4603692.000 

9 362713.000 4603604.000 

10 362349.000 4603604.000 

11 362349.000 4604549.000 

12 362236.000 4604549.000 

13 362236.000 4604965.000 

14 361526.000 4604965.000 

Площ 1 940,7 дка 

Фиг.1.2.1.1. Схема на площта на инвестиционното предложение на находище 

„Надежда“, участъци  „Македонци“, „Дънгово -1“ и „Калина“, и регистър на 

характерните точки на контура на ИП 
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Фиг.1.2.1.2. Схема на контура на запасите и ресурсите и регистър на характерните 

точки на участък „ Македонци“ в границите на  инвестиционното предложение на 

находище „Надежда“ 

1.Искана  концесионна площ – 1940,7 dka; 

2. Нарушени терени в контура на исканата концесионна площ – 656 dka, в т.ч.: 

- Участък „ Македонци„    - 250 dka; 

- Участък „ Калина“       - 10 dka; 

- Участък „ Дънгово – 1“   – 72 dka; 

- Насипище  „Македонци“   – 130  dka; 

- Насипище  „Дънгово-1“   – 51 dka;  

- Надземен рудничен комплекс   - 23 dka;  

- Почвено депо у-к "Македонци" - 9.0 dka 

- Почвено депо у-к "Дънгово-1" - 6.0 dka 

- Руднични пътища и спомагателни съоражения (зумпфове, бункери ГТЛ и 

др.)      - 105.0 dka 
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Фиг.1.2.1.3. Схема на контура на запасите и ресурсите и  регистър на характерните 

точки на  участъци  „Дънгово“ и „Калина“ в границите на инвестиционното 

предложение на находище „Надежда“. 
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Фиг.1.2.1.4. Схема  с концесионната площ, рудниците, наземния рудничен комплекс  и разстояния до населените места   
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В съответствие с писмото на РИОСВ-Хасково с изх. № ПД-1(26)/07.12.2020г., 

както и становището към него на Община Кърджали – писмо с изх.№ 32-00-

306/30.11.2020 са изискани и представени съответно картата  на имотите, попадащи в 

границите на нарушените терени от ИП  със списък на имотите и  картата  на всички 

имоти попадащи в границите на инвестиционното намерение, съответно на фиг. 1.2.1.5  

и фиг. 1.2.1.6. Картите  са изготвени на база цифров модел от АГКК в  община 

Кърджали,  получен  на 05.01.2021, съгласно заявления с номера : 14809, 14810, 14811. 

 

Фиг.1.2.1.5. Карта  на имотите, попадащи в границите на нарушените терени от 

ИП  със списък на имотите 
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Фиг.1.2.1.6. Карта  на всички имоти, попадащи в границите на инвестиционното 

намерение 

В Приложение 11 са дадени и двете Кадастрални  карти във формат А3  и 

Списък (кадастрален Регистър)  на всички  имоти, попадащи в границите на ИП. 

Кадастралните регистри  са   получени от Агенцията по кадастъра  в Кърджали по 

заявка от 05.01.2021 г. В Кадастралните регистри, които са  дадени по землища 

съответно на селата Македонци, Дънгово и Опълченско имотите са обозначени с номер  

от идентификатора, вид, предназначение, площ и собственик. 
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В писмо на РИОСВ- Хасково с изх.№ПД-1 (33)/31.03.2021 г. по отношение на 

повдигнатия от Община Кърджали въпрос за имот №46214.500.50 се прави 

уточнението, че този въпрос подлежи на изясняване при изготвянето на правния анализ 

преди отдаване на концесия. 

В Таблиците по-долу 1.2.1.1 и 1.2.1.2 е направено описание на площите 

(нарушени терени и засегнати земи) на инвестиционното предложение в етапите на 

изграждане и експлоатация според собствеността  и според начина им за трайно 

ползване преди старта на реализацията на ИП.  С цялостният проект за  разработване 

на находище „Надежда“ ще се изготви и проект за рекултивация. В началото иззетата 

откривка ще се депонира на външно насипище, с цел  използването й при бъдеща 

рекултивация чрез връщането й в отработените руднични пространства.  

Таблица 1.2.1.1. Разпределение на земите по собственост в засегнатите площи 

№ Обект/Собственост Мярка Общинска Държавна  Частна  Общо 

1 Участък "Македонци" 

Площ, 
dka 

129.6 109.6 10.8 250.0 

2 Участък "Дънгово 1" 56.7 11.3 4.0 72.0 

3 Участък "Калина" - 10.0 - 10.0 

4 

Насипище за минни отпадъци 
у-к "Македонци" 

- 130.0 - 130.0 

5 

Насипище за минни отпадъци  
у-к "Дънгово 1" 

22.5 24.2 4.3 51.0 

6 Надземен рудничен комплекс 17.9 4.9 0.2 23.0 

7 

Почвено депо у-к "Македон-
ци" 

- 9.0 - 9.0 

8 
Почвено депо у-к "Дънгово-1" 2.6 3.4 - 6.0 

9 

Руднични пътища и спомага-
телни съоражения (зумпфове, 

бункери ГТЛ и др.) 
63.5 38.2 3.3 105.0 

Общо 656.0 

Таблица 1.2.1.2. Разпределение на земите по начин на трайно ползване в засегнатите 

площи 

№ 
Обект/Собственост Мярка Гори Пасища, 

мери 
Ливади Ниви Общо 

1 Участък "Македонци" 

Площ, 
dka 

110.2 129.0 - 10.8 250.0 

2 Участък "Дънгово 1" 11.3 27.8 1.1 31.9 72.0 

3 Участък "Дънгово 1" 10.0 - - - 10.0 

4 

Насипище за минни отпадъци 
у-к "Македонци" 

130.0 - - - 130.0 

5 

Насипище за минни отпадъци  
у-к "Дънгово 1" 

24.2 16.6 5.8 4.4 51.0 

6 Надземен рудничен комплекс 4.9 17.9 - 0.2 23.0 

7 

Почвено депо у-к "Македон-
ци" 

9.0 - - - 9.0 

8 Почвено депо у-к "Дънгово-1" 3.4 - - 2.6 6.0 
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9 

Руднични пътища и спомага-
телни съоражения (зумпфове, 

бункери ГТЛ и др.) 

 
62.8 

 
6.5 

 
0.7 

 
35 105.0 

Общо 656.0 

Това означава, че 33,8% от исканата концесионна площ са нарушени терени.  

1.2.2 Структура на находището 

Епитермалните нискосулфидни кварц-златорудни находища и рудопроявления в 

Източните Родопи са разположени най-често по периферията на депресии, където се 

разкриват предимно вместващите ги палеогенски седименти и подстилащите ги на 

сравнително малка дълбочина метаморфни скали, различно нивелирани по бортови 

полегати северо-западни разседи. Най-много на брой епитермални нискосулфидни 

рудопроявления и находищата Хан Крум, Седефче, Обичник и Рударка са установени в 

Момчилградската депресия, главно в района на Крумовград (Крумовградско рудно 

поле). Орудяванията по югоизточния борд на Момчилградската депресия гравитират 

около Ирантепенския вулкан (Сърница, Скалак, Хан Крум, Подрумче и др.). Такова 

орудяване се среща и в теригенни скали от изолирани грабени, наложени върху 

метаморфитите, които са развити в южните бордови части на Източнородопското 

понижение (рудопроявление Розино). Формирането на кварц-злато-адуларовите 

орудявания, според Милев и др., (2007) е предшествало вулканската дейност, но 

генетично е свързано с вулканизма и най-вероятно представлява негова първоначална 

изява. В приабонските седименти, подстилащи вулканитите, са установени 

пластообразни монокварцови тела тип „sinter", за които се предполага, че са надрудни 

или горнорудни, по отношение на този тип орудявания. От друга страна установената 

епитермална нискосулфидна кварц-златорудна минерализация в теригенни скали от 

задругата на 1-ви кисел вулканизъм в централните части на Момчилградската депресия 

(рудопроявление Стремци) и в северозападната и периферия (находище Надежда) 

подсказват, че златорудната минерализация е най-малкото синхронна с първите прояви 

на вулканска дейност в съответните вулкански центрове. . 

В региона се разкриват следните основни лито и хроностратиграфски единици и 

магмени тела: 

- Прародопска надгрупа (докамбрий); 

- Родопска надгрупа(докамбрий); 

- Фанерозойски гранитоиди (горнокредни); 

- Палеогенски седиментни скали; 

- Палеогенски вулкански скали; 

- Кватернерни седименти. 

Площ Млечино в т.ч. и находище „Надежда“ се намира в силно усложнен 

тектонски участък от югозападния борд на Източнородопското вулкано-тектонско 

понижение и по-конкретно - в Момчилградското понижение. То е сложно изградена 

палеогенска депресионна структура, разположена между двете антиформни структури, 

и частично върху техните силно разломени периферии, изградени от докамбрийски 

метаморфити. Рамката на понижението е представена от скали на алохтонната горна 

пластина на Докамбрийския метаморфен фундамент. Фундаментът на понижението 

има мозаечна структура с различен състав и значителна блокова денивелираност 

(Йосифов и др.. 1981; Боянов и др., 1984). В западната част на площта се разкриват 

Богутевската и Въчанската, а в източната - само Въчанската свитa. Първата е изградена 
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основно от биотитови гнайси и мигматити, включващи и тънки прослойки и лещи от 

мрамори и амфиболити. По-горната, Въчанската, е доминирана от алтерниращи 

амфиболови шисти и мрамори, като в най-югоизточния фланг широко са застъпени и 

калко-шисти и ултрабазити. В района около Звездел-Пчелояд дълбочината му е само 

200-300 m под повърхността. Максималното му пропадане е в района източно от с. 

Джебел, където достига до 2500 m. 

1.2.3 Морфология на рудните тела 

Находище „Надежда” е съставено от три участъка (от север на юг) Калина, 

Македонци и Дънгово. Те вероятно са реликти от едно значително по размерите си 

рудно тяло, голяма част от което е отнесена в резултат от денудационните процеси - 

епитермалната минерализация е обхващала много по-голяма площ, но в значителната 

си част е еродирана, за което свидетелствуват широко разпространените (на 4-5 км от 

сегашните разкрития) аналогични минерализирани блокове и късове. 

В конгломератно-пясъчниковата пачка се наблюдават отделни разкрития и 

обширни блокажи от интензивно епитермално променени пясъчници и конгломерати. 

Промяната се проявява в кварц-серицитов до монокварцов фациеси. Повсеместно се 

срещат типично нискотемпературни опал-халцедон-баритови жили, маркирани малко 

по-високо от рудното ниво. В органогенните варовици не са проявени никакви следи 

от хидротермална дейност. Границите между различни по литоложки състав и физико-

механични свойства скали са важен фактор за локализирането на рудните тела. В 

находище „Надежда“ това са границите между метаморфити и пясъчници. Данните от 

проучването показват, че златната минерализация е свързана с окварцените на места до 

плътни кварцити пясъчници. 

Рудните тела нямат видими геоложки граници - контурите им са прокарани по 

данни от химическите анализи на непрекъснато опробваните търсещи и проучвателни 

изработки. Това са пластообразни тела с почти еднаква дебелина (по данни от 

напречните профили), варираща от 1-2 м на афльоримента до 47,20 м (в сондаж G-457). 

В повечето случаи горната им граница започва от повърхността, т.е. разкривката е 

нулева до незначителна. По-голяма е тя в източната част на участък „Македонци“, 

където рудните тела залягат на 7-8 м дълбочина. В север-южно направление пластът е 

с броеницоподобна морфология. 

1.2.4 Физико-механични свойства на скалите 
Инженерно-геоложката характеристика на геоложкия разрез в участък 

„Македонци“ от находище „Надежда“ дава възможност за оценка на поведението на 

литоложките разновидности при предстояща негова експлоатация. Физико-

механичните свойства на отделните разновидности (плътност, порестост, якост, 

деформируемост и др.) са в пряка връзка и в зависимост от генезиса, строежа и състава 

им. Процесите на вътрешната и външната земна динамика също са от съществено 

значение.От значение са и инженерно-сеизмогеоложките показатели на скалите при 

съставяне на геомеханичния модел на находището. 

Таблица 1.2.4.1. Физико-механични свойства на скалите в участък „Македонци“ 

№
 п

о
 р

ед
 

Литоложки вид Дълбочина

, м 

Обемна 

плътност 

p,g/sm3 

Специфи

чна 

плътност 

ps, g/sm3 

Обем 

на 

пори,  

% 

Коефи

циент 

на 

пори 

те- 

Якост на 

натиск в 

сухо 

състоян

ие RHC, 

МРа 

Якост на 

срязване 
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1 Варовици,здрави 13,70-4,80 22,44 22,72 10,29 0,115 22,7 6,5 32,06 

2 Глини, прахови, , 

скални късове 

пясъчници 

27,20-8,50 1,67 2,70 51,34 1,055 - 55,8 

кРа 

13,0 

3 Глини, чакълесто-

песъчливи, късове 

пясъчници 

416,70-

24,00 

22,27 22,71 23,99  0,316 - - - 

4 Пясъчници 633,30-

34,00 

22,37 22,64 10,23 0,114 46,1 14,4 35,40 

5 Кварцити 839,00-

39,80 

22,52 22,66 5,26 0,056 74,1 21,4 32,06 

6 Гнайси, променени 666,30-

67,30 

2,24 2,78 19,42 0,241 2,0 0,6 34,48 

1.2.5 .Минно-технически условия 
По данни от геолого-проучвателните работи вместващите скали в находище 

„Надежда“ (гнайси, шисти, амфиболити, мрамори, пясъчници, варовици, туфи и др.) в 

близост до рудните тела са хидротермално променени - окварцени и аргилизирани. 

Заедно с това скалите, дори и непроменени, често са напукани и натрошени. 

Находището е подходящо за прилагане на открит начин на експлоатация. Тя ще 

бъде улеснена от местоположението им, близост до преработвателните мощности и 

добре уредена пътна мрежа. Не е без значение и добрата възможност за набиране на 

работна ръка. 

1.2.6.  Запаси 
- Бортово съдържание за сечение и за проба - 0,50 g/t. 

- Максимален коефициент на откривка - 2,00. 

- Минималната промишлена дебелина на рудните тела, определена от минно-

техни-ческите условия и използваната технология и механизация на добива е 3,00 m. 

- Минималната дебелина на безруден интервал, който може да се отделя 

селективно, е 3,00 m. 

- Коефициент на рудоносност:   

*За блокове в категория 111 със сечения, разкриващи пълната дебелина, ко-

ефициентът на рудоносност не може да бъде по-малък от 1.00. 

* Минималният коефициент на рудоносност за отделен блок, оконтурен в ка-

тегория 121 и 122 е 0,80. 

1.2.7 Ресурси 

- Бортовото съдържание за сечение и за проба - 0,50 g/t. 

- Максимален коефициент на откривка - 2,00. 

- Минималната промишлена дебелина на рудните тела, определена от минно-

техни-ческите условия и използваната технология и механизация на добива е 3,00 m. 

- Минималната дебелина на безруден интервал, който може да се отделя 

селективно, е 3,00 m. 

- Коефициент на рудоносност 

* За блокове в категория 221 и 222 със сечения, разкриващи пълната дебелина, 



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

30 
 

коефициентът на рудоносност не може да бъде по-малък от 0,80. 

* Минималният коефициент на рудоносност за отделен блок, оконтурен в 

категория 331, 332 и 333 е 0,40. 

1.2.8.  Принципи на категоризиране и оконтурване на запасите и ресурсите 

Златното находище „Надежда“ е проучено с канави на повърхността и сондажи в 

дълбочина и се класифицира като находище с твърде неравномерно разпределение на 

полезните компоненти. Поради това като критерий за оконтурването и 

категоризирането на запасите и ресурсите е приета гъстотата на проучвателната мрежа. 

Прието е за оконтуряване на запасите/ресурсите да се имат предвид разстоянията 

между проучвателните изработки, както следва: 

- за доказани запаси (111) - не повече от 25 m; 

- за вероятни запаси (121, 122) - не повече от 50 m; 

- за детайлно оценени минерални ресурси (211) - екстраполация на не повече от 

75m; 

- за детайлно установени минерални ресурси (331) - екстраполация на не повече от 

75m. 

- за предварително установени минерални ресурси (332) и предполагаеми ресурси - 

екстраполация на не повече от 100 m. 

1.2.9 Ресурси от златно-сребърни руди 

Общите резултати от изчисляването на запасите и ресурсите са посочени в 

Таблица 1.2.9.1.                                 

Таблица 1.2.9.1. Категоризация на ресурсите и запасите за находище „Надежда“ 

    Средни   

Вид ма запасите/ Кате- Обем Руда, съдържания Метали, кг 

ресурсите гория м3 тона Ag, г/т Аи, г/т Ag Au 

  Участък Македонци    

Доказани запаси 111 950308 2280738 1,844 1,084 4205,547 2472,685 

Вероятни запаси 121 1306476 3135542 1,681 1,093 5269,442 3428,554 

Вероятни запаси 122 230591 553417 1,733 0,861 958,883 476,695 

Предв. установени ресурси 332 260094 624225 1,395 0,958 870,718 597,911 

Предполагаеми ресурси 333 340587 81740S 1,508 1,044 1232,523 853,187 

  Участък Дънгово    

Доказани запаси 121 85902 206164 1,337 0,684 275,695 141,046 

Всроятнн запаси 122 216424 519418 1,172 0,818 608,846 425,048 

Дст. оценени ресурси 332 168011 403226 1,457 0,944 587,440 380,746 

Преди, ресурси 333 98782 237077 1,709 0,907 405,151 214,988 

  Участък Калина    

Дет. установени ресурси 331 6660 15984 1,261 1,405 20,157 22,463 

Предп. ресурси 332 2175 5220 0,897 1,211 4,683 6,323 

 Общо за находище Надежда    

Доказани запаси 111 950308 2280738 1,844 1,084 4205,547 2472,685 

Вероятни запаси 121 1392377 3341706 1,659 1,068 5545,137 3569,6 
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Вероятни запаси 122 447015 1072835 1,461 0,841 1567,729 901,743 

Дет. установени ресурси 331 6660 15984 1,261 1,405 20,157 22,463 

Дет. установени ресурси 332 430280 1032671 1,417 0,954 1462,841 984,98 

Предп. ресурси 333 439369 1054485 1,553 1,013 1637,674 1068,175 

1.2.10 Фази на строителство, експлоатация и закриване на инвестиционното 

предложение 

Концесионните намерения за добив и преработка на златосъдържащи руди, 

предвиждат разработването на находището да стане на три етапа: 

Етап „Строителство“ включващ придобиване на собственост, отчуждаване и 

други вещни права върху концесионната площ, проектиране, изготвяне на ОВОС, 

разрешения за строеж, минно строителство и разкриване на находището; 

Втория етап „Експлоатация“ включва добив и преработка на руди от находище 

„Надежда“. Находището ще се разработва в период от над 40 години; 

Третият етап е „Закриване, ликвидация и рекултивация“. Той третира въпросите 

по закриване, извеждане от експлоатация, последваща рекултивация на добивните 

обекти, площадки, съоръжения и инфраструктура и последващ мониторинг.   

1.2.10.1.  Дейности в етапа Строителство 

Минното строителство на рудник за добив на полиметални руди "Надежда" има 

за цел да осигури достъп до суровината и оптимални минно-технически  условия за 

провеждане на добивните работи.  

Строителството на рудник „Надежда“ ще се състои в извършването на 

капитални минно- строителни работи,  които са изброени по-долу: 

- зачистване на рудничното поле от дървета, храсти и нискостеблени 

растения; 

- изземане на почвения слой и депонирането му на временно почвено 

насипище; 

- извършване на откривни работи; 

- изграждане на автомобилен път до съоръжение за депониране на минни 

отпадъци и републиканската пътна мрежа, свързваща открития рудник с 

обогатителната фабрика; 

- транспортиране на добитата откривка до съоръжение за депониране на 

минни отпадъци; 

-  изграждане на утаители и отводнителни канавки 

На територията на Администраривно - битовия комплекс ще бъдат монтирани 4 

фургона с обща площ 84 m2 ,които ще служат за съблекални, назначение, офис на 

началник обекта и склад за неопасни материали. На територията на Администраривно -

битовия комплекс ще се разположат и химически тоалетни.  

Персоналът  ще се докарва от Кърджали с автобус, собственост на дружеството. 

В Административно-битовия комплекс  ще се извършва разпределението  на персонала 

преди започването  на смените. 

Инвестиционното предложение включва последователно разработване на 

находище „Надежда“ в посочените участъци. Етапа на строителство се припокрива с 

етапа на експлоатация, защото с оглед осигуряване на качеството при добива на 
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полиметални руди ще се работи едновременно на няколко хоризонта: един откривен; 

един добивен и един подготвителен.  

Пробивно взривните работи се извършват чрез възлагане с договор на фирма, 

оторизирана да извършва такива дейности. 

1.2. 10.2. Дейности в етапа Експлоатация 
Етапът на експлоатация е 40 години при годишен добив 100 000 тона.. 

Таблица 1.2.10.1. - Производителност на рудника по руда 

 

Предвижда се режима на работа в находище „Надежда” да бъде при 5 дневна 

работна седмица, с 1 смяна в денонощието с продължителност 8 часа. В Табл. 1.2.11.2.  

е показан режима на работа в находище „Надежда”. На обекта ще работят 

приблизително 35 човека. 

Таблица 1.2.10.2.  Режим на работа в находище «Надежда» 

№ по 

ред 
Показатели Мярка Количество 

1. Работни дни в годината бр./год. 260 

2. Работни дни в седмицата бр./седм. 5 

3. Работни смени в денонощие бр./ден. 1 

4. Продължителност на работната смяна часа 8 

5. Работни смени в годината бр./год. 260 

Забележка: Персонал за взривни работи не се предвижда. Пробивно взривните 

работи се извършват чрез възлагане на външна фирма. Охраната на обекта през 

делнични дни е само нощна смяна, а  през почивните дни и празници е денонощна. 

1.2.10.3.  Дейности при закриване и рекултивация 
С цялостният проект за  разработване на участъците на находище „Надежда“ ще 

се изготви и проект за рекултивация, който ще бъде поетапен. Отработва се участък 

„Македонци“ и започва неговата рекултивация. В етапа на рекултивация на участък 

„Македонци“ започва минното строителство на участък „Дънгово-1“. След 

приключване на минните работи, участъци „Дънгово-1“ също се рекултивира. Ако 

направените допълнителни геолого - проучвателни работи докажат ефективност на 

разработването на участък „Калина“, в етапа на рекултивация на участък „Дънгово 1“ 

ще започне разработване  и на участък „Калина“. 

В началото иззетата разкривка ще се депонира на външно насипище, с цел  

използването й при бъдеща рекултивация чрез връщането й в отработените руднични 

пространства.  

№ по 

ред 

Производителност  

на рудника по руда 

Количество, t 

1. Годишна 100 000 

2. Месечна 8 400 

3. Сменна 385 
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Предвижда се да се изпълни техническа и биологична рекултивация.  

1.3. Описание на основните характеристики на етапа на експлоатация 

на инвестиционното предложение (всички процеси и дейности), 

например енергийни нужди и използвана енергия, естеството и 

количеството на използваните материали и природни ресурси 

(включително водите, земните недра, почвите и биологичното 

разнообразие) 

1.3.1 Фази на разработване в етапа на експлоатация 

На фиг. 1.3.1.1. са показани минните съоръжения на находище „Надежда“  

 
  Фиг. 1.3.1.1.- Схема на минните съоръжения на находище „ Надежда“  

  В находище „Надежда”  досега не са провеждани минни работи. Находище 

„Надежда“ e разделено на участъците – „Македонци“, „Дънгово-1“, „Дънгово-2“ и 

„Калина“, като минни работи ще се водят в: 

1.Участък „Македонци“; 

2. Участък „Дънгово-1“; 

3. Участък „Калина“. 

         С цел опазване на материалното и културно наследство в хода на разработване на 

доклада по ОВОС и след получаване на резултатите от извършеното  „Спасителното 

теренно проучване - издирване на археологически обекти на площта на инвестиционно 

предложение, находище „Надежда““, от екип от РИМ – Хасково  с ръководител  

Станислав Илиев, инвеститора се отказва от първоначалните си намерения за 

разработване на участък „Дънгово-2“, поради наличието на  археологически обекти на 
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и около площа на участъка. 

Срока на експлоатация на находище „Надежда“ e над 40 години при годишна 

производителност от 100 000 t по руда  общо от находището. Заложената годишна 

прозводителност по минна маса (руда и скална маса)  е 400 000 t. 

Разработването на находище „Надежда“, участъци „Македонци“, „Дънгово-1“ и 

„Калина“ по открит способ е технически възможно и реализацията му обхваща два 

аспекта: 

1. Минно строителство, при което се прокарват капиталните минни изра-

ботки; 

2. Разкриване и добив на полезното изкопаемо. 

Разработването на находище „Надежда“ , участъци „Македонци“, „Калина“ и 

“Дънгово-1“ по открит способ включва разкриването на всеки от участъците да стане 

със спирални траншеи, разположени на неработния борд на рудника и прилагане на 

“Транспортна система на разработване с временно външно насипище за депониране на 

почвения слой и външни съоръжения за депониране на минни отпадъци”. Изземването 

на минната маса ще се извършва по циклична технологична схема и използването на 

пробивно-взривни работи. Структурата на комплексната механизация при откривните 

работи е „багерно – транспортно – насипищна”, включваща еднокофови багери и челен 

товарач, автомобилен и/или гумено-лентов транспорт, булдозерно насипище,  а при 

добивните е „багерно – транспортно разтоварна”, състояща се от багерно – трошачен 

комплекс (мобилна трошачно-сортировъчна инсталация) и автомобилен и/или гумено-

лентов транспорт. 

При определяне параметрите на експлоатационните хоризонти е отчетено 

влиянието на минно-техническите условия и управлението на качеството на добитата 

руда. Затова се приема, че находище „Надежда“ ще се разработва чрез стъпала с 

височина 5 m. Неработният борд ще бъде изграден от 5-метрови стъпала с предпазна 

площадка от 5 m. 

1.3.2 Разкриване на находището и строителство на рудниците  

Разкриването на находището и строителството на рудника са основни при 

провеждането на откритите минни работи. От тяхното правилно и последователно 

изпълнение зависи последващата ефективна и безопасна експлоатация на находище 

„Надежда“.  Същността на разкриването на находището е да се създаде транспортен 

достъп от повърхността до полезното изкопаемо. Основните фактори, които влияят 

върху избора на начина за разкриване са: 

1. релефът на местността; 

2. размерите на рудничното поле; 

3. производствената мощност на рудника; 

4. формата и условията на залягане на находището; 

5. физико-механичните свойства на скалите; 

6. избраната система на разработване; 

7. развитието на минните работи; 

8. височината на стъпалата; 

9. климатичните условия и др. 

Всеки от участъците на находище „Надежда“ ще се разкрива с капитални и/или 

спирални траншеи. 

Строителството на рудник „Надежда“ ще се състои в извършването на капитални 
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минно- строителни работи,  които са изброени по-долу: 

1. зачистване на рудничното поле от дървета, храсти и нискостеблени растения; 

2. изземване на почвения слой и депонирането му на временно почвено насипи-

ще; 

3. извършване на откривни работи; 

4. изграждане на автомобилен път до съоръжение за депониране на минни отпа-

дъци и републиканската пътна мрежа, свързваща открития рудник с обогатителната 

фабрика; 

5. транспортиране на добитата откривка до съоръжение за депониране на минни 

отпадъци. 

Системата на разработване трябва да е обвързана с начина на разкриване, минно-

геоложките и минно-техническите условия на разработване на златосъдържащите руди 

в находището. Предвижда се в находище „Надежда“ да се приложи “Транспортна 

система на разработване с капитална траншея, временно съоръжение за депониране на 

почвения слой и външно насипище”, като изземването на рудата ще се извършва с 

циклична или с циклично-поточна технология. За подготовката на скалите се 

предвижда използването на пробивно-взривни работи. Насипищните работи ще се 

осъществяват на външни насипища и в изработеното пространство на участък 

„Македонци“. Структурата на комплексната механизация ще се състои от багерно-

трошачен комплекс, автомобилен и/или гумено-лентов транспорт, булдозер и челен 

товарач .  

При определяне параметрите на експлоатационните хоризонти е отчетено 

влиянието на минно-техническите условия. Световният опит при експлоатацията на 

открити рудници за добив на златосъдържащи руди показва, че работните стъпала 

трябва да са с по-малка височина, което представлява предпоставка за по-добрата 

селективност на добива. Приема се, че рудниците в находище „Надежда“ ще се 

разработват със стъпала с височина от 5 m, а изземването на минната маса на 

работните хоризонти ще се извършва на подстъпала с височина 2,5 m. Неработният 

борд ще бъде изграден от  5-метрови стъпала с предпазна площадка от 5 m. С оглед 

осигуряване на качеството при добива на златосъдържащи руди ще се работи 

едновременно на няколко хоризонта – откривен, добивен и един подготвителен. 

  Съгласно идейния проект основните параметри  за разработване на находището 

са :  

1. Максимална височина на добивното стъпало – 5 m  

2. Ъгли на откосите на стъпалата от работния борд на рудника: 

-ъгъл на кратковременна устойчивост – αр = 60º -70º; 

-ъгъл на дълговременна устойчивост – γр = 40º - 50º. 

3. Ъгли на откосите на стъпалата от неработния борд на рудника: 

-ъгъл на дълговременна устойчивост – γр = 40º - 50º. 

4. Широчина на заходката на багера – 10 m 

5. Широчина на работната площадка – 23 m 

6. Широчина на транспортната площадка – 16 m  

7. Широчина на неработната площадка – 6.5 m 

1.3.3 Пробивно взривни работи  

Подготовката на минната маса за изземване е основен технологичен процес при 

открития добив на полезни изкопаеми. Тя включва комплекс от дейности по 
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разрушаване на масива и създаване на условия за висока производителност на изкопно-

товарната и транспортната механизация. 

Във връзка с условията на разработване и физико-механичните свойства на 

скалите от находище „Надежда” подготовката на минната маса за изземване и товарене 

ще се извършва чрез пробивно-взривни работи (ПВР). За осигуряване на заложената 

годишна производителност от 400 000 t по минна маса (руда и стерилна скална маса) се 

предвиждат 1 до 2 взривявания седмично. 

Пробиването на сондажите с диаметър 89/110 mm ще се извърши със сонда с 

ударно-въртеливо действие  с производителност до 400 m/см. 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. Сгъстеният въздух, постъпващ по пробивната щанга, привежда във възвратно-

постъпателно движение пневмоударника, който нанася удари върху длетото с висока 

честота и служи за отделяне на ситнежа. 

При проектирането, организацията и изпълнението на взривните работи в 

находище „Надежда“ са взети под внимание следните ограничаващи фактори: 

1. Условия, възникващи от местоположението: 

 Участък „Македонци“  до с. Македонци (на две разстояния): 459 m и 159 

m; 

 Участък „Македонци“  до махала Киселковци: 107 m; 

 Участък „Калина“ до с. Македонци: 210 m; 

 Участък „Дъногово-1“ до с. Дънгово: 862 m. 

2. Условия за едрина на скален къс – не по-голям от 600 mm; 

3. Условия за производителност (средно по минна маса) – 1540 t/ден (642 m3/ден); 

4. Брой взривявания в седмицата – 1 до 2 броя. 

5. За всяко взривно поле се съставя подробен паспорт на пробивно-взривните ра-

боти (ПВР), в който се отчитат всички особености и конфигурация (вид и форма 

на полето, граници, брой, дължина, схема на разположение, наклон и конструк-

ция на сондажите или взривните дупки, начин на зареждане, свързване на 

взривната мрежа, измерване на омовото съпротивление, иницииране и т.н.). Да-

ват се и най-малките подробности за вида и количествата на взривните вещества 

и материали, начинът на изписването, доставката, работата с тях и кой има пра-

во да борави, охраната им, с кого се съгласуват взривните работи и др.  

6. Предварително извършените взривни работи показаха, че предвид на това, че 

част от урбанизираните зони в съседство с проектния контур на рудник „Маке-

донци“ попадат в границите на охраняемата зона от действието на взрива, и въз 

основа на определените зависимости от проведените теоретико-

експерименталните изследвания в района на находище „Надежда“, количество-

то на използвания взрив следва да е различно, както следва: 

6.1. при технологичните взривявания на разстояние от 500 m до 300 m от охра-

няемите обекти (жилищни и други строителни конструкции), се препоръчва макси-

малната маса на заряда от ВВ, взривяван в един интервал на закъснение да не бъде 

повече от 21 kg 

6.2. при технологичните взривявания на разстояние от 300 m до 230 m – не по-

вече от 14 kg  

6.3. при технологичните взривявания на разстояние от от 230 m до 105 m – до 7 

kg. 
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В проекта са посочени три вида примерни взривни вещества в патрониран, 

насипен и емуслионен вид с параметри дадени в табл. 1.3.3.1, като за извършването на 

взривните работи се предвижда използването на ВВ с аналогични свойства и 

показатели. 

Изборът на ВВ е съобразен с това, че взривните вещества от I и II поколение 

имат по-вредно въздействие, отколкото взривните вещества от IV поколение, посочени 

в таблица 1.3.3.1. Вследствие на това условие емисиите на токсични газове се 

намаляват при използването на по-ново поколение ВВ. 

Таблица 1.3.3.1. Параметри на видовете ВВ 

Взривно вещество Плътност, 

g/cm3 

Скорост на 

детонация, 

m/s 

Водоустойчивост 

 

Емулит 100 1,20 5300 Отлична 

ANFO 0,80 2500÷4800 Лоша  

RIOGEL 1,25 2500÷6800 Отлична 

Условно може да се приеме, че при взривяването на 1t ВВ се отделят около 

933000 литра  газови продукти. По данни от използването на ВВ АНФО с 94,5% 

порьозна амониева селитра и 5,5% дизелово гориво (КБ +0,14%) газвоите емисии за 1 

kg експлозив са както следва: 142 l/kg CO2; 22,24 l/kg NOx; 159 l/kg СО.  

За разрушаване на скалния масив ще се използва метода на сондажните заряди, 

които се предвижда да бъдат инициирани по технология на неелектрическо взривяване. 

Тази технология е най-безопасната и позволява максимално управление на процеса 

взривяване, (вкл. посока на движение на материала). Посредством милисекундните 

детонатори  NONEL MS и NONEL UNIDET, подходящи за извършване на взривни 

работи в открити рудници и кариери е възможно да се управлява посоката на взривната 

вълна и количеството взривно вещество, взривявано в една серия, наречена 

закъснителен интервал. Закъснителните интервали могат да бъдат: 

1. NONEL MS – 0; 17; 25; 42; 67; 109; 176 и 285 ms. 

2. NONEL UNIDET – 400; 425; 450; 475 и 500 ms. 

Методът на предвидените взривявания  се състои в извършване на следните дейности: 

1. пробиване на сондажите; 

2. изготвяне и поставяне на междинни детонатори;  

3. зареждане на сондажите с взривно вещество (ВВ); 

4. монтиране и свързване на взривната мрежа; 

5. взривяване на взривната мрежа; 

6. оглед на взривното поле; 

За осигуряване на производителна и ефективна работа на изкопно-товарната 

механизация, взривните работи трябва да осигурят оптимално раздробяване на 

материала и минимално количество негабаритни късове. Освен това размерът на 

скалната фракция трябва да бъде съобразен с възможностите на мобилната трошачка. 

За тази цел максималният размер на късове се определя от условието:  

 

където:  d e размерът на скалните късове, m; 

 0,75 0,85 0,85.0,7 0,6d b m   
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b - размера на приемния бункер на трошачната инсталация, m. 

Получената стойност задава условието скалният къс да бъде не по-голям от 600 mm. 

В случаите на получаване на негабаритни скални късове се прилагат вторични 

взривни работи или допълнителното им надробяване посредством багер с хидравличен 

чук. 

Взривните вещества (ВВ), които е предвидено  да бъдат използвани при 

извършване на взривните работи, са „Емулит 100“, ANFO и RIOGEL (с технически 

показатели представени в табл. 1.3.3.1), както и други ВВ с аналогични показатели. 

ВВ попадат в Част 1 „Категории опасни вещества“, Раздел „Р“- Физични 

опасности на Приложение 3 към чл.103, ал.1 на ЗООС. 

За междинен денотар би могло да се използва пресован тротил в комбинация с 

нелектрически капсул детонатори (НКД). За осигуряване на минимален развал и 

компактност на купа взривена скална маса, взривната мрежа ще бъде свързана и 

взривена с клиновиден или трапецовиден подкоп. Предвижда се използването и на 

други схеми на свързване в зависимост от формата и разположението на взривяваното 

поле и в зависимост от обема на рудата във взривяваното поле. 

На обекта няма да се съхраняват взривни вещества. Уточнението се прави 

във връзка с писмо на РИОСВ-Хасково с изх.№ПД-1/09.10.2019 г. 

Във връзка с класификацията на обекта с нисък или висок рисков потенциал по 

отношение на взривните вещества в съответствие с правилата на Приложение №3 от 

ЗООС пробивно – взривните работи ше се извършват от външен изпълнител, който ше 

доставя необходимите взривни вещества непосредствено преди извършването им, 

поради което няма вероятност от наличие на ВВ на обекта. Изпълнителя на пробивно 

взривните дейности /ПВД/ за всяко отделно взривяване изготвя Проект и Паспорт на 

ПВД,  който се представя за утвърждаване на служба КОС към районното управление  

на МВР.  Определената маса на заряда е задължителна при изготвянето на  Проект и 

Паспорт на ПВД за всяко отделно взривяване и е под прага за нисък рисков потенциал, 

съгласно Приложение №3 от ЗООС.  

 Предвижда се извършването на специални взривни работи, което означава, че 

взривната маса се свлича на място и няма разлет на късове. 

Независимо от това, по отношение на безопасното осъществяване на взривните 

работи в близост до населените места ще се използват предпазни покрития срещу 

разлета на скални късове. Предпазните покрития могат да бъдат във вид на тежки 

покрития – гумени взривни килими, геомрежи или геотекстил, или във вид на леки 

покрития – едри и по-ситни мрежи в комбинация с бракувани след експлоатация 

гумено-транспортни ленти. Ефектът от предпазните покрития е такъв, че при 

правилното им разполагане върху взривното поле се ограничава разлета на късовете. 

Взривните килими (blasting mats) намаляват генерирания шум и запрашаването при 

извършването на взривявните работи. Разполагането на отделните предпазни покрития 

се осъществява по такъв начин, който позволява на взривните газове да бъдат 

изпускани. По този начин се намалява натискът от взривните газове и се осъществява 

спиращото действие на покритията откъм скални късове и прах. Друго съществено 

предимство е, че покритията могат да бъдат ползвани многократно. На фиг. 1.3.3.1 и 

1.3.3.2 са показани принципът на поставяне на предпазните покрития и ефектът от 

тяхното използване. 
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Фиг. 1.3.3.1 - Принцип за поставяне на тежко покритие от гумени ленти 

  

 

Фиг. 1.3.3.2 Ефект от леко и тежко покритие при взривяване 

Други мерки, които биха намалили сеизмичното действие на взрива, са 

използването на взривни сондажи с разсредоточена конструкция на заряда, като по 

дължината на сондажа се редува зареждане с взривно вещество и забивка. Правилният 

подбор за използването на долно и/или горно иницииране на ВВ с интервал на 

закъснение също би оказало влияние върху сеизмичния ефект при изпълняваните 

взривни работи. Освен това закъсненията за инициирането на ВВ в сондажите биха 

могли да бъдат избрани с по-големи стойности за допълнително намаляване на 
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сеизмичния ефект и упрявляването на посоката на отместване на взривения материал.  

За всяко конкретно взривяване трябва да се изготвя самостоятелен и отделен 

паспорт на пробивно-взривни работи (ПВР). 

Преди започване на зареждането ръководителят на ПВР определя хората, които 

ще извършват зареждането. Провежда им се инструктаж срещу подпис и районът се 

отцепва. 

Предварително се провежда щателна проверка на всеки сондаж, като същите се 

измерват и проверяват за спазване на проектната дължина, затлачване, обрушаване, 

вода и се взимат мерки за тяхното продухване, пресондиране и др. 

Зареждането на сондажите е разгледано при максимална височина на стъпалото 

Нст = 5 m и се извършва както следва: 

1. Спускат се един брой тротилова пресовка  с NONEL детонатор и вълновод; 

2. Върху вече спуснатата тротилова пресовка с NONEL детонатора и NONEL 

вълновода се изсипва ВВ; 

3.  До завършването на зареждането на сондажите ръководителят на взривните 

работи контролира и напътства работниците по зареждането; 

4.  След зареждането на всички сондажи се пристъпва към разпределение и 

свързване на NONEL закъснителите, като към тях се привързва ел. детонатор, ако 

инициирането ще се извършва по електрически начин или ако същото ще се осъществи 

по огневи начин . 

Описаният начин за зареждане и свързване е примерен и ще се промени в 

зависимост от наличните минно-геоложки и други специфични условия, характерни за 

всяко отделно взривяване, и ще се влияе от наличността на произвежданите и 

използваните взривни вещества и материали за работа в открити условия. Същите се 

отразяват в задължителните за изготвяне паспорти за всяко масово взривяване. 

Прилагането на вертикални сондажи е много резултатно, тъй като се създава 

еднакво съпротивление по цялата дължина на откоса, по-добро използване на 

енергията на взрива по цялата дължина на заредената колонка, както и създаване 

устойчив откос на стъпалата. В план сондажите могат да бъдат разположени в 

различни схеми – квадратни, правоъгълни или шахматни. 

Всички безопасни разстояния се изчисляват по зададената от ПБТВР/1997 г.  

методика и са дадени в таблиците за всяко едно взривяване. При изготвянето на всеки 

един конкретен паспорт за пробивно-взривни работи ще се изчисляват безопасните 

разстояния. 

При взривни работи в североизточната част на участък „Македонци“, в случая на 

охраняване на обектите от махала Киселковци и с.Македонци, се прилагат 

допълнителни мерки за безопасност (използването на тежки предпазни покрития или 

мрежи, намаляващи разлета на скални късове и запрашаемост), които са  в проекта.  

С цел определяне на оптималните параметри и безопасни разстояния при 

различните фактори и вредните въздействия от бъдещите технологични пробивно-

взривни работи в находището при минимално или отсъстващо нежелано въздействие 

на взривяванията върху хората и околната среда, особено при осъществяването им в 

близост до населени места, е предвидено да бъдат извършени експериментални 

пробивно-взривни работи и извършването на замервания, анализ, оценка и управление 
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на риска от взривните работи за н-ще „Надежда“. 

При всяко взривяване да се сигнализират всички работещи в близост до 

безопасното разстояние. На входните пътища на рудника и на други такива, на 

границата на опасната (охраняемата) зона да се поставят предупредителни  табели с 

надпис “ВЗРИВЯВА СЕ”. 

Откривните работи в находище „Надежда“ ще се състоят в зачистване на терена 

при подготовката на сондажните полета чрез универсален булдозер и валово изземване 

на стерилната скала с хидравличен багер с обем на кофата от 1 до 3 m3. Взривената 

минна маса ще се товари в автосамосвали посредством челен товарач и/или багер, ще 

се извозва с автосамосвали и/или с ГТЛ и ще се депонира на външно насипище за Фаза 

1.1 на разработване на ЮИ част на участък „Македонци“ паралелно с участък 

„Калина“, както и в иззетото пространство на участък „Македонци“ при разработване 

на СЗ част на рудника във Фаза 1.2 и част от откривката на участък „Дънгово-1“ 

повреме на разработването му.  

Булдозерът ще зачиства почвения слой с хоризонтални стружки при 

праволинейна схема на работа и средно транспортно разстояние от 50 m. С 

увеличаване на разстоянието на транспортиране на скалите до 70 – 100 m целия 

участък се разделя на две или три части с дължина 20 – 30 m. В края на всеки 

подучастък почвата ще се натрупва на междинни купове с обем до 100 – 200 m3. Те ще 

се натоварват с помощта на челен товарач в автосамосвали, които ще транспортират 

почвения слой до външно почвено депо.  

Булдозерът ще изпълнява и спомагателни функции в рудника: подравняването на 

работните площадки и насипищата, прибутване на негабаритни скални късове, 

насипообразуването на откривката в насипищата, поддържане на пътища и други. 

Добивът на златосъдържащи руди се осъществява след извършените пробивно-

взривни работи. Разрушените скали, съдържащи руда, ще се подават с универсален 

хидравличен багер с примерен обем на кофата  1 до 3 m3 (или по-голяма) в мобилна 

трошачна инсталация, а след натрошаване – с челен товарач с обем на кофата 2 ÷ 3 m3 

(или по-голяма) в кошовете на автосамосвалите. Извозването на натрошената рудна 

маса до обогатителната фабрика в гр. Кърджали ще се осъществява чрез автотранспорт 

на средно транспортно разстояние 8 km. 

Багерът ще работи в челен или страничен забой, а рудата ще се изземва 

селективно. При наличие на откривка в забоя тя ще се товари на автосамосвали и ще се 

транспортира до външното или вътрешното насипище. 

При разработването на участъци „Македонци“ и „Калина“ ще се приложи 

циклична технология за добив на  златосъдържащи руди, а за участък „Дънгово-1“ – 

циклично-поточна технология. Структурите на комплексната механизация, необходима 

за изпълнение на технологичните процеси е следната: 

1. Изкопни работи – хидравличен багер; 

2. Натрошаване на минната маса – мобилна трошачка; 

3. Товарене на натрошената руда на автосамосвали – челен товарач; 

4. Транспортиране на добития и претрошен материал до междинен склад за 

руда  чрез гумено-лентови транспортьори при варианта с ГТЛ; и /или  

5. Транспортиране на добития и претрошен материал до обогатителна фаб-

рика – посредством автосамосвали. 
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Важно условие за осигуряване на производителната работа на механизацията е 

минната маса да е добре разрушена с едрина на късовете до 300 ÷ 600 mm и наличие на 

негабарити до 3÷5 %. След взривяването булдозера ще прибутва разпръснатия скален 

материал към формирания куп, който ще се изземва с 1 до 2 преминавания на багера 

(заходки). Минните работи могат да се извършват на две подстъпала с височина от 

2,5m. 

1.3.4  Необходима механизиация за добивни и откривни работи 
Предвижда се изпозлването на един хидравличeн багер с обратна лопата при 

долно или горно гребане, който ще бъде използван за откривните и добивните работи, 

като задължително условие в процеса на работа е непрекъснато да се осигурява 

селективност на изземваното полезно изкопаемо, т.е. откривката и рудата да се 

изземват поотделно.  

Предвижданата производтелност на багера е : 

1. Продължителност на цикъла на багера  - 32s 

2. Теоретичен брой работни цикли за час (nц) – 112 бр/час  

3. Фактическа производителност на багера (Qчас) – 137.8 m3/h 

4. Сменна производителност на багера (Qсм) – 744.1m3/см 

5. Необходима сменна производителност по изземване: 

-По добивни работи – 384 t/ см 

-По откривни работи – 1154 t/ см 

6. Nрд – брой на работни дни в годината, (Nрд  = 260 бр.); 

7. nсм –брой работни смени в едно денонощие, (nсм =1 смяна). 

8. Брой необходими багери по  руда – 1 бр. 

9. Брой необходими багери по откривка – 1 бр.  

Следователно необходимата средна производителност на багерите по минна 

маса трябва да бъде най-малко 1538 t/см 

Следователно за осигуряване на изпълнението на средната сменна 

производителност на рудника по минна маса са необходими 2 багера с размер на 

кофата до 3 m3 (или по-голяма). По този начин се осигурява резерв и непрекъснатост 

на работа на рудника, тъй като при възприемането на селективен начин на изземване 

на рудата се очаква производителността на багера по руда да бъде намалена заради 

увеличаването на времетраенето на работния цикъл на багера или заради използването 

на по-малък обем на кофата. Освен това се предвижда и осъществяването на 

подготвителни и откривни работи по започването на изземването на минната маса от 

нов хоризонт с цел паралелното протичане на процесите по изземването на откривка и 

руда. В зависимост от организацията на труда, вторият багер може да се изпозлва и за 

обслужване на формирания натрошен куп руда от мобилната трошачна инсталация или 

приемния бункер на ГТЛ.  

За натрошаване на материала ще се използва мобилна трошачна инсталация, 

чиято производителност трябва да осигурява постигането на сменната и годишна 

производителност по руда. 

Товарането на натрошения материал, получен от мобилната трошачка, в 

автосамосвалите ще се осъществи посредством челен товарач, който освен това може 

да се използва за откривните работи, за обслужването на външни насипища 

„Македонци“ и „Дънгово“ , за обслужване на междинните депа по руда и откривка, 

разположени на надземния рудничен комплекс. Челният товарач може да се използва и 



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

43 
 

при връщането на откривката от външните насипища в иззетите пространства на 

участъците „Македонци“, „Калина“ и „Дънгово-1“. 

За изчисляването на производителността на челния товарач по обслужване на 

мобилната трошачка и натоварването на натрошената руда на автосамосвалите се 

изчисляват следните показатели: 

1. Продължителност на цикъла на челния товарач - 27 ÷ 42 s 

2. Теоретичен брой работни цикли за час – 86 бр/ч 

3. Часова производителност на еднокофовия товарач – 218m3/h 

4. Сменна производителност на еднокофовия товарач  943m3/cm 

5. Необходим брой челни товарачи за осигуряване на зададената произво-

дителност на рудника по минна маса – 1 бр.  

1.3.5 Натрошаване на рудата  

След направените проучвания за предлаганите модели мобилни инсталации, 

производство на  различни фирми, е избрана като най-подходяща за конкретните 

условия и начина на преработка на суровината, мобилна трошачно-сортировачна 

инсталация модел Lokotrack LT106. Това e съвременна мобилна трошачна инсталация, 

отличаваща се с повишен производствен капацитет на ново технологично ниво, което 

осигурява минимални оперативни разходи, минимални въздействия върху околната 

среда и икономически целесъобразна за потребителя, както следва: 

1. The Lokotrack LT106 е базирана на дългогодишно доказалата се в най-трудните 

и разнообразни приложения C106 челюстна трошачка. Нови иновационни фун-

кции, като радиална конвейерна система, високо инерционни маховици и IC700 

система за автоматизация, която използва ултразвукови датчици е предпоставка 

за постигане на най-добър капацитет и ефективност на разходите в този клас.  

2. Нова хидравлична система, съчетана с екологично чисти, ниско емисионни 

Caterpillar C9.3 Tier 4 двигатели, предлага отлична горивна ефективност от 17-

22 литра на час средно, без компромиси с гъвкавостта на процеса, безопасността 

и трайността на хидравличното задвижване.  

3. Инсталацията е оборудвана с капсуловани пресипки и транспортни ленти и 

ефективна оросителна система за минимизиране на прахоотделянето при режим 

на работа, в което се изразява и минималното въздействие по отношение на 

прахови емисии от трошенето. 

4. Повишената производителност на Lokotrack LT106 се базира на новия дизайн на 

челюстната трошачка Nordberg C106, чрез смесване на доказани решения с най-

новите ноу-хау разработки. Дълготрайната устойчивост на новата челюст е га-

рантирана от оптимизираната конструкция. 

5. До 10% подобрена производителност в трошачката се постига благодарение на 

по-дълъг ход и по-бавни обороти на подвижната челюст. На C106 профилите на 

плочите в трошачната кухина са по нов проект, което позволява лесно оптими-

зиране за всеки вид приложение. 

6. Трошачката е оборудвана с хидравлична защита при претоварване ASC (Active 

Setting Control), което гарантира безаварийната и работа. 

7. Компактните размери  на Lokotrack LT106 и високата маневреност на терен оз-

начават по-ниски транспортни разходи. Дизайна на шасито, с добър просвет от 

двете страни, дава възможност за безопасно и лесно натоварване на влекач. Бла-

годарение на специално конструирания захранващ бункер, с патентована и бе-

зопасно хидравлична система за осигуряване и радиални конвейери, инсталаци-

ята е готова за работа или превоз в рамките на минути. 
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8. Активният модул за контрол и управление с екран за визуализация на парамет-

рите на процеса и агрегатите, опцията за дистанционно управление. 

9. Metso чук за разбиване на негабарити на самата трошачка и широк набор от 

други възможности осигуряват на Lokotrack LT106 несравнима гъвкавост при 

водене на производствения процес и правят ежедневните операции безопасни и 

лесни. 

  

Фиг.1.3.5.1 Общ вид на мобилна трошачно-сортировъчна инсталация (ТСИ) 

ТСИ се ситуира максимално близо до забоя, за да няма необходимост от 

транспортиране на рудата, преди натрошаване. Трошачката се използва, като след 

стабилизацията на ТСИ се прави рампа за директно изсипване на материала в 

приемния бункер и оттам се подава на вибропитател. Той има няколко скорости на 

движение (режима на работа) в зависимост от едрината и качеството на постъпващия 

взривен скален материал. Суровината от вибропитателя се подава в челюстна трошачка 

за претрошаването й.  

Предимствата на предлаганата мобилна трошачно-сортировъчна инсталация 

(ТСИ) по отношение на въздействието върху околната среда са: 

1. минимално транспортно разстояние за зареждане на добитата маса в 

бункера на трошачката (както се вижда от фиг.1.3.5.1.) 

2. капсуловани пресипки върху транспортните ленти, така че да не се отде-

ля прах при технологичния процес. 

1.3.6. Рудничен транспорт 

В рудника се формират два товаропотока от скален материал – по откривка и по 

руда. Съобразявайки се с условията на работа, производителността на участъците в 

находище „Надежда“, свойствата на суровината, климатичните условия и 

транспортните разстояния, основно ще се използват автосамосвали за транспортиране 

на рудата.  

Полезното изкопаемо ще се транспортира от участъците на находище „Надежда“ 

до гр. Кърджали по републиканската пътна мрежа чрез автосамосвали. Движението на 

автосамосвалите ще се осъществява по кръгова схема. Това позволява 

разсъсредоточаване на автотранспорта, което води до увеличаване на пропускната 

способност на съществуващите пътища. Предвижда се използваните автосамосвали да 

бъдат с товароносимост от 18÷25 t. Същите самосвали ще се ползват за вътрешно-

рудничен транспорт и транспорт на рудата по републиканската пътна мрежа до 

обогатителната фабрика в гр. Кърджали.  
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Откривката също се предвижда да бъде транспортирана до насипищата 

посредством автотранспорт. Изборът на автотранспорт се обуславя още и от неговите 

предимства: 

- голяма маневреност; 

- мобилност и висока скорост на движение; 

- преодоляването на големи наклони от автотранспорта и свързаният с това на-

мален обем на капиталните траншеи; 

- необходимост от транспортирането на рудата извън границите на рудника (до 

гр. Кърджали) и до външните насипища. 

С цел опазването на чистотата на въздуха вследствие на транспортните работи се 

предвиждат мероприятия по оросяване на рудничните пътища, както и използването на 

платнища за покриването на кошовете на автосамосвалите.  

При разработването на участък „Дънгово-1“ се предвижда и изпозлването на ГТЛ 

с цел съкращаването на транспортните разстояния на автотранспорта, както и 

отклоняването на товаропотоците, преминаващи през населени места. При този 

вариант рудата от участъка се натрошава от мобилна трошачка, след което се товари от 

челните товарачи в автосамосвали и се извозва до приемния бункер на ГТЛ. Рудата се 

транспортира над „Арматла дере“ и се депонира на междинен склад на надземния 

рудничен комплекс. Оттам рудата се товари посредством багер или челен товарач на 

автосамосвали и се извозва до обогатителната фабрика в гр. Кърджали. Разгледаният 

вариант на траспортните работи предвижда и изграждането на втора ГТЛ за 

транспортиране на откривката от участък „Дънгово“ до междинно депо на надземния 

рудничен комплекс. Стерилната скала се товари от челния товарач или багер и се 

транспортира до площите за насипване в изработеното пространство на участък 

„Македонци“ посредством автотранспорт. 

 Видът и конструкцията на ГТЛ се определя от следните основни фактори:  

1. максималната големина на скалния къс,  

2. необходимата производителност по скална маса  

3. товароносимостта на ГТЛ 

 Дължината на двата ГТЛ е 255 m (по откривка) и 255 m (по руда) и са 

разположени на кота 445 откъм участък „Дънгово-1“ и кота 430 откъм надземния 

рудничен комплекс. Необходимата производителност на ГТЛ по руда трябва да бъде в 

порядъка от около 165 m3/см, а на ГТЛ по откривка – от около 485 m3/см. 

1.3.7 Насипообразуване 

При разработване на находищата по открит способ възниква необходимост от 

разполагане на откривката на определени места в или извън границите на рудничното 

поле. Под насипищни работи се разбира комплекс от работи по преместване, приемане, 

разтоварване и разполагане на откривката или некондиционните полезни изкопаеми на 

специално предвидени за целта места – съоръжения за депониране на минни отпадъци. 

Откривката в участъците на находище „Надежда“ представлява почвен слой и скална 

маса, която е без икономическо значимо съдържание на ценен метал.  

Почвата ще се изземва селективно и ще се извозва на отделни участъци в близост 

до външните насипища, като предварително ще бъдат депонирани на временни 

насипища. Общият обем почвен слой, подлежащ на насипообразуване за 

разработването на участъци „Македонци“ и „Дънгово-1“ е около 50 000 m3, за което ще 
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са необходими общо около 6 dka площ  за почвените депа.  

Откривката в насипището може да се насипва на едно или повече стъпала. 

Насипообразуването с булдозери при автомбилен транспорт се състои от разтоварване 

на откривката от автосамосвалите, подравняване на насипа и строителство на 

автопътища. 

Автосамосвалите се разтоварват на разстояние 1,5-3 m от ръба на насипището. 

Булдозерите избутват откривката по откоса на насипището, като част от нея се оставя 

за предпазен вал за самосвалите. При насипване на слабо устойчиви скали 

автосамосвалите се разтоварват на разстояние 5-10 m от горния ръб на насипището. 

При превозване на откривката с тежкотоварни автосамосвали предпазният скален вал 

се оказва недостатъчен да осигури безопасна работа. В този случай периферната зона 

на насипището се подравнява с булдозерите с малък обратен наклон, на която 

автосамосвалите разтоварват откривката.  

Общите обеми на откривката и на насипищата за участъците са :  

1. Общият обем на откривката на участък „Македонци“ възлиза на около 3 545 

000 m3. Обемът за насипване ще бъде  4 600 000 m3 при приет среден коефи-

циент на разбухване Кр = 1,3. 

2.  Общият обем на откривката на участък „Дънгово-1“ възлиза на около 887 

000 m3, а  обемът за насипобразуване: 1 153 000 m3 при приет среден коефи-

циент на разбухване Кр=1,3.  

Параметрите на насипищните работи при двата варианта на разработване на 

находище „Надежда“  с както следва : 

1. Разработване на участък „Македонци“ в една фаза – Вариант 1  

1.1 Външното  насипище „Македонци-1“се характеризира със следните 

основни параметри : 

- Проектна вместимост на насипището    - Vo
n = 2 983 300   m3 

- Максимална височина на насипищното стъпало - Нст = 20 m 

- Брой на насипищните стъпала - Nст = 6 бр. 

- Ъгъл на стъпалото на насипището - β = 350 

- Площ на насипището в края на експлоатацията на участък „Македонци“ - 

So = 134 dka 

1.2 Външно насипище „Македонци-2“ се характеризира със следните 

основни параметри : 

- Проектна вместимост на насипището - Vo
n = 1 558 500   m3 

- Максимална височина на насипищното стъпало - Нст = 20 m 

- Брой на насипищните стъпала - Nст = 4 бр. 

- Ъгъл на стъпалото на насипището - β = 350 

- Площ на насипището в края на експлоатацията на участък „Македонци“ 

So = 67,5 dka 

1.3 Външно насипище „Дънгово“ 

В следващия етап на развитие откривката от участък „Дънгово-1“  ще се 

депонира непосредствено до рудника на външно насипище „Дънгово“. 

Основните параметри на насипището са: 
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- Проектна вместимост  - Vo
n =   913 300 m3 

- Максимална височина на насипищното стъпало - Нст = 30 m 

- Брой на насипищните стъпала - Nст = 3 бр. 

- Ъгъл на стъпалото на насипището - β = 300 

- Площ на насипището - So = 51 dka 

Остатъкът от откривката на участък „Дънгово-1“  ще се депонира в иззетото 

пространство на участък „Македонци“. 

След приключване на минните работи по трите участъка обемите откривка от 

външните насипища „Македонци-1“ и „Македонци-2“ се депонират в иззетото 

пространство на участък „Македонци“ и участък „Калина“, а обемите откривка от 

външно насипище „Дънгово“  се използват за запълването на иззетото пространство в 

рудник „Дънгово“. 

На табл.1.3.7.1  е представен баланс на откривката за Вариант 1 на разработване 

на находище „Надежда“. 

Таблица 1.3.7.1 - Баланс на откривката за отделните участъци и съоръжения за минни 

отпадъци при Вариант 1 на разработване на находище „Надежда“ 

 

Откривка у-к 

"Макдонци", m³             

(Фаза 1) 

Откривка у-к 

"Калина", m³ 

(Фаза 1) 

Откривка у-к  

"Дънгово", m³ 

(Фаза 2) 

ОБЩО за 

насипообразуване, m³ 
Вместимост, m³ 

Временен външен 

насип "Македонци-1" 

(Фаза 1) 
2 983 300 - - 2 983 300 2 983 300 

Временен външен 

насип "Македонци-2" 

(Фаза 1) 
1 530 940 27 560 - 1 558 500 1 558 500 

Временен външен 

насип "Дънгово" 

(Фаза 2) 
- - 913 300 913 000 913 000 

Вътрешен насип 

"Македонци" (Фаза 2) 
- - 239 700 239 700 5 000 000 

Промишлена 

площадка 
85 760 - - 85 760 228 000 

ОБЩО откривка за 

участъка, m³ 
4 600 000 27 560 1 153 000 

  

Насипищата „Македонци-1“, „Македонци-2“ имат капацитет да поемат 

откривката на участък „Македонци“, при условието, че част от откривката на 

разработвания участък ще бъде вложена в изграждането на рудничните пътища и за 

създаването на насипа, върху който е разположен надземния рудничен комплекс. 

2. Разработване на участък „Македонци“ в две фази с едно външно насипище 

Външното насипище „Македонци-1“ няма капацитета да поеме откривката на 

рудник „Македонци“. Именно поради това участъкът се разработва в две фази, като 

най-напред откривката от ЮИ участък се депонира на външното насипище, а след това 

при започването на втора фаза се депонира на най-ниската иззета кота: 400 m от 

участък „Македонци“ докато се разработва СЗ част. 

2.1 Външно насипище „Македонци“ 

Основните параметри на насипището са: 

- Проектна вместимост на насипището - Vo
n = 2 680 000   m3 

- Максимална височина на насипищното стъпало - Нст = 30 m 
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- Брой на насипищните стъпала - Nст = 4 бр. 

- Ъгъл на стъпалото на насипището - β = 300 

- Площ на насипището в края на експлоатацията на участък „Македонци“ - So = 

130 dka 

В следващия етап на развитие откривката от участък „Дънгово-1“  ще се 

депонира непосредствено до рудника на външно насипище „Дънгово“. 

2.2. Външно насипище „Дънгово“ 

Основните параметри на насипището са: 

- Проектна вместимост  - Vo
n =   913 300 m3 

- Максимална височина на насипищното стъпало -Нст = 30 m 

- Брой на насипищните стъпала - Nст = 3 бр. 

- Ъгъл на стъпалото на насипищет-  β = 300 

- Площ на насипището - So = 51 dka 

Остатъкът от откривката на участък „Дънгово-1“ се депонира в иззетото 

пространство на участък „Македонци“, като транспортирането се осъществява 

посредством автосамосвали и ГТЛ. Част от откривката може да бъде съхранявана и на 

временни външни депа, които след това се погасяват и обемите откривка се връщат в 

изработеното пространство на „Дънгово-1“ 

След приключването на добивните работи в „Дънгово-1“ откривката от 

разработването му  се депонира в иззетото пространство на „Дънгово-1“.  

След приключване на минните работи по трите участъка обемите откривка от 

външните насипища „Македонци“ и „Дънгово“  се връщат в иззетите пространства на 

трите участъка с цел възстановяване на нарушените терени и минимизирането на 

отпечатъка върху ландшафта в региона. На табл. 1.3.7.2. е представен баланс на 

откривката за Вариант 2 на разработване на находище „Надежда“. 

Таблица 1.3.7.2.  Баланс на откривката за отделните участъци и съоръжения за минни 

отпадъци при Вариант 2 на разработване на находище „Надежда“  

 

Откривка у-к 

"Макдонци", m³             

(Фази 1.1 и 1.2) 

Откривка у-к 

"Калина", m³ 

(Фаза 1.1) 

Откривка у-к  

"Дънгово-1", 

m³ (Фаза 2) 

ОБЩО за 

насипообразуване, m³ 
Вместимост, m³ 

Временен външен 

насип "Македонци-1" 

(Фаза 1.1) 
2 652 440 27 560 - 2 680 000 2 680 000 

Временен външен 

насип "Дънгово" 

(Фаза 2) 
- - 913 300 913 000 913 000 

Вътрешен насип 

"Македонци" (Фаза 

1.2 и Фаза 2) 
1 947 560 - 239 700 2 187 260 5 000 000 

Промишлена 

площадка 
* - - * 228 000 

ОБЩО откривка за 

участъка, m³ 
4 600 000 27 560 1 153 000 

  

* Във Вариант 2 се предвижда част от откривката на у-к „Македонци“ да бъде вложена 

в изграждането на площадката за надземния рудничен комплекс.На табл. 1.3.7.3. са 

представени нарушените площи за всеки от двата варианта на разработване.  
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Таблица 1.3.7.3.  Нарушени площи при вариантите на разработване 

Вариант 

№ 
Участък Македонци Калина Дънгово-1 Общо 

1 

Общо нарушени площи 

за разработваните 

участъци (руднично 

поле), dka 

250 6 72 328 

700 

Общо нарушени площи 

за външни насипища, 

dka 

202 51 253 

Общо нарушени площи 

за пътища, dka 
67   29 96 

Общо нарушени площи 

за надземен рудничен 

комплекс, dka 

                                                              23 

2 

Общо нарушени площи 

за разработваните 

участъци (рудници), 

dka 

250 10 72 332 

 

656 

Общо нарушени площи 

за външни насипища, 

dka 

130 51 181 

Общо нарушени площи 

за пътища, dka 
76  29 105 

 

Почвени депа 9  6 15 

Общо нарушени площи 

за надземен рудничен 

комплекс, dka 

                                                                           23 

И при двата разгледани варианта част от откривката на у-к „Македонци“ ще 

бъде вложена за изграждането на насипа за промишлената площадка (228 000 m3 

необходим обем). Освен това се планира използването на част от откривката на всеки 

от участъците и за изграждането на рудничните пътища в случай, че скалата притежава 

подходящи зърнометрични и физикомеханични свойства. След приключване на 

минните работи в участъци „Македонци“, „Калина“ и „Дънгово“ откривката от 

външните насипища се връща в иззетите пространства. След извършването на 

техническата и биологичната рекултивация oт нарушените площи се възстановяват 604 

dka за Вариант 1 и 526 dka без рудничните пътища за Вариант 2.  

1.3.8  Необходима енергия  

Находище „Надежда“ при последователната експлоатация в различните му 

участъци се предвижда да работи на една смяна, преобладаващо през светлата част от 

денонощието, независимо от сезоните.  

Електрическа енергия  

На територията на находище „Надежда“, в т.ч. рудници, насипища и надземен 
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рудничен комплекс не се предвжда механизация с електорозахранване и като цяло 

използване на електрическа енергия. 

За отопление през зимните месеци, за осветление на площадката  на надземния 

рудничен комплекс и в помещенията за битови нужди е необходима инсталирана 

мощност 15 kW, което освен от националната мрежа може да се добива и от собствен 

генератор. 

Топлинна енергия  

На територията на находище „Надежда“, в т.ч. рудниците „Македонци“, 

„Дънгово“ и „Калина“ и надземния  рудничен комплекс не се предвжда използване на 

топлинна  енергия.   

Дизелово гориво 

Дизеловото гориво е основен източник на енергия  за територията на ИП. 

Предвижда се използването на дизелово гориво, което е в пълно съответствие с 

изискванията на наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, 

реда и начина на техния контрол. 

Дизеловото гориво ще се съхранява в Модулен двустенен хоризонтален сто-

манен резервоар за съхранение на дизелово гориво с едно отделение, намиращ се на 

площадката на надземния рудничен комплекс, който е сертифициран и отговаря на 

следните Директиви и стандарти: 
 EN 12285-2 : Стоманени цистерни, произведени в заводски условия;  

 2014/35/ЕС : Директива за ниско напрежение;  

 2014/30/EC : Директива за електромагнитна съвместимост;  

 2006/42/CE : Директива за машини;  

 92/58/CE : Директива за минималните изисквания за осигуряване на знаци за 

безопасност и/или здраве по време на работа; 

 CEI 64-8;  

 EN 10217-7;  

 UNI EN 12285-2;  

 UNI EN 13160-1;  

 UNI EN 13160-3;  

 UNI EN 13616. 

Ще служи за захранване на: 

1. Строителната и добивна механизация;  

2. Трошачно сортировъчната инсталация;  

3. Захранването на ГТЛ; 

4. Генератор за електрическа енергия; 

5. Евентуално зареждане на транспортната техника;  

Общото количество дизелово гориво, предвидено за добив  на 1 тон минна маса 

(руда + скална маса ) е : 2,5 до 5 литра /тон. 

Дизеловото гориво попада в Част 2 „Поименно изброени опасни вещества“, 

колона 1, т.34в на Приложение №3 към чл.103, ал.1 на ЗООС. В тази връзка 

максималните количества, които са налични или има вероятност да са налични във 

всеки един момент на обекта са 10 – 12 тона. При доставката му  ще се използва 1  

брой транспортни средства с капацитет 10 тона. 

Предвидените за използване транспортни средства и товаро -  разтоварна техника 
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ще са със сертификат Евро – 6. Количеството и състава на отделяните газове, въз 

основа на разхода на гориво за всеки от консуматорите е както следва : 

 NOX – 1,1 t/y 

 CO – 4 t/y 

 Въглеводороди (НС) – 0,3 t/y  

 Общ прах (PM) - 0,028 t/y 

  1.3.9 Отводняване на открития рудник 
Отводняването на открития рудник от повърхностни и подземни води се свежда 

до постигането на следните цели: 

1. Да не се допуска постъпване на води в забоите, т.е. да се осигурят нормални 

условия за работа на минните и транспортни машини. 

2. Да се осигури устойчивостта на откосите на стъпалата и насипищата. 

3. Да се намали влажността на полезното изкопаемо. 

Практиката показва, че при отводняване на рудниците се подобряват условията 

на работа на минно-транспортните машини, отстраняват се или се ограничават 

водонасищането на багерните забои и деформации на отработените стъпала, намалява 

се замръзването на откосите и се подобряват пробивно-взривните работи. 

Отводняването в участъците на находище „Надежда“ е открито и е планирано да 

се извършва на базата на проектен капацитет за добив и преработка на руда от 100 000 

t годишно за период от над 40 години.  

По данни от „Хидрогеоложки и инженерногеоложки доклaд на находище 

„Надежда“, участък „Македонци“,община Кърджали, област Кърджали“ във 

всички случаи водопритоците от скалния масив са малки и не биха предизвикали 

затруднения при отводняването на открития рудник. Поради тази причина за 

отводняване на рудничното поле на участъците от находище „Надежда“ се предвижда 

да се извършва чрез отводнителна канавка, разположена по периферията на всеки от 

откритите рудници. Отводнителните канавки имат за цел събиране на дъждовните води 

и водите от снеготопенето от по-високите коти на рудниците и недопускане 

навлизането на повърхностни води в котлована на рудниците. Отводнителните канавки 

ще отвеждат повърхностните води при дъждове и снеготопенето във водосборници за 

чисти води, които ще се заустват в Арматла дере за участъци „Македонци“ и „Дънгово-

1“ и в най-близкото дере за участък „Калина“. 

Напречното сечение на отводнителните канавки е трапецовидно, тъй като от 

хидравлична гледна точка това сечение осигурява най-висока скорост на оттичане на 

водите при най-малко завихряне. Последното е важно условие за предпазване на 

канавките от задръстване с наносен материал. 

Отводняването на работните хоризонти от всички участъци се осъществява чрез 

събиране на водите в зумпфове, разположени на най-ниската моментна кота. От всеки 

зумпф водата се изпомпва в изграден бетонен утайник на повърхността, събиращ 

рудничните води. След механично утаяване, избистрената  вода ще се отвежда 

гравитачно в  резервоар за оборотни води, където водата ще се използва за оросяването 

на рудничните пътища и други производствени нужди. Механично утаените частици 

ще бъдат изгребвани и депонирани върху насипището за минни отпадъци. При 

необходимост ще бъдат използвани флокуланти за ускоряване на механичното 

утаяване на частиците в утайниците. 
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При строителството ( изграждането) на находището и неговата експлоатация не  

се предвижда използването на вода . 

При строителството  и експлоатацията на находището не се генерират отпадъчни 

води. 

Отчетени в проекта са следните видове води, свързани със строителството и 

експлоатацията на находището: 

1. Дъждовни води и води от снеготопенето на площадката на концесионната 

площ, които се събират чрез отводнителни канавки, разположени по перифе-

рията на всеки рудник и които отводняват тези води във водосборници  за 

чисти води, които се заустват в най-близко разположените дерета. 

2. Руднични води от работните  хоризонти на рудниците, които се събират в 

зумфове, след това се изпомпват  в специално заградени бетонови сборници  

на повърхността на всеки рудник. След механично очистване избистрената 

вода  отвежда  в резервоар за оборотна вода, която може да се използва за 

производствени нужди –оросяване, охлаждане, противопожарни цели.  

Предвидените съоръжения за улавяне на дъждовните води и рудничните води, 

както и съпътстващите мероприятия за тяхното използване ще сведе до минимум 

замърсяването на околната среда и ще подобри производствените условия.  

1.3.10 Надземен рудничен комплекс  

 Предвидено е създаването на надземен комплекс с площадка от около 13 dka, за 

което ще бъдат нарушени 23 dka южно от участък „Македонци“. За създаването на 

площадката, където ще бъде разположен административно-битовия комплекс, ще бъде 

необходимо извършването на изкопно-насипни работи и впоследствие подравняването 

на площадката. За изграждането на площадката, върху която ще бъде създаден 

комплексът е необходимо предварително да бъдат насипани около 228 000 m3 

материал. За насипването ще да бъде използвана откривката от първоначално 

разработвания участък „Македонци“ в случай, че материалът е с подходящи свойства и 

размери. Предвиденият срок за строителство на надземния рудничен комплекс е от 4 

до 8 месеца. Комплексът включва: 

1. Мобилно помещение (контейнерен тип), служещо като канцелария – 1 

бр.; 

2. Мобилно помещение (контейнерен тип), служещо като столова – 1 бр.; 

3. Мобилно помещение (контейнерен тип), служещо като помещение за 

охраната – 1 бр.; 

4. Химически тоалетни – 2 бр.; 

5. Площ, предназначена за автопаркинг; 

6. Площ, предназначена за автомивка; 

7. Площ, предназначена за междинен склад за руда; 

8. Площ, предназначена за междинен склад за откривка; 

9. Ремонтна работилница; 

10. Склад за неопасни материали. 

11. Площ, предназначена за разделно събиране и съхранение на отпадъци 

12. Модулен двустенен хоризонтален стоманен резервоар за съхранение на 

дизелово гориво с едно отделение 
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Фиг. 1.3.10.1. Принципна схема на надземния рудничен комплекс  

 

За обслужването на производствения процес на трите участъка  се предвижда 

трите мобилни помещения (канцелария, столова и помещение за охраната) да бъдат 

разположени в близост до разклона от пътя от участък „Македонци“ към махала 

Киселковци. 

Предвижда се доставката на бутилирана минерална вода за питейни нужди на 

персонала. За хигиенно обслужване (измиване на ръцете) се предвижда монтиране на 

чешма с преносими PVC резервоари за чиста и отпадна вода, като резервоарът за 

замърсена вода периодично се почиства. Битовите отпадъци ще се събират и 

съхраняват разделно до извозването им от територията на дружеството от 

специализирана фирма – контрактор и ще се транспортират до регламентираните за 
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тази цел места. Замърсената вода се извозва и изхвърля в канализацията на територията 

на „Горубсо-Кърджали“ АД. Двата броя химически тоалетни редовно ще бъдат 

подменяни от оторизирана фирма. 

Необходимият  персонал за обслуване на находището е :  

При вариант 1 на транспорт (Транспортиране на рудата и откривката и за трите 

участъка посредством автотранспорт) 

 Инженерно-технически състав - 5 бр.; 

 Поддръжка – 6 бр.; 

 Открит рудник – оператор булдозер – 1 бр.; 

 Открит рудник – мобилна трошачна инсталация   - 4бр.; 

 Открит рудник –  водач автосамосвал – 11 бр.; 

 Открит рудник – минни работници – 6 - бр.; 

 Открит рудник – водач водоноска (оросяване)  – 1 бр.; 

 Транспорт– 1 бр.; 

Общо – 35 бр. 

Необходимата механизация при вариант 1 е показана на табл. 1.3.10.1. 

Таблица 1.3.10.1.  Видове механизация, предназначена за работа в находище 

„Надежда“ при Вариант 1 на транспортната схема 

№ Вид Брой 

1 Багер  2 

2 Челен товарач  1 

3 Сонда (подизпълнител) 1 

4 Водоноска 1 

5 Високопроходим автомобил 1 

6 Автосамосвал 18-25 t 13 

7 Булдозер 1 

8 Мобилна трошачна инсталация 1 

При вариант 2 на транспорт (Извозване на рудата и откривката за участък 

„Дънгово“ посредством ГТЛ и автотранспорт) 

 Инженерно-технически състав - 5 бр. 

 Поддръжка – 6 бр. 

 Открит рудник – оператор булдозер – 1 бр. 

 Открит рудник – мобилна трошачна инсталация    - 4бр. 

 Открит рудник – водач автосамосвал – 11 бр.; 

 Открит рудник – минни работници – 4 бр.; 

 Открит рудник – водач водоноска (оросяване) – 1 бр.; 

 Машинист ГТЛ – 2бр. 

 Транспорт–1 бр. 

   Общо – 35 бр. 
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Необходимата механизация при вариант 2  е показана на табл. 1.3.10.2.   

Таблица 1.3.10.2.  Видове механизация, предназначена за работа в находище 

„Надежда“ при Вариант 2 на транспортната схема 

№ Вид Брой 

1 Багер  2 

2 Челен товарач  1 

3 Сонда (подизпълнител) 1 

4 Водоноска 1 

5 Високопроходим автомобил 1 

6 Автосамосвал 18-25 t 11 

7 Булдозер 1 

8 Мобилна трошачна инсталация 1 

Персоналът се транспортира от гр. Кърджали до находище „Надежда“ с автобус 

собственост на дружеството и/или подизпълнител. В базата на дружеството се 

извършва назначението на персонала преди започването на смяната. 

Предложената пътна мрежа за връзка до находище „Надежда“ ще се осъществи 

от сега съществуващия асфалтиран път, свързващ селата  Македонци и Дъждино. Ще 

бъдат изградени два нови къси участъка, свързващи рудника със съществуващия 

асфалтиран път (фиг. 1.3.10.2.):  

1) за разработването на у-к „Македонци“ – с пътната мрежа до с. Македон-

ци; 

2) за избягване преминаването на товаропотока през с. Дъждино. 

Предвижда се и изграждането на вътрешно-рудничен път, свързващ участък 

„Македонци“ с асфалтирания път между с. Опълченско и с. Воловарци за създаването 

на още една връзка на находището с републиканската пътна мрежа. Този път ще се 

ползва като втори авариен изход от находището и/или за доставка на материали и 

превоз на хора. 

Вътрешно-рудничните пътища ще бъдат със следните проектни характеристики: 

1. Път с 2 пътни платна, с обща широчина 8 m; 

2. Максимален надлъжен наклон от 10%, където това е възможно; 

3. Пешеходна пътека с 1 m широчина и 1 m широчина на канавката по дъно и височи-

на 0,5 m, разположени от долната страна на пътя; 

4. Пласт едра баластра и настилка, включваща уплътнена натрошена скала; 

5. Подходящи указателни знаци; 

 На фиг. 1.3.10.2.  са дадени вътрешнорудничните пътища и пътищата за 

извозване на рудата до „Горубсо- Кърджали“АД . 
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Фиг. 1.3.10.1.   Вътрешнорудничните пътища и пътищата за извозване на рудата 

до „Горубсо- Кърджали“АД 

 За намаляване на запрашаването при транспортиране на рудата до гр. Кърджали 

се предвижда, нейното предварително оросяване и покриване на автосамосвалите. 
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1.4. Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и 

емисии (като замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, 

шум, вибрации, нейонизиращи лъчения, радиация) и количества и 

видове на отпадъците, получени по време на етапа на строителство и 

на етапа на експлоатация 

1.4.1. Отпадъчни газове  

В процеса на строителството (изграждането и подготовката за експлоатацията ) 

на находище „Надежда“ не се очаква генерирането на организирани прахогазови 

емисии. 

В процеса на строителството на находище „ Надежда“ се очаква генерирането на 

неорганизирани прахогазови замърсители като следва: 

 При строителството на рудниците „Македонци“, „Калина“ и „Дънгово“; 

 При изграждане на насипищата за разкривките и неконвенционалните  руди;  

 При строителството на надземния рудничен комплекс;  

 При изграждане на гумено-транспортните  лентови съоръжения; 

  При строителството на пътищата  до находище „ Надежда“ за превозване на ру-

дата до „ Горубсо-Кърджали“АД; 

 При строителството на вътрешно рудничните пътища  

Основните генератори на тези неорганизирани прахогазови емисии  са както 

следва от :  

 Използваната тежкотоварна строителна техника  

 Използваната тежкотоварна транспортна  техника  

  Извозването  на почвения слой на разкривката  до съответните насипища  

За използваната строителна и транспортна техника при строителството се 

предвижда използването на дизелово гориво ,отговарящо на нормативните изисквания  

и добра поддръжка на строителната и транспортна техника . 

Предвидените за използване транспортни средства и товаро -  разтоварна техника 

ще са със сертификат Евро–6. За целия период на строителство се предвижда 

използването на 960 тона дизелово гориво, като се очаква, количествата емисии от 

изгарянето на това гориво да са : 

 NOX – 5 t 

 CO – 18,5 t 

 Въглеводороди (CnHm) – 1,6 t 

 Общ прах (PM) – 0,12 t 

Освен емисиите от ДВГ(МПС) в процеса на пробиване, булдозериране, товарене, 

транспортиране и разтоварване на разкривките до съответните насипища също се 

очаква генерирането на прахови емисии. 

Като се има предвид количеството гориво, предвидено за употреба, 

продължителността на работа на строителната и транспортна техника  като време и 

очакваните количества на прахогазови емисии категорично може да се прогнозира, че 

те няма да окажат негативно влияние върху компонентите на околната среда и 

човешкото здраве  както в района на инвестиционното предложение  така и извън него. 

В процеса на експлоатация на находища „Надежда“ организирани прахо-газови 

емисии се очакват от: 
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 Работата на мобилната трошачно-сортировъчна инсталация , която ще работи с 

дизелово гориво .  

 Пробивно-взривните работи за добив на рудата  

 Като се отчита предвижданата продължителност на експлоатация на находище 

„Надежда“  от 40 г. и предвиждания добив на полиметални руди от 100 000 т/г респ. 

продължителността на работа на трошачно –сортировъчната  инсталация  (ТСИ) 

очакваното количество дизелово гориво, което трябва да бъде изгорено  за 1 година и 

за добив на 100 000 тона  руда ще бъде 1160 t, а количеството генерирани прахо-газови 

емисии  за 1 г. ще са :  

 NOX – 6 t 

 CO – 22,3 t 

 Въглеводороди (CnHm) – 1,93 t 

 Общ прах (PM) – 0,14 t 

Като се отчита   предвижданата продължителност на експлоатация на находище 

„Надежда“ от 40 години  и предвиждания добия на полиметални руди  от 100 000 

т/год., респ.броя и продължителността на предвижданите пробивно- взривни дейности 

съгласно идейния проект  се предвижда да бъдат използвани следните видове и 

количества взривни вещества  за 1 год. респ. за добия на 100000 т руди: 

В сухо време - Емулит – 0,18kg ВВ /1t добита минна маса; 

При дъждовно време – ANFO – 0,16 kg ВВ /1t добита минна маса 

Ще се използва около 136 тона взрив годишно. В резултат от взривните работи се 

предвижда отделянето на 1088 kg/y азотни оксиди  и  ФПЧ - около 2,26 t/y 

(http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009).  За 

oграничаване на разпространението на прахогазовите емисии  в проекта е предвидено 

използване  на предпазни покрития  - гумени килими, ленти, геотекстил, геомрежи,  и 

т.н.  

От видеото направено от експeриментално проведените взривни работи ясно 

личи, че разлета се ограничава максимално – за праховите частици се вижда, че са 

огранчени, но не може да се заключи до каква степен.  

Отоплението на помещенията в надземния рудничен комплекс  ще става е 

електрическа  енергия, поради което не се очаква генерирането нито на организирани, 

нито на неорганизирани емисии.  

В процеса на експлоатация на находище „Надежда“ се очаква генерирането на 

основни прахо-газови емисии, както следва: 

 При отнемането на повърхностния слой на рудниците;  

 При товарене, транспортиране  и разтоварване  разкривката на определени на-

сипища;  

 При ветровата ерозия на насипищата и котловините на рудниците; 

 При товарене, транспортиране  и разтоварване  на добитата руда в ТСИ;  

  При разтоварване и складиране  на натрошената руда след ТСИ и ветровата 

ерозия на складираната на открито натрошена   руда ; 

 При товарене на натрошената  руда  на специализирани машини  за превозване 

на рудата  до „ Горубсо – Кърджали „АД;  

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009).За
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Уточненията на дейностите, генериращи неорганизирани емисии в етапа на 

строителство и в етапа на експлоатация са направени във връзка с препоръките в писмо 

на РИОСВ-Хасково с изх.№ПД-1/09.10.2019 г.     

В идейния проект са предвидени всички допустими мерки  за предотвратяване 

или минимизиране  на прахогазовите емисии, които биха се генерирали при 

експлоатацията на находище „Надежда“. 

Необходимо е да се подчертае, че предвидената мобилна ТСИ е напълно 

херметизирана  и не се очаква генерирането нито на организирани, нито на 

неорганизирани прахови емисии.  

При закриване на находище „Надежда“ след 40 год. също се очакват 

организирани прахо-газови емисии от строителната и транспортна техника  и 

неорганизирани  прахо-газови емисии  от товарене, транспорт, разтоварване  и 

обработка  на наличната на наспищата разкривка – почвен слой и неконвенционални 

руди . 

След насипване  на депонираните почвен слой и скална маса от разкривките в 

котловините на рудниците се предвижда техническа и биологична рекултивция. 

Предвижда се още  в  началото н експлоатацията на рудник „Надежда“  да бъде  

разработен и приет проект за неговата рекултивация . 

1.4.2. Отпадъчни води   

Спецификата на инвестиционното предложение, използваните технико-

технологични решения  не предполагат генериране  на производствени отпадъчни води  

Социално – битовото обслужване – съблекални и бани  на работещите на обекта 

ще се извършва в съществуваща база в гр. Кърджали – площадка Кърджали, където ще 

бъде осигурена водопотребителната норма  за 1 човек от  60 – 80  литра вода  на смяна.  

На обекта се предвижда използването на вода в преносими еднокубикови 2 бр. 

PVC резервоари за измиване на ръце и други хигиенни нужди, поради което 

генерираните отпадъчни битови води ще са в незначително количество, не повече от 1 

– 2 m3/day. Тези води ще се събират в 2 бр. еднокубикови PVC резервоара за отпадъчни 

битови води с общ  обем 2m3, които ще се извозват  и ще се изпразват в 

съществуващата канализационна система на площадка Кърджали – битов корпус, в 

съответствие със съществуващ  Договор с  ВиК-Кърджали- Приложение 5. 

Предвижда се монтирането  на 2 броя химически тоалетни, като битово-

фекалните води периодично  ще се извозват  от специализирана фирма  за пречистване 

в ГПСОВ. 

В процеса на водене на минните работи по открит начин, свързани с изземването 

на полезните изкопаеми от находище „Надежда“, ще се ползва вода за производствени 

нужди, както следва:  

 Оросяване  на пътищата – 0,087m3/m за 1000m2; 

 Оросителната система на ТСИ- 0,04m3/m за 500m2; 

 Оросяване на насипища -  11,3m3/m за 1000m2 

 Измиване на гумите на транспортната техника  при напускане на 

находището – 0,05m3; 
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 Противопожарни нужди- 35m3 – по Наредба за противопожарни 

изисквания за осигуряване на наличен хидрант за противопожарна защита 

на модулната цистерна при необходимост. 

Уточненията, свързани с количествата са направени във връзка с препоръките в 

писмо на РИОСВ-Хасково с изх.№ПД-1/09.10.2019 г.     

Необходимите количества вода  се съхраняват  в специално изграден събирателен 

резервоар за пречистената вода. Този резервоар трябва да поеме всичката вода  от 

повърхностния отток  от засегнатите терени  след  тяхното утаяване  в специално 

изградени утайници във всеки рудник. 

В идейния проект е разработена система за отводняване на трите рудника на 

находището. Това ще осигури:  

 Нормални условия за работа на минните и транспортни машини 

 Устойчивост на откосите и стъпалата  

 Устойчивост на насипищата 

 Намаляване на влажността на рудата 

Предвижда се система  от отводнителни канавки, утаители (зумпфове), сборник 

на пречистените води след тяхното утаяване в утаителите  с обем 160m3. 

По периферията на всеки рудник  ще има отводнителни канавки, които ще 

събират дъждовните води и водите от снеготопенето и ще ги отвеждат в околните 

дерета, показани на фиг 1.4.2.1. 

 

 Фиг. 1.4.2.1 - Схема на повърхностни водни обекти и водоизточници в района на 

инвестиционното предложение  

При необходимост е предвидено тези води да подържат и  нивото на сборника с 

вода за производствени (оборотни)  цели в находището – оросяване, измиване на 

техника, противопожарни цели.  
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Отводняването на работните  хоризонти  от всички участъци се осъществява чрез 

събиране на водите в зумпфове, разположени на най-ниската моментна квота. От всеки 

зумф водата се изпомпва в изграден бетонен утайник с обем 160m3 и размери 

8m*10m*2m, събиращ всички руднични води. Този утайник се предвижда да се 

почиства приблизително на 6 месеца. 

След механично утаяване  избистрената вода е се отвежда гравитачно в резервоар  

за оборотни води, където водата ще се използва за оросяване и други производствени 

води. 

Механично утаените частици от утаителя за вода от измиване на гуми, чието 

прогнозно количество е не повече от 500 kg/y ще бъдат изгребвани и депонирани  

върху насипището за минни отпадъци. 

При необходимост от бързо и пълно утаяване на суспендираните вещества в 

утайника се предвижда използването на флокуланти.Така че всички генерирани води 

(повърхностни и подземни) при експлоатация на находището ще се използват за 

производствени цели или за оборотни води. Предвижда се напълно затворен цикъл.  

Всичко изложено дотук показва, че ИП няма да генерира отпадъчни води.  

В процеса на експлоатация генерираните отпадъчни води няма да се различават 

по количества, качества и видове от тези, които се генерират в процеса на 

строителство. 

При закриване и рекултивация ще продължи генерирането на отпадъчни води, 

които принципно се генерират в процеса на експлоатация. Третираното им ще се 

извършва по възприетия начин. Промяна е възможна в количествено отношение, 

свързана с по-малък числен състав  работници, необходими за тези дейности. 

1.4.3. Отпадъци  

Отпадъци, управлявани по Закона за подземните богатства 

Минните отпадъци се формират при добива на полиметалната руда. За тях е 

изготвен План за управление на минните отпадъци, който съгласно изискванията на 

ЗПБ по чл. 22к, 22 г. (5) и  Приложение №1 към чл. 5, ал. 2 на  Наредба за управление 

на минните отпадъци (обн. ДВ бр.5 от 19.01.2016 г.), изм. и доп. ДВ. бр.58 от 23 Юли 

2019г., и е представен като Приложение 6 на настоящия ДОВОС. В съответствие с 

Решение 2000/532/ЕО, както и на Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъци,  

отпадъкът от откривка е класифициран като неопасен неинертен с код 010101 –

Отпадъци от разкриване и добив на метални полезни изкопаеми. Към този отпадък 

се отнасят и утайките от утаителите, тъй като по същество, утайката е неразтворените 

вещества, които се съдържат в рудничните води и техния произход е от скалната маса 

и рудата. Тези утайки са в изключително малки количества и също могат да се 

съхраняват предварително на насипищата, като се вземат мерки за недопускане на 

вторично разпрашаване след тяхното изсъхване, т.е. да бъдат подходящо засипани със 

свежа откривка.  

При почистване на зумпфовете, утайката ще има влажност >70%. Механично 

утаените частици от утаителя за вода от измиване на гуми, чието прогнозно количество 

е не повече от 500 kg/y ще бъдат изгребвани и депонирани  върху насипището за минни 

отпадъци. При използването на гумените килими по време на взривяването не се 

предвижда събиране на праха от взривената маса като отделен твърд отпадък, тъй като 

тя ще пада на място и ще се обработва заедно с разкривката и/или рудата. Уточненията 
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са направени във връзка с препоръките в писмо на РИОСВ-Хасково с изх.№ПД-

1/09.10.2019 г.     

В участък „Македонци“ откривните работи са с приблизителен обем 3 545 000 

m3. Коефициентът на откривка е Коткр = 1,15 m3/m3.  

След изземване на полезното изкопаемо от участък „Македонци“, се разработва 

участък „Дънгово-1“. Откривните работи в участък “Дънгово-1“ са с приблизителен 

обем 887 000 m3. Част от откривката ще се депонира на външно насипище „Дънгово“. 

След изчерпване капацитета на насипището, останалата част от откривката от у-к 

„Дънгово-1“ ще се използва за запълване на иззетото пространство в у-к „Македонци“. 

Коефициентът на откривка е Коткр = 4,72 m3/m3. 

След изземване на полезното изкопаемо в участък „Дънгово-1“ стерилната 

скална маса, депонирана на външно насипище „Дънгово“, ще бъде върната в 

отработеното пространство на рудник „Дънгово-1“. Откривката на външното насипище 

„Македонци-1“ се предвижда бъде върната в изцяло отработеното пространство на 

участък „Македонци“, като се предвиждат алтернативите – паралелно връщане на 

откривката в изработеното пространство с разработването на участък „Дънгово-1“ или 

връщане на откривката в изработеното пространство на участък „Македонци“ след 

приключването на минните работи по участък „Дънгово-1“. 

Материалите от откривката се предвижда да бъдат използвани при 

рекултивационните мероприятия. 

Отпадъци, управлявани по Закона за управление на отпадъците 

Класификация на отпадъците – опасни и неопасни, както и количествена ха-

рактеристика е посочена в Таблица 1.4.3.1. 

Таблица 1.4.3.1- Класификация, характеристика и начин на третиране на 

отпадъците по време на реализацията на инвестиционното предложение на  находище 

«Надежда» 

Шифър на 

отпадъците по 

Наредба 

№2/2014 

Наименование 

Количество, 

kg/у 

 

Начин на третиране 

150110* Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

100 kg/y 

 

Количеството е 

изчислено на база 

практически опит 

Събирането им ще се извършва в 

пластмасови опаковки 

Предварително съхранение до 

предаването им за последващо 

оползотворяване/обезвреждане на 

фирма, притежаваща разрешително 

по чл.35 на ЗУО 

150202* Абсорбенти, филтърни 

материали 

(включително маслени 

филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, замърсени с 

опасни вещества 

50 kg/y 

Количеството е 

изчислено на база 

практически опит 

Събирането им ще се извършва в 

пластмасови опаковки 

Предварително съхранение до 

предаването им за последващо 

оползотворяване/обезвреждане на 

фирма, притежаваща разрешително 

по чл.35 на ЗУО 
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191204 Пластмаса и каучук 

500 kg/y 

Тук са включени 

отработените 

гумени наметала, 

както и 

амортизираната 

гумено-

транспортна лента 

Събирането им ще се извършва 

чрез навиване на рула в рулон. 

Предварително съхранение до 

предаването им за последващо 

оползотворяване/обезвреждане на 

фирма, притежаваща разрешително 

по чл.35 на ЗУО 

200101 Хартия от 

административна 

дейност 

50 kg/y 

Количеството е 

изчислено на база 

практически опит 

Събирането им ще се извършва в 

картонени опаковки 

Предварително съхранение до 

предаването им за последващо 

оползотворяване/обезвреждане на 

фирма, притежаваща разрешително 

по чл.35 на ЗУО 

200121* Излезли от употреба 

флуоресцентни и др. 

съдържащи живак  

лампи 

1kg/у 

Количеството е 

изчислено на база 

практически опит 

Събирането им ще се извършва в 

първоначалните картонени 

опаковки, поставени в пластмасови 

съдове, така че да има възможност 

за насипване на сяра на прах, при 

нарушаване на целостта на лампата 

Предварително съхранение до 

предаването им за последващо 

оползотворяване/обезвреждане на 

фирма, притежаваща разрешително 

по чл.35 на ЗУО 

200301 Смесени битови 

отпадъци 

1 820 kg/y 

 

Количеството на 

битовите 

отпадъци е 

изчислено при 

норма на 

натрупване 0,2 

kg/day/person 

Събирането им ще се извършва с 

кофа „Мева” с обем 0,11 m³, 

поставена на производствената 

площадка. Тези отпадъци ще бъдат 

извозвани периодично. 

Предварително съхранение до 

предаването им за последващо 

оползотворяване/обезвреждане на 

фирма, притежаваща разрешително 

по чл.35 на ЗУО 

Забележка: Отпадъците обозначени със „*“ са опасни отпадъци в съответствие с 

Наредба № 2/2014 за класификация на отпадъците  

Опасните отпадъци ще се съхраняват в заключен фургон до предаването им на 

фирми, притежаващи разрешително по чл. 35 от ЗУО.  

Техническото обслужване и ремонтите на механизацията се извършва извън 

територията на фирмата, така че не се очакват отпадъци като автомобилни гуми, 

метали, стари акумулаторни батерии и др.  Смяната на машинните масла на техниката 

ще се изършва от специализирани външни фирми на място, като процедурата по смяна 

на маслата и смазките следва да се опише в Инструкции за обслужване на трошачната 

инсталация и транспортната техника. В редки случаи при аварийни ситуации е 
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възможно да се получава локален разлив на гориво-смазочни материали, за 

отстраняването на който са предвидени мерки. При евентуално генериране на опасни 

отпадъци, те ще се събират във варели и временно ще се съхраняват в подходящи 

помещения до предаването им на фирми, притежаващи разрешително по чл. 35 от ЗУО. 

Неопасни отпадъци – хартията от административна дейност (200101) следва да 

се предава за рециклиране на фирми с разрешително по чл. 35 на ЗУО. 

От жизнената дейност на персонала ще се генерират битови отпадъци. 

Събирането им ще се извършва в съдове за смесено събран битов отпадък, поставени 

на производствената площадка. Тези отпадъци ще бъдат извозвани периодично, въз 

основа на договор с фирмата, извозваща битовите отпадъци в района.  

 При реализация на инвестиционното предложение от  „Горубсо Кърджали”-АД 

във връзка с екологосъобразното управление на отпадъците се предвижда: 

 сключване на договори с фирми за извозване на битовите отпадъци; 

 сключване на Договори с фирми, притежаващи разрешително по чл. 35 на ЗУО 

за третиране на отработените моторни масла, абсорбентите и филтърните 

материали, излезлите от употреба флуоресцентни лампи, хартията от 

административната дейност; 

 създаване на вътрешен ред по отношение на генерираните отпадъци; 

 попълване и съгласуване в РИОСВ-Хасково на Работни листа за класификация 

на отпадъците; 

Генерираните на този етап отпадъци са продиктувани от предвидените 

дейности по техническа и биологична рекултивация на нарушените терени. 

Таблица 1.4.3.2- Класификация, количество, произход и състав на отпадъците 

по време на закриване и рекултивация за находище „Надежда“ 

No Вид на отпадъка Дейности, 

кодове 

Произход Състав и свойства 

Шифър Наименование 

1.  15 01 10* Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от 

опасни вещества 

или замърсени с 

опасни вещества 

Предварителн

о съхр. 

при 

биологичнат

а рекултива 

ция 

Опаковки с остатъци 

от азотни и фосфорни 

торове 

2.  20 03 01 Смесени битови 

отпадъци 

Предварителн

о съхр. 

от жизнената 

дейност на 

хората 

Смесени хранителни 

остатъци, хартия, 

пластмаса и стъкло 

В предвид ниското плодородие на наличните земни маси е предвидено 

минерално торене. Това предполага генериране на отпадъци от опаковки, замърсени с 

опасни вещества. Тяхното управление следва да бъде екологосъобразно, като се 

сключи договор с доставчика за замяна на „празни” за „пълни” опаковки или договор с 

фирма, притежаваща разрешително по чл. 35 на ЗУО  за третиране на такива отпадъци. 

1.4.4. Енергийни замърсители  

Шум и вибрации от производствената дейност  



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

65 
 

Очакваните енергийни замърсител при изграждане и експлоатация на находища 

„Надежда“ са шум и вибрации, които се генерират : 

 От строителната техника  

 От  добивната техника  

 От транспортната техника  

 От трошачно – сортировъчната инсталация  

 От товаро-разтоварните дейности 

 От взривните дейности 

Строителната техника - багер, автосамосвали генерират шум над 80 – 90 dB/А. 

Шумовата среда ще е влошена само на работната площадка. Отдалечеността на 

строителната площадка от най-близките населени места изключва утежняване на 

акустичната среда в населените места, поради което не се очаква неблагоприятен 

здравен ефект. Водачите на тежкотоварните машини ще са експонирани на наднормени 

шумови нива от порядъка на 80 - 90 dB(A). Шумовото натоварване е по-голямо около 

използваната механизация и за работниците, които работят с тези машини. 

Работниците следва да работят с антифони, които задължително трябва да се носят от 

багеристите, булдозеристите и от другите работници. 

 

 

 

Фиг 1.4.4.1. Общ вид на мобилната трошачка 

Шумовото натоварване в района се дължи на използваната механизация при 

добива на руда и от транспортните средства при нейното извозване. Освен това ще има 

шумово натоварване в района от взривните дейности, работещите машини при 

събиране на откривката, нейното натоварване и транспортиране.  

За населените места шумовото натоварване ще се дължи на преминаващите по 

пътя автосамосвали, които ще извозват готовата продукция. 

На фиг. 1.4.4.1  е дадена снимка на предвижданата за експлоатация мобилна 

трошачна инсталацияШумовото натоварване е по-голямо около използваната 

механизация и за работниците, които работят с тези машини. Работниците работят и 

следва да продължат да работят с антифони, които задължително трябва да се носят от 

багеристите, булдозеристите и от другите работници.  

На фиг. 1.4.4.2..е дадена карта на шума на предлаганата мобилна трошачна 

система . 
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Фиг.1.4.4.2. Карта на шума на предлаганата мобилната трошачка 

Шум и вибрации при транспорта 

Находището е разположено в землището на кърджалийското село Македонци. 

Отстои на около 8 km транспортно разстояние южно от град Кърджали. Достъпът до 

него е добър - могат да се използват главния асфалтов път Кърджали-Момчилград, 

както и второстепенни асфалтови и горски пътища. Маршрута за транспортиране на 

рудата е показан на фиг. 1.1.2. Предполага се, че увеличаването на транспортния 

трафик с 2,5 бр. МПС на час за пълните транспортни средства и  2,5 бр. МПС на час за 

празните транспортни средства няма да доведе до значително повишаване на фоновото 

шумово ниво. 

1.4.5. Непредвидени събития  

Отчитайки същността на ИП „ Добив на руда по открит способ“ от потенциално 

възможните „непредвидени събития“ (аварии, инциденти, взривове, пожари, 

наводнения, земетръси, катастрофи и др.), тук могат да се случат : 

 Аварии 

 Взривове 

 Инциденти при товаро-разтоварни дейности 

 Пожари 

За тези непредвидими събития в Идейния проект са заложени съответните мерки 

за предотвратяване и реакции. 

a)Aварии  

Безопасността на рудниците, както във всички открити минни обекти се 

обуславя от следните основни компоненти: охрана на труда; противопожарна охрана; 
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производствена практика 

За експлоатацията на находището са в сила всички изисквания на “Правилника 

за безопасност на труда при разработване на находища по открит начин”, София, 

1996 г., “Правилник за безопасност на труда при взривните работи”, София, 1997 г., 

“Нормативи и правила за технологично проектиране на открити рудници”, Техника, 

София, 1980 г. и всички закони, постановления и инструкции на вътрешните 

правилници по безопасност на труда в дружеството. 

За минимизиране на риска от аварии, са в сила следните по-съществени 

изисквания: 

 във всеки годишен проект за експлоатация на находището да се дава под-

робно описание на правилата и разпоредбите, които трябва да се спазват и се нанасят 

промените, ако има такива, съобразно някой нормативен акт или разпореждане в 

дружеството. Към ежегодните технически проекти за експлоатация е задължително да 

се представя план за ликвидиране на аварии и пожар или други бедствени положения 

в обекта с подробна разработка на мерките, които ще се вземат в подобни ситуации, 

участниците в ликвидирането на последиците и задълженията им и т.н., като всичко 

се нанася в оперативна книга (Дневник) за ликвидация на възникнали аварии. 

 За първа помощ при възникване на леки наранявания (порязване, пробожда-

не, охлузване, натъртване) в обекта трябва да има аптечка с необходимите промивно-

превързочни материали с определен отговорник.  

 За бързо реагиране при по-тежки наранявания и контузии е необходимо да 

има предварително съставен план за оказване на първа помощ и откарване на постра-

далите до определеното лечебно заведение. Трябва да се знае с кое транспортно сред-

ство ще бъдат откарвани и кои лица ще им помагат и ги придружават. 

 Всички работници трябва да познават  аварийния план за действие при въз-

никване на пожар, бедствия или аварии. 

 Районът около находището и подходът към него трябва да са означени с пре-

дупредителни табели, здраво поставени на видни места. 

 Работещите на машините в рудника и по минните изработки и комуникации-

те, трябва да са с документ за съответната работа и квалификация. Те постъпват на 

работа след инструктаж и запознаване с действащите инструкции и разпоредби в 

обекта. Да не се допускат лица до работните места, които не са запознати с особенос-

тите им, употребили алкохол, нетрезви и в недобро здравословно състояние.  

 Ежесменно да се обръща внимание, че работните места на сонда, багер, бул-

дозер, челен товарач, автосамосвали, пробивни чукове и др. са в опасна близост до 

високи и почти отвесни бордове, че има опасност от срутване, свличане, отърколване 

и падане на скални късове и минна маса.  

 Да се подчертава, че в обекта се работи с взривни вещества и материали, ко-

ито винаги носят потенциална опасност. При работа със сондата е задължителен 

ежесменният инструктаж и включва особеностите на работното място и района около 

него и съответните указания, съобразно възможни ситуации. Работещите със сондата 

са длъжни да познават и спазват всички изисквания, отнасящи се за работа с подобни 

машини, отбелязани в споменатите по-горе правилници и наредби – Изрично да се 

упоменава в договорите с фирмите, имащи право да извършват пробивно-взривни 

работи. 

б)Взривни работи 

Откритите взривни работи са основният метод за добиване на рудата .Те са 
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съставно звено от цялостния технологичен комплекс и се извършват на основата на 

проекта и паспорта, където са отчетени всички местни условия и изисквания. 

 За всяко взривно поле се съставя подробен паспорт на пробивно-взривните 

работи (ПВР), в който се отчитат всички особености и конфигурация (вид и форма на 

полето, граници, брой, дължина, схема на разположение, наклон и конструкция на 

сондажите или взривните дупки, начин на зареждане, свързване на взривната мрежа, 

измерване на омовото съпротивление, иницииране и т.н.). Дават се и най-малките 

подробности за вида и количествата на взривните вещества и материали, начинът на 

изписването, доставката, работата с тях и кой има право да борави, охраната им, с 

кого се съгласуват взривните работи и др. Предварително извършените взривни 

работи показаха, че предвид на това, че част от урбанизираните зони в съседство с 

проектния контур на рудник „Македонци“ попадат в границите на охраняемата зона 

от действието на взрива, и въз основа на определените зависимости от проведените 

теоретико-експерименталните изследвания в района на находище „Надежда“, 

количеството на използвания взрив следва да е различно, както следва („Доклад 

експертен инженерингов анализ и оценка на страничното въздействие на взрива 

върху околната среда на базата на извършени измервания със специализирана 

апаратура при експериментални взривни работи, проведени в проектния контур на 

рудник “Македонци“, Август, 2020“): 

 при технологичните взривявания на разстояние от 500 m до 300 m от 

охраняемите обекти (жилищни и други строителни конструкции), се препоръчва 

максималната маса на заряда от ВВ, взривяван в един интервал на закъснение да не 

бъде повече от 21 kg 

 при технологичните взривявания на разстояние от 300 m до 230 m – не 

повече от 14 kg  

 при технологичните взривявания на разстояние от от 230 m до 105 m – 

до 7 kg. 

 Когато започне дейността по докарване, боравене с взривни вещества (ВВ) и 

взривни материали (ВМ) и подготовката на взривното поле за зареждане, 

ръководителят на взривната дейност, който е правоспособно и оторизирано лице, 

организира изпълнението, като изисква компетентност от обслужващите, най-строго 

спазване на инструкциите за работа с ВВ и ВМ и контролира провеждането на цялата 

операция. 

 Преди взривяването всички машини, попадащи в зоната, възможна за 

поражение от разлитащи се късове се изтеглят на безопасно разстояние. След 

осъществяване на взривното отбиване се прави контролна проверка, констатира се 

качеството на взривяване по резултата от отбиването и взривният куп, проверява се 

дали е проветрено, има ли надвиснали козирки, какво е състоянието на машините и 

след това се преценява да се допуснат ли хората до работните им места. Ако се окаже, 

че има опасности от изброените по-горе, се организира ликвидирането на 

източниците им и обезопасяване на района. Всичко това се описва в инструкциите за 

провеждане на взривната дейност в рудника, в годишните технически проекти, 

паспортите за ПВР и т.н.  

 За намаляване риска от разлет на скални късове, се предвижда използване на 

специални гумени покрития , геотекстил, геомембрани и др. видове покрития. 

в)Товаро-разтоварни дейности 
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 Работа с багер 

Изземването от взривния куп и товаренето се осъществява при стриктно 

спазване на изискванията, подробно изложени в споменатите по-горе правилници, 

инструкции и наредби. Преди започване на работа, багеристът трябва да се увери в 

изправното състояние на машината. В процеса на работа се следи и внимава за 

надвиснали козирки, късове, опасност от свличане по откоса на взривния куп или 

борда на стъпалото и т.н.  

 Работа с булдозер и/или челен товарач 

 При работа с булдозера или челния товарач са в сила изискванията на 

същите правилници и нормативни документи. Не се допуска доближаването им до 

горния контур на стъпалото в кариерата в надлъжно разположение. 

 Работа с пробивен чук 

 С пробивния чук трябва да се работи само на укрепени негабаритни късове в 

устойчиво положение, без опасност за преобръщане. Само в изключителни случаи и 

при строг контрол се допуска пробиване на дупки върху скален къс на взривния куп. 

Негабаритите трябва да се събират на площадката и там да се разпробиват, зареждат и 

раздробяват. 

 Работа с автосамосвал 

Особено внимание трябва да обръщат водачите на автосамосвалите при 

товаренето от багера и движението по траншейните участъци от пътищата. 

   Всички работещи в рудниците  трябва непрекъснато и усърдно да се 

запознават с изискванията на нормативните документи по безопасност на труда, с 

противопожарните правила и хигиената на работните си места. Хората трябва да са 

научени да оказват първа помощ, да знаят да ползват индивидуалните си предпазни и 

спасителни средства (каски, ръкавици, пожарогасители, маски и медицинските 

санитарни пакети). Те трябва да умеят да се включват в спасителна операция при 

авария, бедствие, пожар, наводнение и др. внимателно, без паника и страх. 

Недопустимо е подценяването и недооценката на безопасността на труда на 

работното място и пренебрегване на мерките за охраната му. За медицинска помощ и 

реагиране при леки случаи на наранявания и травмиране в обекта трябва да се 

разполага с необходимите санитарно-медицински  материали. От операторите на 

машините и останалите работници трябва да се изискват санитарни и хигиенни 

познания и умения с цел оказване на първа помощ, която маже да се окаже решаваща 

за живота на пострадали при авария и злополука. 

 Изложените положения относно безопасността на труда дават само 

основните насоки, на които трябва да се обръща внимание и да се отразяват и 

разработят подробно в инструкциите и плана за безопасен труд и ликвидирането на 

последиците от аварии и злополуки. Това трябва де се прави ежегодно, да се 

извършва актуализиране и осъвременяване, както за всички работни места, така и за 

находището като цяло. 

г) Мерки за предотвратяване и реагиране при непредвидени събития 

За предотвратяване на кризисни ситуации на територията на обекта следва да се 

провежда комплекс от мерки и мероприятия за осъществяване контрол на риска от 

големи аварии и ограничаване последствията от тях за човека и околната среда, с оглед 

осигуряване на високи нива на защита по един последователен и ефективен начин, 
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които да включват: Анализ на опасностите и оценката на риска за постигане на 

следните цели: 

 Идентифициране на участъците, имащи отношение към безопасността; 

 Идентифициране източниците на опасност; 

 Оценка последиците от големи аварии; 

 Определяне и оценка на адекватността на превантивните, контролни и смекча-

ващи мерки. 

За  предотвратяване възникване на неизправности трябва да се имат предвид 

следните мерки : 

 Системи за контрол на производствения процес; 

 Системи за защита в случай на пожар; 

За предотвратяване на евентуална човешка грешка трябва да се имат предвид 

следните мерки : 

 При постъпване на работа  -  индивидуален инструктаж, който включва – за-

дължения за спазване изискванията за безопасна работа, допускани грешки и наруше-

ния, запознаване с характера на производство и особености, производствени рискове, 

конкретни правила и изисквания за безопасност на труда, лични и колективни средства 

за защита, Знаци и сигнали за безопасност, втори изходи, безопасност на движение на 

производствената площадка, общи правила за оказване на долекарска помощ.   

 Периодично (едномесечно и тримесечно)  -  индивидуални и групови ( за ра-

ботещите на едно работно място) инструктажи, които включват – трудовите задълже-

ния, работното място и достъпните до него работни места, производствените процеси, 

реда, който трябва да се спазва в работните помещения, правилата за безопасна и здра-

вословна работа, начините на обслужване на работните машини и съоръжения и пред-

пазване от тях, инструментите и уредите, които се използват при работа и безопасното 

им използване,санитарно-технически съоръжения и начини за тяхното ползване и 

опазване, средства за индивидуална защита и правилата за тяхното използване, опазва-

не и съхранение, а, възможните повреди и аварии, причините за това, мерки за предот-

вратяването им, места, където има вредни изпарения, газове, прах и други вредни вли-

яния. 

 Изпит за проверка на знанията и уменията им. 

Аварийното планиране, като превантивна дейност, обхваща приемане и 

прилагане на процедури за определяне на предвидими аварийни ситуации чрез 

системен анализ и изготвяне, проверка и преразглеждане на аварийни мерки за тези 

ситуации. Тези процедури са необходими, за да се гарантира разработването, 

приемането, изпълнението, преразглеждането, тестването, а където е необходимо и 

преразглеждане и актуализация на аварийни планове. Те определят уменията и 

способностите, теоретичните познания и практическия опит.  Процедурите за аварийно 

планиране включват следните документи: 

 Изготвяне и съгласуване План за провеждане на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи (СНАВР) при възникване на бедствия и аварии; 

 Взаимодействие с противопожарната служба; 
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 Длъжностни характеристики на ръководителите на службите, отговорни 

за изпълнение на аварийните дейности; 

 Протоколи за преразглеждане и актуализация на аварийния план. 

Процедурите за Мониторинг на изпълнението включват описание на случаите на 

аварии и/или нарушения на технологичния режим и технологичната дисциплина, 

установяване на причините за възникването им, коригиране на системата на 

управление на мерките за безопасност в съответствие с направените изводи. 

Набраната от мониторинга на изпълнението информация служи за начална 

информация на процесите на одит и преразглеждане. 

 Чрез процесите одит и преразглеждане се извършва периодична системна 

оценка на доклада на политиката за предотвратяване на големи аварии и на 

ефективността и адекватността на системата за управление на мерките за безопасност. 

 Система за управление на мерките по безопасност - гарантира, че рисковете, 

произтичащи от експлоатацията на предприятието, са възможно най-ниските. 

План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи (СНАВР) при възникване на бедствия и аварии има за цел в обекта да се 

създаде ефективна организация за своевременно прогнозиране характера и 

последствията от бедствия, аварии, катастрофи (БАК) и успешно провеждане на 

спасителни и неотложно аварийно-възстановителни работи за защита на живота и 

здравето на хората, опазването на околната среда и материалните активи чрез: 

 Планиране, приемане и прилагане на мерки за предотвратяване, ограничаване и 

контрол на последствията от големи аварии за живота и здравето на хората, околната 

среда и имуществото; 

 Предоставяне от страна на ”Горубсо – Кърджали” АД на информация на компе-

тентните органи и засегнатото население в района около предприятието в случай на 

авария; 

 Осигуряване на координирани действия по време на БАК между Постоянната 

обектова комисия за защита на населението и щаб (общински и областен) за координа-

ция и контрол . 

 Планиране и осигуряване на средства и ресурси за ликвидиране на последствия-

та от БАК и за възстановяване на околната среда 

Планът за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи (СНАВР) при възникване на бедствия и аварии има за цел да се осигурят 

предварително: 

 Необходимите материали, техника и средства за ефективни действия по предот-

вратяване на последиците; 

 Подготовката на личния състав на обекта за действия; 

 Начини на оповестяване и привеждане в готовност на персонала; 

 Управлението на действията на персонала; 

 Ред за въвеждане на плана в действие и информиране на компетентните органи; 

 Начини, средства и ред за информиране по възможност на застрашеното насе-

ление в близост до обекта; 

 Ред за провеждане на съответни спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи на територията на обекта; 
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 Ред за възстановяване на дейността на обекта 

Мерките по предотвратяване на пожари включват: 

 по работни места да се комплектуват противопожарни табла; 

 при възникване на пожар е необходимо най-напред да се изключи 

ел.захранването (ако има такова) на горящото съоръжение или помещение.  

 своевременно се организира наличния персонал за започване гасенето на пожа-

ра с наличните противопожарни съоръжения и подръчни средства, до пристигането на 

специализираните коли на РСПАБ.  

 забранява се гасенето с вода на пожар, предизвикан от късо съединение, без да е 

изключено електрозахранването; 

 в случай, че има пострадали с изгаряния хора, на същите се оказва първа доле-

карска помощ, а същевременно се търси специализирана лекарска помощ от близките 

населени места; 

 в назначенията, битовите и административните фургони да се поставят табели с 

надпис «ПУШЕНЕТО ЗАБРАНЕНО»; 

 извършването на газо- и електрозаваръчни работи да става само на определени-

те със заповед места; 

1.4.6 Техническа безопасност и охрана на труда 

 В съответствие с изискванията на „Правилника за безопасността на труда при 

разработване на находища по открит начин” от 1996 г. и  „Правилника за безопасност 

на труда при взривните работи” от 1999г. на Главна инспекция по труда към 

Министерство на труда и социалните грижи в проекта е заложено : 

 За ръководен технически персонал при провеждане на минните работи в рудни-

ка се назначават лица с висше или средно специално образование и трудов стаж по 

специалността съобразно изискванията на утвърдените длъжностни характеристики. 

 За управление на добивните, транспортните и всички спомагателни машини, об-

служващи рудника, се назначават обучени лица с редовни документи за правоспособ-

ност. 

 Всички работници, инженерно-технически персонал и служителите, постъпва-

щи на работа, подлежат на предварително медицинско освидетелстване, а непосредст-

вено работещите в добива и на периодично освидетелстване съгласно действащите 

изискания и наредби на МЗ. 

 Новопостъпващите работници и инженерно-технически персонал се запознават 

с: 

- общите правила по БТ и специфичните изисквания за съответното работно 

място; 

- използването на първичните средства за противопожарна защита; 

- правилата за даване на долекарска помощ; 

- принципа на действие и използване на лични предпазни средства и средствата за 

колективна защита; 

- плана за предотвратяване на аварии, предимно в частите, засягащи съответните 

работни места и длъжности. 

 Работниците, инженерно-техническия персонал и служителите, постъпващи на 

работа, се допускат до самостоятелна работа при спазване изискванията на норматив-
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ните документи за инструктаж и обучение по безопасността, хигиената на труда и про-

тивопожарната охрана, което се удостоверява с книгите за инструктаж и обучение. 

 Забранява се назначаването на самостоятелна работа на работници, които не са 

запознати с действащите инструкции по безопасност на труда. 

 При внедряване на нови технологии или на нова механизация, при промяна на 

изискванията или въвеждане на нови инструкции и правила по ТБ, работниците пре-

минават инструктаж, обемът и съдържанието на който се утвърждава от изпълнител-

ния директор. 

 Не се допуска започване на работа на работниците преди да бъдат назначени по 

работни места от началника на смяната или друго лице от ръководния технически пер-

сонал. Редът за назначаване е определен от изпълнителния директор на фирмата. 

 При ежедневното назначаване на работа, началник смяната провежда инструк-

таж за характера и особеностите на различните работни места, за дейностите, които ще 

се извършват в тях през смяната и за мерките за безопасността, които трябва да се 

спазват. 

 Експлоатационните работи се провеждат само в присъствието на отговорно 

длъжностно лице. 

 Преди започване на работа всяко работно място трябва да бъде проверено от на-

чалник смяната. При констатиране нарушаване на правилата по ТБ не се допуска за-

почване на работа. 

 В назначението на работните места и по пътищата за интензивно придвижване 

на хора на видно място се поставят предупредителни надписи по правилата за ТБ, а в 

машинните помещения – инструкция за безопасна работа със съответните машини. 

 Не се допускат на работа лица, употребили алкохол и други упойващи вещества. 

Забранено е внасянето и консумацията на алкохолни напитки и други упойващи ве-

щества на работното място. 

 За ръководене и провеждане на взривните работи, както и за съхраняване на 

взривни материали се назначават лица, отговарящи на изискванията на правилника за 

безопасността на труда при взривни работи. 

 Забранява се преминаването, работата и престоят в зоната на необезопасен борд, 

при наличие на козирки и навеси, отказали заряди и надвиснали скални блокове. 

 При работа по откосите на откривните и добивните стъпала с ъгъл по-голям от 

45о, работниците трябва да са оборудвани с лични предпазни средства, предпазни ко-

лани, здраво въже и подходящи работни инструменти. 

 Забранява се престоят на хора за отдих непосредствено до забоя, в близост до 

откосите на стъпалата или насипището, както и в радиуса на действие на работещите 

изкопно- товарни и транспортни машини. 

 В случай на необходимост за извършване на ръчни работи на откоса на стъпало-

то задължително се устройва здрава площадка с ширина не по-малка от 1 m.  

 Районът на рудника и подходите към нея се обозначават с указателни, предуп-

редителни и забранителни табели, разположени на подходящи разстояния и съобразени 

с характера и релефа на местността, както и с устойчивостта на бордовете в различните 

участъци. 

 На подходящи места се поставят табели, забраняващи преминаването и престоя 

на външни лица и транспортни средства в района на рудника, както и влизането в про-

изводствените помещения и съоръжения. 

 Минните изработки и подстъпите към тях, представляващи опасност за падане 

на хора или животни, както и пропадания, обрушавания и свлачища в границите на 

рудника, се обозначават с предупредителни табели и ограждат с бетонови колове и 
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метална мрежа или бодлив тел. 

 За пешеходна връзка между отделните хоризонти се устройват пътеки по откоса 

или здрави стъпала с двустранни парапети, с наклон непревишаващ 60о и широчина не 

по-малка от 0,8 m, осветявани при намалена видимост. 

 Всички тези , заложени в проекта изисквания целят опазване  на здравето на ра-

ботниците в находище „ Надежда“ и населението на съседните населени места по от-

ношение на : Микроклимат; Прах; Шум; Вибрации ; Токсични вещества; Неблагоприя-

тен микроклимат. 

Работата ще се извършва целогодишно на открито. Това определя неизбежно 

минимум три месеца през годината работа в условията на прегряващ и три месеца 

работа в условията на преохлаждащ микроклимат. 

 Микроклимат 

- Работата н условия на прегряващ микроклимат може да доведе до остри  реак-

ции на прегряване, които при екстремни условия могат да доведат до развитие на топ-

линен удар (повишаване на телесната температура, гърчове, загуба на съзнание) или на 

по-леки негови еквиваленти (главоболие, умора, мускулни крампи, гърчове). По-

голямото количество метаболитна топлина отделяна при физическата работа улеснява 

развитието на тези остри реакции. Работната под силни слънчеви лъчи, инфрачервена-

та радиация  от слънчевия спектър прониква дълбоко в мозъка и причинява може да 

доведе и до слънчев удар – бърза загуба на съзнание и  развитие на кома. 

Хроничните топлинни симптоми като хронично топлинно изтощение, нарушение 

във водно-солевия баланс и др. също могат в една или друга степен да се 

манифестират. 

- Преохлаждащият микроклимат е рисков фактор за увеличаване честотата на 

простудните заболявания, обострянето на заболяванията на костно-ставния апарат и 

нервно-мускулната система. 

Прегряващия и преохлаждащия микроклимат  са конвенционални фактори на 

работната среда и прилагането на предпазни мерки, които са добре познати в 

практиката в голяма степен намаляват здравния риск. 

 Прах. 

Прахът генериран при пробивните,  взривните и трошачни дейности ще съдържа 

едро и дребно дисперсни прахови частици.  Находище „Надежда” е полиметално-

златно-сребърно. Основните полезни компоненти в него са сребро и злато. От 

химичните, оптични и рентгено-фазови анализи е установено, че минералният състав 

на рудите в него е: 

- кварц 33%; 

- микроклин 24%; 

- клинохлор 14%; 

- албит 12%; 

- мусковит 11%; 

- халкопирит - 4%; 

- доломит 2%. 

Предимно кварцивят състав определя праха като агресивен по отношение на 

белодробният паренхим. Масивни прахови експозиции, при които във финната 

фракция на праха кварцът е над 2,5%, се разглеждат като силикозоопасни, особено при 

подземния рудодобив.  

 Токсични вещества. 

В състава на емисиите  газове от машините с вътрешно горене, се съдържат 
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повече от 200 химически вещества. В тях съдържанието на СО е най-значително - 

около 12%.  Други важни от токсикологична гледна точка вещества са азотните  и 

серни оксиди, въглеродния диоксид, озона, различни видове  въглеводороди и др. 

Експонирани ще са водачите на булдозери, багери, тежкотоварни камиони, и в 

по-малка степен общите работници. Това, че на СГК са под допустимите норми , МСЧ 

норми в единични точки се надвишават, ни дава основания да считаме, че няма да има 

риск от токсично въздействие.  

При взривните работи ще се използват вещества , които  съдържат около 95 % 

нитрати, така че при контакт с очите може да предизвика дразнене. При 

продължителен контакт може да предизвика сърбеж и зачервяване, евентуално гадене, 

повръщане и диария. При поглъщане може да предизвика гадене, повръщане и диария. 

При вдишване пострадалия се извежда на чист въздух за да почива на открито. Ако 

попадне препарата в очите те обилно се промиват с вода, ако има проблем, се търси 

медицинска помощ. При попадане върху кожата се събличат замърсените дрехи и 

кожата се промива с вода. При поглъщане изплакнете устата, след това изпийте 1-2 

чаши с вода. Ако е погълнато голямо количество, потърсете медицинска помощ. 

Въздействието на дизеловото гориво, което ще се използва на всички етапи на 

инвестиционното предложение се изразява в това, че може да предизвика виене на свят 

и сънливост. Предизвиква умерено дразнене на очите и обриви на кожата. Въздейства 

на централната нервна система. При поглъщане може да предизвика стомашно- чревни 

смущения, включително възпаление, гадене, повръщане и подобни на алкохолни 

отравяния въздействия върху централната нервна система. При тежки случаи може да 

настъпи спиране на дишането и смърт. Да се избягва вдишването на пари. 

Машинните смазочни масла са преди всичко наситени въглеводороди. 

Комплексна комбинация от въглеводороди, получена при обработката на лек вакуумен 

газьол, тежък вакуумен газьол и чрез разтваряне на деасфалтирани остатъци с водород 

в присъствието на катализатор в два етапа, като между двете нива има процес на 

пречистване от восък. Вредни при контакт с кожата и при вдишване. Алергени. 

Увреждат нервната  система, черния дроб, мутагенни и канцерогени. Съдържат 

полициклични ароматни въглеводороди. Вдишването на голяма количество пари може, 

газове или струя може да предизвика раздразнение на гърлото. Поглъщането на малко 

количество, не би трябвало да предизвика неразположение. Поглъщането на голяма 

количество може да предизвика сериозно увреждане на стомаха, диария и силно 

неразположение. Не е възможен риск при нормални условия. 

 Шум. 

- Цялата изкопна, пробивна и трошачна техника е източник на наднормени шумо-

ви нива. Еквивалентните шумовите нива в кабината на багера и тежкотоварните ками-

они се движи от 80 - до 95 - 100 dB/A, а на 10 м. от тях е около 80. Това означава, че на 

шум ще бъдат експонирани водачите на тази техника и общите работници.  

- Предполага се, че водачите на машините в рудника, на трошачната машина, 

хидравличния чук и на тежко-товарните камиони ще бъдат експонирани на шум който 

е около Горните гранични стойности за експозиция (Lex, 8h=87dB/A). За тяхното уточ-

няване след достигане на експлоатацията в пълния обем, при тази група работници е 

необходима точна оценка на експозицията и интензитета на шума  

- Общите работници ще бъдат експонирани на по-ниски шумови нива. Това 

са нивата около Горните гранични стойности на експозиция за предприемане на    

действия (Lex, 8h=85dB/A), при които  е наложително носенето на антифони.. 
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 При тези нива на шум има опасност от трайно увреждане на  слуховия 

анализатор, развива се т.н. професионална твърдоухост. Освен това, много често се 

проявява и екстраауралния ефект на шумовото въздействие, изразяващ се в промени в 

централната и вегетативна нервна система, смущения в съня, повишаване на кръвното 

налягане. 

Комбинираният ефект на експозиция на наднормени шумови нива и вибрации 

води до развитие на вибрационна болест. 

 Вибрации.  

Цялата изкопна, пробивна и трошачна техника и тежко товарните самосвали е 

източник на вибрации. В зависимост от това какви машини се използват ( не само вида, 

но и степента на амортизацията им), нивото на общите и локални  вибрации може да 

доближава или надвишава допустимите норми. Общите вибрации увреждат косно-

ставния апарат, а чрез ефекта на резонанса могат да доведат до увреждания на 

паренхимните органи (черен дроб, бъбреци) и мозъка. Локалните вибрации увреждат 

сетивната система и малките кръвоносни съдове на крайниците. След достигане на 

експлоатацията в пълния обем,  е необходима точна оценка на вибрационното 

въздействие и прилагане на съответните профилактични мерки. 

Наднормените нива на вибрациите довеждат до развитие на вибрационна болест. 

В отговор на нормативна база в Р.България и Европейски изисквания за всяка 

минна дейност, окончателно присъстваща в работния проект ще бъдат 

идентифицирани, анализирани и оценени потенциалните опасни събития. 

1.5. Обобщени изводи 
1. Съгласно инвестиционното предложение на „Горубсо-Кърджали“АД и 

разработения идеен проект се предвижда изграждане и експлоатация на находище на 

полиметални руди „ Надежда“, община Кърджали, обл. Кърджали  

2. Инвестиционното предложение е на концесионна площ  от 1940,7 dka  и 

се състои от участъци „Македонци“, „Калина“ и „Дънгово 1“. Ще се добива златно-

сребърна руда  с капацитет по руда 100 000 t/y и срок на експлоатация 40 години . 

3. Добиването на златно-сребърна руда ще се извършва по открития и 

доказан в нашата страна и световната практика „ открит метод“ : 

• Разкриване на находището чрез отнемане на почвения слой  и 

неконвенционалната рудна маса (скална маса), насипване и съхранение на площадки за 

временно съхранение (насипища) с цел тяхното последващо използване при закриване 

и рекултивация на находището. 

• Сондажно-пробивни и взривни дейности за добив на златно-сребърна руда. 

• Натрошаване на добитите златно-сребърни руди посредством трошачно-

сортировъчна инсталация ( ТСИ) монтирана на отделните руднични участъци. 

• Натоварване и извозване на натрошената златно-сребърна руда с автосамосвал 

до наличната обогатителна инсталация на ‚Горубсо-Кърджали“АД в гр. Кърджали . 

• На съществуващите мощности в ‚Горубсо-Кърджали“АД златно-сребърните 

руди от находище „Надежда“ ще се преработят до гравитационен концентрат и златно-

сребърна сплав „ Доре“ – дейности , които не са предмет на настоящото 

инвестиционно предложение. 
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4. Технико-технолого – еколого-икономическия и социален анализ и оценка   

на разработеният идеен проект показват, че се предвижда механизация, пробивно-

взривни дейности, натрошаване и транспорт, с техники и технологии, които са в пълно 

съответствие с най-добрите налични техники (НДНТ)  и най-добрите екологични 

практики (НДЕП) – гаранция за опазване на околната среда, здравето на хората и 

устойчивото развитие на региона. 

2. Описание на разумни алтернативи (например по отношение на 

дейностите, технологията, местоположението, размера и 

мащаба), проучени от възложителя, които са относими за 

инвестиционното предложение и неговите специфични 

характеристики, и посочване на причините за избрания вариант, 

като се вземат предвид последиците от въздействията на 

инвестиционното предложение върху околната среда 

2.1. Нулева алтернатива  

Нулева алтернатива означава нереализация на дадено инвестиционно 

предложение. 

Нулева алтернатива означава запазване на съществуващото състояние на 

разглежданата територия, т.е. концесионната площ  на находище „Надежда“ се запазва 

в сегашното си състояние, без да се изземват доказаните полезни изкопаеми – основно 

ресурси от злато и сребро.  

Нулевата алтернатива означава : 

 Необратими загуби на злато и сребро  

 Пропуснати ползи за общината и държавния бюджет  

 Неосъществени постъпления от данъци и осигуровки поради липса на пряка и 

непряка заетост на работна ръка и обслужващ персонал 

 Спад в жизнения стандарт и социални услуги на хората в района  

 Продължаване на миграционните процеси и влошаване на демографския статус 

на района 

 Доминираща роля на леката промишленост пред добивната промишленост, коя-

то е била водеща в област Кърджали и района на Източните Родопи. 

 Негативни последствия за устойчив икономически растеж на общината и регио-

на и за социално-икономическия ефект за  Общината. 

2.2. Разумни алтернативи по отношение на техниката, технологиите 

и организацията на добива на руда  

При разработване на находище „Надежда“, участъци „Македонци“, „Калина“ и 

„Дънгово-1“ е възможно да бъдат разгледани следните възможности : 

1.   Подземен добив на полезни изкопаеми – количеството запаси и качествените 

характеристики на полезното изкопаемо прави икономически неизгодно находището 

да се добива по подземен способ. 

2 .Открит добив на полезни изкопаеми – възможни  2  алтернативи: 
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 Алтернатива 1 - Едновременно разработване на участъкци „Македонци“, „Кали-

на“ и „Дънгово-1“ 

 Алтернатива 2 – Последователно разработване на участъци „Македонци“ и  

„Дънгово-1“. Участъци „Македонци“ и „Калина“  се разработват паралелно  

Съществен недостатък при Алтернатива 1 е, че едновременото разработване на 

два или повече участъка акумулира големи обеми откривка за кратък период от време, 

които биха надхвърлили предвидените площи за насипване в начална фаза на 

разработване. Друг съществен недостатък е, че едновременното извършване на 

минните работи ще бъде съпътствано с допълнително ангажиране на минна техника 

и/или с нейното необосновано преместване между различните участъци, което не би 

подобрило качествените показатели на суровината и би реализирало по-голям обем 

разходи и вредни емисии. 

 Алтернатива 2 – Последователно разработване на участъци „Македонци“ и  

„Дънгово-1“. Участъци „Македонци“ и „Калина“  се разработват паралелно  

 Поради различните степени на проученост на находището в различните му 

участъци и правилното разпределиние на стерилната скална маса на външни 

съоръжения през различните етапи на разработване, се приема следната 

последователност на разработване на участъците според Алтернатива 2 .  

- Разработване първо на участък „Македонци“, паралелно с това доразвиване на 

проучвателната програма и детайлизиране на запасите в участъци „Дънгово - 1“, и 

„Калина“. През първите пет години от експлоатация на участък „Македонци“ се 

предвижда паралелното протичане на погасително сондиране в участък „Калина“ 

поради недостатъчна му проученост и извършването на минни работи в участъка. След 

приключване на минните работи по участъци „Македонци“ и „Калина“ се планира 

последващо разработване на участък  „Дънгово-1“.   

При тази   Алтернатива 2  решението на проблема за баланса на откривката и 

вместимостта на насипищата в предвидените им разположения е максимално 

оптимизиран с цел намаляването на площта на нарушените площи от една страна, а от 

друга – намаляване на транспортните разстояния за транспортиране и депониране на 

откривката. Съществено предимство на посочената алтернатива е, че най-напред се 

разработва този участък с най-добре проучени запаси и най-високо средно съдържание 

по полезните компоненти в рудата. Същевременно през периода на неговото 

експлоатиране се допроучват останалите участъци от находище „Надежда“. 

От посочените две  алтернативи първата не е достатъчно рационална и именно 

затова в идеейния  проект се избира алтернативата, при която участъци „Македонци“ и 

„Дънгово-1“ се разработват поотделно и в последователността:  

         1.  Участък „Македонци“ (паралелно с участък „Калина“);  

2.  Участък „Дънгово-1“. 

С оглед осигуряване на качеството на добива на златосъдържащи руди ще се 

работи едновременно на няколко хоризонта – един откривен, един добивен и един 

подготвителен. 

В участък „Македонци“ откривните работи са с приблизителен обем 3 545 000 

m3. Коефициентът на откривка е Коткр = 1,15 m3/m3, а площта на открития рудник е 

около 250 dka. Ще бъдат добити около 3 088 000 m3 (7 411 300 t) руда. Дъното на 

рудника ще е разположено на кота 400 m. Загубите на полезно изкопаемо ще са до 4 %.  
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Разработването на участък „Калина“ включва изземването на около 9160 m3 (22 

000 t) руда при обем на откривните работи около 21 200 m3 и коефициент на откривка 

Коткр = 2 m3/m3. Неговото погасително сондиране и разработване се осъществяват 

паралелно с разработването на участък „Македонци“ и се планира те да бъдат 

извършени през първите 5 години от експлоатацията на участък „Македонци“. Очаква 

се, че при разработването на участък „Калина“ ще бъдат нарушени около 6 dka площи. 

За разработване на участък „Македонци“ се предлагат два варианта: 

Вариант 1:  Включва неговото разработване в една фаза и депонирането на 

откривката на две външни насипища, което е свързано с нарушаването на голяма площ 

от терена, предвидена за насипищата. 

Вариант 2 : За да се осигури равномерното разпределиние на стерилната скална 

маса по депа и минимизирането на нарушените площи във Вариант 2, разработването 

на учстък  „Македонци“ ще бъде в две фази – първо се изземват запасите в ЮИ част на 

рудника с цел достигането до проектното дъно на рудника и използването на иззетото 

пространство за изграждането на вътрешно насипище. Първоначалният обем от 

откривка за ЮИ част на рудника ще бъде складирана на външно насипище, заемащо 

площ от 130 dka. Във Фаза 2 се доразработват останалата част от запасите в СЗ част на 

участъка, а откривката от Фаза 2 се депонира във вътрешното насипище, обосбено в 

ЮИ част на котлована на рудника.  

След изземване на полезното изкопаемо от участък „Македонци“, се разработва 

участък „Дънгово-1“. Откривните работи в участък “Дънгово-1“ са с приблизителен 

обем 887 000 m3. Част от откривката ще се депонира на външно насипище „Дънгово“ с 

площ от 51 dka. След изчерпване капацитета на насипището, останалата част от 

откривката от у-к „Дънгово-1“ ще се използва за запълване на иззетото пространство в 

у-к „Македонци“. Коефициентът на откривка е Коткр = 4,72 m3/m3, а площта на открития 

рудник е 72 dka. Ще бъдат добити 187 800 m3 (450 000 t) руда. Срокът на експлоатация 

на участъка ще бъде около 7 години. Дъното на рудника ще е разположено на кота 440  

метра.                                

След изземване на полезното изкопаемо в участък „Дънгово-1“ стерилната 

скална маса, депонирана на външно насипище „Дънгово“ , ще бъде върната в 

отработеното пространство на рудник „Дънгово-1“. Откривката на външното насипище 

„Македонци-1“ се предвижда бъде върната в изцяло отработеното пространство на 

участък „Македонци“, като се предвиждат алтернативите – паралелно връщане на 

откривката в изработеното пространство с разработването на участък „Дънгово-1“ или 

връщане на откривката в изработеното пространство на участък „Македонци“ след 

приключването на минните работи по участък „Дънгово-1“. В периода на 

експлоатацията на находището максимално нарушените терени за разработване и 

насипообразуване ще бъдат около 700 dka при разработване на участък „Македонци“ в 

една фаза с две външни насипища и 656 dka (вкл. пътищата и надземния рудничен 

комплекс) при вариант на разработване на участък „Македонци“ в две фази с едно 

външно и едно вътрешно насипище.  

  При така избраната технология на депониране на мините отпадъци общо 

засегнатите площи са посочени в Таблица 1.3.7.3.   

       На Табл. 2.2.1. са представени отделните фази на разработване при двата 

разгледани варианта. 

Таблица 2.2.1. -  Фази  на разработване на находище „Надежда“ при вариант 1  
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Фаза 1 Разработване на участък „Македонци“ и насипообразуване на външни 

насипища „Македонци-1“ и „Македонци-2“. 

Паралелно разработване на участък „Калина“ 

Фаза 2 Разработване на участък „Дънгово-1“ и насипообразуване на външно 

насипище „Дънгово“ и в иззетото пространство на у-к „Македонци“. 

Фаза 3 Възстановяване на нарушените площи. Връщане на откривката от външни 

насипища „Македонци-1“, „Македонци-2“ и „Дънгово“ в иззетото 

пространство на участъци „Дънгово-1“ и „Македонци“ 

Таблица  2.2.2. Фази  на разработване на находище „Надежда“ при вариант 2 

Фаза 1.1 Разработване на участък „Македонци“ (ЮИ част на участъка) и 

насипообразуване на външно насипище „Македонци-1“. 

Паралелно разработване на участък „Калина“ 

Фаза 1.2 Доразработване на участък „Македонци“ (СЗ част на участъка) и 

насипообразуване на вътрешно насипище в иззетото пространство. 

Фаза 2 

 

Разработване на участък „Дънгово-1“ и насипообразуване на външно 

насипище „Дънгово“ и в иззетото пространство на у-к „Македонци“. 

Фаза 3 

 

Рекултивация на нарушените площи. Връщане на откривката от външни 

насипища „Македонци“ и „Дънгово“ в иззетото пространство на участъци 

„Дънгово-1“ и „Македонци“ 

На фиг. 2.2.1. и фиг. 2.2.2. са представени двата варианта на разработване на 

участък „Македонци“. 

 

Фиг.2.2.1. Разработване на участък „Македонци“ в една фаза и с две външни 
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насипища (Вариант 1) 

 

Фиг. 2.2.2. Разработване на участък „Македонци“ в две фази и с едно външно 

насипище (Вариант 2) 

В идейния проект е предпочетена Алтернатива №2 (Вариант 2) с разработването 

на участък „Македонци“ в две фази с едно външно и едно вътрешно насипище като 

тази алтернатива се подкрепя от направения в ДОВОС технико-технолого-еколого-

икономически и социален анализ и оценки чрез:  

 Използване на модерна съвременна строителна и добивна механизация ; 

 Модерна и напълно автоматизирана трошачно- сортировъчна инсталация  

 Последователност и обвързаност между отделните технологични операции: 

пробиване взривяване ,трошене , сортиране , складиране , транспорт  

 По –безопасни условия на труд при взривяване и подготовка на рудата  

 По-малка опасност от аварийни непредвидени събития  - аварии,бедствия , ка-

тастрофи; 

 Облекчени  и по-безопасни товаро- разтоварни дейности  

 По-малко екологични проблеми, особено с подземните води   

 По-ниски икономически разходи 

 По-добра организация по транспорт и съхранение на разкривките от почва и не-

конвенционална руда  (стерилна маса, скална маса) . 

 по-малкото нарушени площи в процеса на експлоатация 

Заложените в идейния проект решения по отношение на използваната техника и 

технология за добив на руда и управление на минните отпадъци отговаря на най-

добрите налични техники (НДНТ) и най-добрите екологични практики (НДЕП) , 

регламентирани с изискванията , заложени в  Reference Document in Best Available 

Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities , 2018 на EK . 
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Заложените в идейния проект решения  по отношение на използваната техника и 

технология за добия на руда и управление на минните отпадъци  отговарят и на 

доказаните от много години в страната съоръжения за икономически изгодни  и 

еколого съобразни техники и технологии  и високо ефективни производствени процеси 

за добия на руди по открит способ (открити рудници, пробиване , взривяване , трошене 

, товаро-разтоварни дейности, съхранение  на минни отпадъци , транспорт на рудата) - 

“Eлаците Мед“, „Асарел Медет“,Панагюрище , Дънди Прешъс Металс Крумовград 

(Крумовград), „Минерални бани“-Хасковско, „Седефче“, Момчилград , „Китница“, 

Ардино.   

2.3 Разумни алтернативи по местоположението на разработваните 

участъци (рудници) 

В идейния проект за разработване на находището „Надежда“ са разработени 

няколко алтернативи по разработване на рудничните участъци : 

 Алтернатива №1  Едновременно разработване на участъци „ Македонци, „Ка-

лина“ и „Дънгово 1“. 

 Алтернатива №2  Последователно разработване на участъци „ Македонци, (па-

ралелно с участък „Калина“) и  участък „Дънгово 1“. 

 Алтернатива №3  Едновременно разработване на участъци „ Македонци“, „Ка-

лина“ , „Дънгово 1“и  „Дънгово 2“  

 Алтернатива №4  Последователно разработване на участъци „ Македонци, 

„Калина“ и  „Дънгово 1“. 

 Алтернатива №5  Разработване на участък  „ Македонци“ в една фаза и депо-

ниране на откривката на 2 външни насипища 

  Алтернатива №6  Разработване в 2 фази и депонирана на откривката на едно 

външно насипище и едно вътрешно насипище. 

В идейния проект  и точка 2.2. на ДОВОС много подробно са разгледани и 

сравнени тези 6 алтернативи, като се стига до следните изводи: 

 Участък „Дънгово 2“ отпада от проекта поради сравнително ниското съдържа-

ние на злато и сребро , поради все недостигната проученост , поради близостта му до 

населеното място и поради наличието на  обекти с археологическа стойност в самия 

участък . 

 Алтернативи №3 и №4 са неприемливи поради трудно обслужване от достатъч-

на механизация , икономическа ефективност и екологична несъобразност; 

 Икономическият и екологичният анализ и оценка на алтернатива № 6 дават пре-

димство на алтернатива № 6 , която по същество  е вариант на алтернатива №2  

 Отчитайки всички технико-технологични , екологични и икономически показа-

тели  в АП и подкрепено от ДОВОС се приема алтернатива №2  - „Последователно 

разработване на участъци „ Македонци, (паралелно с участък „Калина“, като „Маке-

донци“ се разработва в 2 фази с едно външно и едно вътрешно насипище ) и  участък 

„Дънгово 1“. 

2.4 Разумни алтернативи по отношение на управлението на минните 

отпадъци 

Във връзка с изграждането на временни площадки за депониране на разкривката  

(почва и стерилни маси ) преди разработването на рудниците  са  разгледани следните 

алтернативи : 



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

83 
 

 Алтернатива (Вариант) №1 – Депонирането на минните отпадъци от  

участък „Македонци“ се разработва  на  едно външно и едно вътрешно насипище (на-

сипище, площадка, табани). 

 Алтернатива (Вариант) №2 – Депонирането на минните отпадъци от 

участък „Македонци“ (откривката) да бъде на 2 външни насипища. 

Направен е сравнителен анализ на вариантите за превозването на обемите 

откривка и руда. В табл. 2.4.1. са представени общия брой необходими автосамосвали 

при разглежданите варианти на разработване. 

Таблица 2.4.1. Необходим брой автосамосвали по обслужвани участъци при 

вариантите на транспортните работи 

Вари-

ант 

№ 

Описание на 

обслужван участък 

Самосвали 

по ПИ 

Самосвали 

по 

откривка 

Общо за 

участък 

За периода на 

експлоатация 

1 

Македонци 4 4 8 

13 Дънгово-1  

(път през с. Дъждино) 
5 8 13 

2 

Македонци 4 4 8 

11 

Дънгово-1 до ГТЛ 1 3 4 

От межд. депа до 

вътрешно насипище / 

обогатителна фабрика 

в гр. Кърджали 

4 3 7 

За сравняване на алтернативите е направен SWOT анализ. SWOT анализът е 

разработен и намира приложение след създаването си за целите на стратегическото 

планиране на различни фирми и организации. След известно адаптиране, той се 

прилага успешно и за анализиране на планове, програми, стратегически документи, 

технологични решения, проекти и др. Анализът дава необходимата рамка за 

фокусиране на стратегически важни елементи и вземане на решения. SWOT е 

абревиатура, зад която стоят следните думи: S (Strenghts) – Силни страни; W 

(Weaknesses) – Слаби страни; O (Opportunities) – Възможности; T (Threats) – Заплахи. 

След като се анализират силните и слабите страни, възможностите и заплахите, SWOT 

анализът определя дали събраната информация показва, че нещо може да подпомогне 

постигането на поставените цели или показва някаква пречка, която трябва да се 

преодолее, за да се постигнат желаните резултати. 

SWOT анализ на вариант 1 

Транспортиране на рудата и откривката за участъци „Македонци“ и „Дънгово“ 

посредством автотранспорт. 

Силни страни: 

1. Транспортната схема и организацията на товаропотоците имат сравни-

телно проста конфигурация; 

2. Не е необходимо ангажирането на различен тип минна техника, операто-

ри на минна техника и допълнителен персонал за поддръжка; 

Слаби страни: 

1. Необходимо е изграждане и ремонтиране на пътища извън границата на 
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концесията;  

2. Транспортното разстояние за транспортирането на част от откривката на 

участък „Дънгово-1“ до вътрешното насипище в изработеното пространство на участък 

„Македонци“ е значително; 

3. Необходима е капитало-инвестиция за реконструкция на моста през „Ар-

матла дере“ за връзка между участък „Дънгово-1“ с транспортната мрежа на с. Дъжди-

но. 

4. Рудните самосвали преминават през или в близост до с. Дъждино. 

Възможности: 

1. Автосамосвалите, обслужващи товаропотоците във вътрешно рудничния 

транспорт, могат да бъдат използвани и за транспортиране на рудата до гр. Кърджали, 

което осигурява гъвкавост на работата им и равномерното им натоварване.  

Рискове (заплахи): 

2. Възможност от възникване на ПТП при многократното движение на ав-

тосамосвалите по републиканската пътна в близост до махала Киселковци или през с. 

Дъждино. 

SWOT анализ на Вариант 2 

Извозване на рудата и откривката за участък „Дънгово-1“ посредством ГТЛ и 

автотранспорт 

Силни страни 

1. Избягва се преминаването на товаропотоците по руда и откривка през с. 

Дъждино; 

2. Значително се скъсяват транспортните разстояния за автосамосвалите по 

руда и откривка. 

Слаби страни 

1. Необхдоимост от допълнително електроснабдяване; 

2. По-голяма капитало-инвестиция за изграждането на транспортните ленти 

над „Арматла дере“. 

Възможности 

1. Възможност за използването на втория багер по обслужване на ГТЛ и 

междинния склад по руда; 

2. Възможност за създаването на резерв от руда на площта, предвидена за 

междинен склад. 

Рискове (заплахи) 

1. Възможност от прекъсването на товаропотоците от руда или откривка от 

участък „Дънгово-1“ при неизправност на единия или двете ГТЛ; 

2. Възможност от влошаване на качеството на рудата при неколкократното 

ѝ натоварване и разтоварване. 

Въз основа на направения SWOT анализ, в идейния проект е предпочетена 

алтернативата №1 – с едно външно и едно вътрешно насипище, поради следните 

мотиви : 

 По-малко нарушени площи в процеса на експлоатация на находище „На-

дежда“. 
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 По-целесъобразно разпределение на минните отпадъци (почви и стерил-

ни маси )  на 2 основни  насипища – едното за участък „ Македонци“ и „Калина“ , а 

другото за „Дънгово 1“. 

 Това е гаранция за по-добро съхранение на отпадъците, до започване на 

етапа на закриване и рекултивация на находище „ Надежда“ и то в един дълъг 40 го-

дишен период. 

 Управлението на минните отпадъци и от трите участъка е в пълно съот-

ветствие с НДНТ и НДЕП и националното екологично законодателство. 

2.5 Разумни алтернативи по вътрешно рудничен транспорт  на 

добитата руда 

За транспортирането на добитата руда на територията на участъците са 

разгледани 2 алтернативи (варианта) : 

 Алтернатива (вариант) №1 – с автосамосвали  

 Алтернатива (вариант)  №2 – с автосамосвали и гумено-транспортни лен-

ти (ГТЛ) 

На фиг.2.5.1 са представени схематично вариантите за транспортиране на рудата 

и откривката. Предвидени са два варианта: ВАРИАНТ № 1. Транспортиране на рудата 

и откривката за участъците посредством автотранспорт; ВАРИАНТ № 2. Извозване на 

рудата и откривката за участък „Дънгово-1“ посредством ГТЛ и автотранспорт 

ВАРИАНТ № 1. Транспортиране на рудата и откривката за участъци 

„Македонци“, „Калина“ и „Дънгово“ посредством автотранспорт. 

Транспортът в находище „Надежда“ ще се извършва с автосамосвали с 

товароносимост от 18÷25 t. Същите самосвали ще се ползват и за вътрешно-рудничен 

транспорт, и за транспортиране на рудата по републиканската пътна мрежа до гр. 

Кърджали. Двата товаропотока в рудника ще бъдат от откривка и от руда, като 

стерилният материaл ще се транспортира от забоя за откривните стъпала до 

насипището посредством предвидените самосвали, натоварени от багера. След 

натрошаване рудата ще бъде натоварена посредством челния товарач и оттам ще се 

транспортира до обогатителната фабрика в гр. Кърджали. 
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Фиг. 2.5.1.  Схема на вариантите за транспортиране на рудата за трите участъка на 

находище „Надежда“ 

С цел опазване на чистотата на въздуха вследствие на транспортните работи се 

предвиждат мероприятия по оросяване на рудничните пътища.  Предвижда се 

използването на автосамосвали, както следва :  

1. Необходими са 4 бр. автосамосвали, които ще извозват ПИ до обогатителната 

фабрика в гр. Кърджали. 

2. Необходими са 4 бр. автосамосвала, които ще извозват откривка при разработ-

ването на участък „Македонци“. 

3. При разработване на участък „Дънгово-1“ транспортното разстояние за депони-

ране на откривката посредством автосамосвали значително се увеличава заради 

по-големите разстояния по пътя от участъка до участък „Македонци“ през с. 

Дъждино и махала Киселковци. При тяхното разработване е необходимо пред-

виждането на допълнителен брой самосвали по откривка. 

4. Необходими са 5 бр. автосамосвали, които ще извозват ПИ до обогатителната 

фабрика в гр. Кърджали.  

5. Необходимо е ангажирането на 8 бр. автосамосвала по откривка. 

ВАРИАНТ № 2. Извозване на рудата и откривката за участък „Дънгово-1“ 

посредством ГТЛ и автотранспорт 

За участък „Македонци“ изчисленията не се променят спрямо тези от Вариант 1. 

Промяна се наблюдава при изчисленията за участък „Дънгово-1“ поради използването 

на циклично-поточната технология.При Вариант №2 се редвижда използването на 

автосамосвали , както следва : 

1. Необходимо е ангажирането на 1 бр. автосамосвал по руда за транспортирането 

ѝ от забоя и мобилната трошачка до приемния бункер на ГТЛ. 

2. Необходимо  е ангажирането на 3 бр. автосамосвали по откривка за транспорти-



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

87 
 

рането ѝ от забоя до приемния бункер на ГТЛ. 

3. Необходими са 4 бр. автосамосвали, които ще извозват ПИ до обогатителната 

фабрика в гр. Кърджали. 

4. Необходимо е ангажирането на 3 бр. автосамосвали по откривка за транспорти-

рането ѝ от междинния склад до вътрешно насипище „Македонци“. 

В зависимост от специфичния терен, на който се намират трите участъка 

(рудници ), връзката с надземния рудничен комплекс е разделянето на площадката на 

находището от няколко дълбоки дерета налага реализацията и на двете 

алтернативи – само с автосамосвали и комбинация от автосамосвали и гумено лентов 

транспорт (ГЛТ). 

2.6 Разумни алтернативи по извозване (транспорт) на добитата руда 

от находище „ Надежда“,  до инсталация на „Горубсо-Кърджали“- АД , 

гр. Кърджали 

Основно поради екологични съображения, опазване на здравето на хората, 

безопасността на населението и съседните населени места, комфорта на живот  в 

зоните на живот ( къщи и вили ) са разработени две алтернативи за извозване на 

добитата руда от находище „Надежда“ до инсталации за преработване на рудата  в  

„Горубсо- Кърджали „АД. 

 Алтернатива №1  : Транспортна артерия , състояща се от следните учас-

тъци : 

1. Рудничен път от участък „Македонци“ 

2. Нов участък  от края на село Македонци до края на с. Дъждино( без да 

минава през с. Дъждино )  

3. Съществуващ участък от път от с. Дъждино до републикански път 1-5 ( 

Кърджали-Гърция).  

4. Републикански път 1-5 ( Кърджали-Гърция), преминаващ през гр. Кър-

джали  

5. Вътрешна пътна артерия в гр. Кърджали  до площадката на “Горубсо- 

Кърджали „АД . 

 По тази  транспортна  артерия  ще се транспортира и рудата от рудник „ 

Дънгово 1“: 

1. От рудник „Дънгово 1“ до надземен рудничен комплекс чрез ГТЛ .  

2. От надземния  рудничен комплекс чрез  автосамосвал до съществуващия 

вътрешно рудничен път и по посочената по-горе схема до площадката на в гр. Кърджа-

ли . 

 Алтернатива №2  Рудата от рудник „ Дънгово 1“до площадката на 

“Горубсо- Кърджали „АД   да се осъществи по трасе, състоящо се от следните участъ-

ци: 

1. Съществуващ път от участък „Дънгово 1“ до с. Дъждино 

2. Път през село Дъждино 

3. По съществуващ път (описан в алтернатива №1)   от село Дъждино –

Републикански път 1-5, вътрешно градска пътна артерия в гр. Кърджали до площадката 

на  “Горубсо- Кърджали“-АД, гр. Кърджали. 

В идейния проект и в ДОВОС  безспорно приемлива е  Алтернатива №1 - 

щадяща околната среда, хората и сградите на съседните села 
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2.7 Обобщени изводи 

1. В разработения идеен проект наред с „нулевата алтернатива“ са 

разгледани разумни алтернативи по отношение на предвижданите за използване 

техники и технологии и организация на добива на руда (2 алтернативи), 

местоположение на рудниците ( 6 алтернативи ) по управление на минните отпадъци (2 

алтернативи) и по извозване на добитата руда  до площадката на  “Горубсо- Кърджали 

„АД, гр. Кърджали. 

2. Отчитайки всички технико-технологични , екологични и икономически 

показатели  в Идейния проект и подкрепено от ДОВОС се приема Алтернативата за 

„Последователно разработване на участъци „Македонци, (паралелно с допроуч-

ване на участък „Калина“, като „Македонци“ се разработва в 2 фази с едно вън-

шно и едно вътрешно насипище ) и  участък „Дънгово 1“. 

3. По отношение на начина на върешно рудничен транспорт са приемливи и 

двете алтернативи. 

4. По отношение на управлението на минните отпадъци е предпочетена 

„Последователно разработване на участъци „Македонци, (паралелно с допроуч-

ване на участък „Калина“, като „Македонци“ се разработва в 2 фази с едно вън-

шно и едно вътрешно насипище ) и  участък „Дънгово 1“. 

5. По отношение на извозваната руда безспорно приемлива е  Алтернатива 

№1 - щадяща околната среда, хората и сградите на съседните села. 

6. Инвестиционното предложение “Добив на полиметални руди от 

проучвателна площ „Млечино“- находище „Надежда“ в землищата на с.Македонци и 

с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали“ като техника, технология, организация на 

производствения процес, управление на мините отпадъци, опазване на околната среда, 

опазване на здравето на хората и устойчивото развитие на района е в пълно 

съответствие  е европейското и национално законодателство  - НДНТ, НДЕП, най-

добрите световни и национални практики. 
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3. Описание на съответните аспекти от текущото състояние на 

околната среда (базов сценарий) и кратко изложение на 

вероятната им еволюция, ако инвестиционното предложение не 

бъде осъществено, доколкото природните промени от базовия 

сценарий могат да се оценят въз основа на наличността на 

информация за околната среда и научни познания 

3.1 Атмосфера. Атмосферен въздух   

3.1.1 Атмосфера 

Съгласно физикогеографското райониране на България (по Петров, 1997 г.) 

територията на община Кърджали попада в Южнобългарската планинско-котловинна 

област и Източнородопската подобласт. Тази област се характеризира предимно с 

нископланински и хълмист релеф и увеличаване на надморската височина от север на 

юг. Релефът е нископланински хълмист със средна надморска височина от 329 m. Град 

Кърджали и общината са разположени в Ардинската подобласт. Тази подобласт 

обхваща долината на р. Арда, която се простира по паралела и е характерна с 

редуващите се долинни разширения и къси проломи. Територията на общината от 

574.7 km2, което е 20 % от територията на Област Кърджали и 0.51 % от територията на 

страната. 

Според климатичната класификация на Събев и Станев (“Климатични райони на 

България и техния климат” 1959 г.) районът на Кърджали попада в Континентално-

средиземноморската климатична област, Южно-българската климатична подобласт, 

Климатичният район на Източно-родопските речни долини (до 400 m н. в.) и Източно-

родопския нископланински климатичен район (400 – 1000 m н. в.). 

Климатичните особености за района се определят, както от разположението на 

България в умерените ширини на северното полукълбо, така и от орографията на 

района с характерните елементи от топографията и релефа на  Източните Родопи. 

Особеностите на релефа и надморската височина, наклон и изложение на скатовете 

оказват влияние на разпределението на топлината, светлината, количеството на 

валежите и влагата, ветровата картина и разпространението и разсейването на 

замърсяванията на атмосферния въздух.  

Най-типичните черти на континентално-средиземноморският климат са топлата 

и много валежна, но безснежна зима и слънчевото, горещо и много сухо лято. Зимните 

условия, макар и по-благоприятни от тези в континенталната климатична област на 

страната, се задържат по-сурови от тези в същинската Средиземноморска област. 

Според преобладаващата растителност, климатът тук може да се счита само като 

преходен към ареала на истинския средиземноморски климат. През зимата характерът 

на времето тук е в тясна зависимост от поведението на средиземноморските циклони, 

по-голямата част от които преминава през България или в близост на юг от нея. 

Главните особености в тази климатична област, а именно сравнително по-топлата и 

значително по-валежната зима са резултат именно на непосредственото влияние на 

средиземноморските циклони, подсилено до голяма степен и под въздействието на 

орографията. През студеното полугодие разглежданият район попада сравнително 

често в централната част и топлия сектор на тези циклони, в сравнение с по-северните 

части на страната. 
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Същевременно застудяванията вследствие на студените континентални 

нахлувания по гребените на антициклони от сектора север-изток, засягат относително 

слабо общината, а често дори не влияят на времето. По тази причина районът е със 

значително по-топла зима, в сравнение с другите части на страната. Като цяло 

засилената циклонична дейност по средиземноморския полярен фронт, проявяваща се 

през втората половина на есента, довежда до утвърждаване на добре изразен 

късноесенен-раннозимен максимум на валежите. 

През лятото цялата субтропична част на Европа е под влиянието на гребени или 

ядра на Азорския антициклон, което води до установяването на стабилно безоблачно, 

горещо и сухо време. Характерна особеност на атмосферната циркулация е, че 

придвижването както на циклоните, така и на антициклоните, пренасящи хладен и 

влажен атлантически въздух, протича по траектории засягащи по-северните части на 

Балканския полуостров. В резултат на това, в по-южните части студените нахлувания 

се проявяват по-слабо както по отношение на температурата, така и по отношение на 

облачността. От друга страна облачните системи по тези фронтове претърпяват добре 

изразено размиване при преминаването на въздушния поток от сушата към морето. В 

резултат на тези фактори се наблюдава съществено различие в летните условия в по-

южните и по-северните части на Балканския полуостров.  

Анализирани са детайлно данните за климата (температура, валежи, слънчево 

греене, мъгла,  вятър)  в община Кърджали като тези данни и диаграми  са  взети от 

Швейцарският метеорологичен портал www.meteoblue.com, който от 2014 г. е достъпен 

и на български език.  Порталът e създаден през 2006 година в град Базел, Швейцария 

от д-р Матиас Мюлер и колеги и предлага прогноза за времето, базирана на 

метеорологични модели NEMS, разработени в университета в Базел в партньорство с 

Американската Метеорологична Агенция  NOAA/NCEP.  

В отговор на писмото на РИОСВ-Хасково с изх. № ПД-1(26)/07.12.2020г. по 

отношение на компонент „Атмосферен въздух“ се прави уточнението, че климатичните 

диаграми на meteoblue се базират на почасови метеорологични симулации за период от 

30 години назад във времето и са налични за всяка точка на земното кълбо. Te 

осигуряват добра информация за типична климатични събития и очаквани 

метеорологични показатели (температура, валежи, слънчеви периоди и вятър). 

Климатичните диаграми, дадени в раздела, са снети от meteoblue през декември 2019  

т.е. данните в тях са осреднени данни за периода 1989-2019 година. 

 Температура  

Зимата в района на Източнородопските речни долини се отличава със своята 

мекота. Средните януарски температури в целия район са положителни, като по-

склоновете където става оттичане на студен въздух януарската температура е между 

0,5 и 1,5°С. През януари в района има около 17-18 дни със средни температури над 

0°С. На фона на тези меки зимни условия понякога се случват и доста силни 

застудявания. При такива ситуации в ниските части понякога се наблюдават 

температури и до 24-27°С под нулата, като същевременно по склоновете 

температурите не са спадали под 16-17°С под нулата. 

Лятото е сухо, слънчево и горещо. Средните юлски температури са между 23°С 

и 25°С, като в 7-8 дни средната дневна температура е над 25°С. В ниските части на 

Маричината низина такива температури се наблюдават през 14-15 дни. В условията на 

горещи вълни температурите на въздуха могат да надхвърлят 42°С. Средномесечните 
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температури, както и максималните и минимални температури, са представени в 

таблица3.1–1. 

Таблица 3.1-1 Средномесечни, средномесечни максимални и средномесечни 

минимални температури на въздуха 

Месеци 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 

Средномесечна температура на въздуха, 0С 

0,8 3,0 6,2 12,0 16,8 20,5 23,4 23,1 18,7 13,2 8,4 3,4 12,2 

Средномесечни максимални температури на въздуха, 0С 

5,2 8,0 11,9 18,2 23,3 27,1 30,7 30,7 26,3 19,6 13,3 7,8 18,5 

Средномесечна минимална температура на въздуха, 0С 

3,0 -1,0 1,3 6,0 10,4 13,8 16,0 15,3 11,7 7,7 4,3 0,3 7,0 

 

На фигури 3.1-1 може да се проследи годишният ход на температурните 

условия. Крайните дати за последния пролетен мраз в Кърджали са от края на втората 

десетдневка на март до края на април. Най-рано есенен мраз може да се наблюдава в 

края на септември, а най-късно в края на ноември. 

 

Фиг. 3.1-1 Среднодневна температура и количество на валежите  

По налични данни районът се характеризира с 20,3 дни средно в годината 

(около 5,5 %), за които се наблюдават инверсии с височина достигаща максимално до 

200 м. От друга страна котловинният релеф на  района и високият процент на дни с 

тихо време (58,7 %) са предпоставка за термични инверсии. Поради това се приема 

като оценка за фактора температурни инверсии за района като средно благоприятен. 

 Валежи 

През зимния сезон северната половина на климатичния район и частта му по 

долината на р. Марица през зимата получават около 150-180 mm валеж, докато южната 

му част – около 200 mm. Зимата е не само периодът с най-голямата сума на валежите, 
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но в началото на зимата и края на есента в този район валежите са най-обилните през 

годината. В района са измервани и денонощни валежи надвишаващи 100 mm. Поради 

южното положение на района по-голямата част от зимните валежи са от дъжд, което 

води понякога до катастрофално повишение на водите на р. Арда. Първите 

снеговалежи формиращи първата снежна покривка средно се наблюдават в средата на 

декември. Снежната покривка обаче е краткотрайна. След нея снежна покривка се 

образува още няколко пъти, но рядко се задържа 5-6 дни. Броят на дните със 

снеговалеж е около 20-30. Максималната снежна покривка достига до 30 cm. 

През целия летен сезон се набират само около 110-130 mm валеж. Годишният 

валеж е до около 650-800 mm. През годината се наблюдават средно 33-34 интензивни 

валежа. Максималният денонощен валеж в района е измерен в станция Чакаларово и е 

200 mm.  

Таблица3.1-2 Влажност на въздуха и валежи 

Месеци 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 

Средномесечна относителна влажност на въздуха, в % 

83 78 74 68 69 67 60 57 66 75 81 83 72 

Средномесечна сума на валежите (mm): 

68 53 50 54 70 69 39 30 32 62 76 82 687 

Средномесечен и годишен максимален денонощни валеж (еднократно в mm) 

22 20 18 19 22 25 18 17 16 25 29 27 49 

През зимните месеци относителната влажност в района е над 80 %, през 

преходните сезони около и над 70 %. Най-нисък е този показател на овлажнението през 

лятото, когато през август относителната влажност е под 60%. На фигура 3.1-2 е 

представен броят на дните с валежи.  

 

Фиг. 3.1-2 Брой на дните с валежи  

 Облачност и слънчево греене 
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Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник на 

топлинна енергия за природните процеси протичащи върху земната повърхност, в 

атмосферата и хидросферата. Разглежданият район е един от най-слънчевите в 

страната. От май до септември в района има 1376 часа слънчево греене, а през зимата 

166 часа. Общо през годината средно има около 2249 часа слънце. През лятото средно 

до около 50% от дните са ясни и има само около 1-3 мрачни дни.  

Таблица  3.1-3 Радиационен фактор 

Месеци 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ за год. 

Средна месечна и годишна продължителност на слънчевото греене (часове) 

79 109 146 191 225 261 322 318 250 167 103 768 2249 

Средната месечна обща облачност през зимните месеци е под 7 бала, а през 

лятото под 5 бала. Най-ниска средна месечна обща облачност има в края на лятото и 

началото на есента около и под 3 бала.  

Таблица  3.1-4 Облачност 

Месеци 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ за год. 

Средномесечна и обща годишна облачност (дни) 

6,6 6,2 6,2 5,4 5,2 4,5 3,1 2,7 3,2 4,9 6,3 6,7 5,1 

Средномесечен и средногодишен брой на ясните дни (по обща облачност) 

3,4 4,2 4,5 4,5 3,9 6,4 12,2 15,3 12,5 8,0 4,0 3,5 82 

 

Средната облачност през юли е в граници 2-3 бала при 16-17 ясни дни (облачност 8 

бала). Броят на ясните, мрачни и валежни дни е представен на фигура 3.1-3 

 

 

Фиг. 3.1-5 Брой ясни, мрачни и валежни дни  

 Мъгла 
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Дните с мъгла са представени в таблица 3.1-5. Общият брой на дните с мъгла 

през зимното полугодие (м. X - III) е 19,1, а през лятното полугодие (м. IV- IX) -1,1.  

Максимален брой дни с мъгла 20,3 дни в годината. 

Таблица 3.1-5 Мъгла 

Месеци 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 

Дни с мъгли, брой  

4,9 2,1 0,9 0,9 0,1 0,2 0,1 0,0 0,4 2,2 4,4 4,7 20.3 

 Вятър  

В условията на пресечен релеф трудно може да се говори за общ режим на 

вятъра. Най-общо вятърът в района се определя от съвместното действие на 

атмосферната циркулация над района и общите характеристики на релефа. Ветровете в 

Кърджали основно са със скорости около 1,5-2,2 m/s. В местоположения, където през 

зимата има условия за честа проява на фьон, средните месечни скорости на вятъра за 

зимните месеци са от 1,4 до 1,9 m/s, а през динамичните пролетни месеци около 2 m/s. 

 

 

Фиг. 3.1-6 Годишен ход на скоростта на вятъра   

По данни от ХМС Кърджали преобладаващата честота на ветровете е по посока 

север (32,4 %) и юг (21,5 %), което определя района с характерна двупосочна роза на 

ветровете (фигура 3.1-5). Тихото време (скорост на вятъра под 1 m/sec) е с висок 

относителен дял в годината – средно 58,7 % от дните в годината. Тихото време 

преобладава през зимните месеци (63-66 %), когато могат да се очакват и инверсионни 

състояния на атмосферата с мъгли. Данните за честотата на вятъра по посока са 

представени в таблица 3.1–6. 

Таблица 3.1-6 Честота на вятъра по посока (%) и тихо време (%) за ХМС – Кърджали 

П
о
 

п
о
со

к
а
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За год. 
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N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

37,7 

13,1 

10,2 

2,9 

20,8 

5,4 

2,0 

7,7 

32,2 

10,7 

7,3 

6,3 

30,1 

6,1 

1,4 

5,9 

37,2 

15,9 

7,2 

4,4 

26,5 

2,2 

1,5 

5,1 

26,6 

15,1 

9,9 

5,6 

32,4 

4,2 

1,8 

4,5 

25,3 

17,3 

10,4 

7,0 

25,6 

5,2 

1,8 

7,3 

30,7 

17,5 

10,7 

5,2 

18,2 

4,5 

3,8 

9,6 

35,2 

23,9 

12,0 

6,2 

7,8 

2,5 

3,2 

9,2 

32,6 

25,9 

12,9 

6,0 

8,8 

2,8 

2,3 

8,6 

35,1 

23,6 

11,3 

6,7 

10,7 

2,6 

2,4 

7,7 

36,8 

19,6 

6,5 

5,8 

17,5 

4,6 

1,8 

7,4 

27,6 

11,7 

9,7 

8,3 

31,7 

3,2 

2,1 

5,8 

31,9 

11,1 

10,3 

2,5 

28,1 

7,8 

1,1 

7,2 

32,4 

17,1 

9,9 

5,6 

21,5 

4,3 

2,1 

7,2 

Тихо  63,1 54,8 50,1 50,8 58,4 59,6 57,7 58,6 59,1 61,4 64,3 65,6 58,7 

През годината най-голяма честота имат ветровете от сектора север-североизток 

– около 50 %, следвани от южните. Честотата на тихото време за Кърджали е 59%. 

 
Фиг. 3.1-3 Годишна роза на вятъра  

В отговор на писмото на РИОСВ-Хасково с изх. № ПД-1(26)/07.12.2020г. по от-

ношение на данните, представени в Таблица 3.1.-6 следва да се отбележи, че те са ос-

реднени (за период от 30 год.)  годишни данни, взети от платформата meteoblue и зато-

ва, вероятно, същите данни като данни за климата фигурират и в годишни доклади за 

безопасност на Дружеството от 2006 и 2016 години. 

 Еволюция на основните компоненти на атмосферата при нереализиране на 

инвестиционното намерение 

Анализът и оценката на основните компоненти на атмосферата ( температура, 

валежи, облачност, слънчево греене, мъгла, вятър, радиация  и др. )при нереализиране 

на инвестиционното предложение категорично показват, че не се очакват  промени от 

описаното състояние на атмосферата . 

Изводи:  

1. Районът на община  Кърджали и района на ИП  попада в Континентално-

средиземноморската климатична област.  
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2. Зимата е мека, средните януарски температури в целия район са положителни. 

3. Лятото е сухо, слънчево и горещо. Средните юлски температури са между 23°С 

и 25°С.  

4. В района на община  Кърджали и района на ИП  преобладават основно ветрове 

със скорости около 1,5-2,2 m/s, а тихото време (скорост на вятъра под 1 m/s) е с 

висок относителен дял в годината  – средно 58,7 %.  

5. На база  на средногодишния ход на вятъра се вижда, че през четири от месеците 

на  отоплителния сезон (октомври, ноември, декември и януари) условията са 

неблагоприятни за разсейването на замърсителите, пречат на естествените 

способности на атмосферата за самоочистване. и през този период могат да се 

очакват проблеми с КАВ. 

6. Максималният самопречистващ потенциал на атмосферата (по сумата на 

валежите) е през зимния (ноември – януари) и пролетно-летния (май – юни) 

сезон. Най-високата относителна влажност на въздуха е от ноември до 

февруари. Тогава и средният брой на дните с мъгла е най-висок. 

7. Районът се характеризира с благоприятна ситуация по отношение на 

инверсионни явления – само 20,3 дни средно в годината (около 5,5 %) се 

характеризират с температурни инверсии, при това с незначителна мощност на 

височината на приземната инверсия, достигащи максимално до 200 м. Този 

извод обаче не може да се счита за еднозначен, тъй като котловинният релеф на 

района и високият процент на дни с тихо време (58,7 %) са предпоставка за 

термични инверсии. 

8. Като най-неблагоприятен фактор от метеорологичните условия е относително 

големият брой на дните през годината с ниска скорост на вятъра. 

9. Ако ИП не бъде реализирано не може да се очаква еволюция  на описаните 

основни компоненти на атмосферата . 

3.1.2 Атмосферен въздух  

Със Закона за чистотата на атмосферния въздух се уреждат условията, реда и 

начина за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, като по този начин 

се осигурява провеждането на държавната политика по оценка и управление на КАВ, в 

това число – подобряване на КАВ в районите, в които е налице превишаване на 

установените норми. 

Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в 

приземния слой са фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид и/или азотни 

оксиди, въглероден оксид, озон, олово (аерозол), бензен, полициклични ароматни 

въглеводороди, тежки метали – кадмий, никел и живак, арсен. 

 Икономически дейности , влияещи на формирането на КАВ на територията 

на община Кърджали и територията на ИП  

Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух в района на град 

Кърджали са промишлеността, транспортът, отоплението (местните битови и 

обществени източници), хвостохранилищата и др.  

На територията на община Кърджали няма големи горивни инсталации, 

подлежащи на контрол по изискванията на Наредба № 10 от 06.10.2003 г. за норми за 

допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди 
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и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации (ДВ, бр. 

93/2003 г., изм. ДВ, бр.19/2011 г.). 

Цялата промишленост е разположена в южната и източната части на града и 

оформя индустриална зона “Юг” и индустриална зона “Изток”.  

Индустриална зона “Юг” е разположена на 3 km от центъра на гр. Кърджали – 

на изхода на града в посока към гр. Момчилград и е с площ 1310000 m2. Обхваща 

следните предприятия: „Теклас България” ЕАД за производство на каучукови изделия 

за автомобилната промишленост, “Арда-ТМ” ЕООД за производство на инструменти 

(ключове и манометри), “Формопласт” АД за производство на матрици за пластмасови 

изделия, АРЗ “Капитан Петко Войвода” АД за ремонт и производство на резервни 

части и каучукови изделия за автомобили, селскостопанска техника и др. 

В отговор на писмото на РИОСВ-Хасково с изх. № ПД-1(26)/07.12.2020г. по 

отношение на компонент „Атмосферен въздух“ са прецезирани действащите фирми. В 

индустриална зона “Изток” са разположени: “Горубсо-Кърджали” АД – добив и 

преработка на полиметални руди, “Имерис Минералс България“АД за производство на 

бентонитови, перлитови и зеолитови продукти, “Пневматика-Серта” АД за 

хидравлични и пневматични цилиндри, “Монек-Юг” АД за производство на минно и 

металургично оборудване, , СД “Унитех-Христов и сие ” за производство на помпи от 

неръждаема стомана, “КИПС”ООД - месопреработване, “Хлебопроизводство” АД, 

“Минералсувенир” АД за производство на ювелирни изделия , „Шахинлер-България” 

ООД - Кърджали, „Булфанко” АД - Кърджали и „Модак” ООД – Кърджали  от 

текстилната и шивашка промишленост .  

Друг източник на емисии във въздуха от прах е “Имерис Минералс 

България“АД за производство на бентонитови, перлитови и зеолитови продукти. 

Извършените контролни измервания показват преустановяване на замърсяването с 

прах на атмосферния въздух при преработката на бентонитови глини. 

Замърсяването на атмосферния въздух е следствие от комбинираното 

въздействие на няколко основни промишлени предприятия –“Горубсо-Кърджали” АД , 

“Имерис Минералс България“АД, “Монек-Юг” АД и хвостохранилище на “Горубсо-

Кърджали” АД.  

Основен производствен източник на емисии на серен диоксид, олово и кадмий в 

атмосферния въздух в миналото е било “Горубсо-Кърджали” АД. След прекратяване на 

дейността на оловното и цинковото производство, съответно през 2011-та и 2012-та 

година, се отбелязва рязко намаляване на нивата на посочените замърсители.  

В допустимите норми са емисиите и от третото предприятие “Монек-Юг” АД.  

На територията на община Кърджали са разположени две хвостохранилища с 

оператор „Горубсо-Кърджали” АД – хвостохранилище „Кърджали 1” и 

хвостохранилище „Кърджали 2”. 

Хвостохранилище „Кърджали 1” е рекултивирано, но от няколко години, след 

започването на преработка на златосъдържащи руди, Дружеството изгражда временни 

депа за т.нар. „междинен продукт” върху рекултивираната повърхност. Планирано е  

този  междинен продукт да се преработи отново, а отпадъкът да се депонира върху 

„Кържали 2”.  

Хвостохранилище „Кърджали 2” е действащо хвостохранилище, в което до март 

2006 г. се е депонирал отпадъка от обогатяването на оловно-цинковите руди, а оттогава 



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

98 
 

досега в него се съхранява междинният продукт от гравитационно обогатяване на 

златосъдържащи руди и производство на злато „Доре“. Замърсяване на района с 

неорганизирани емисии на прах от хвостохранилището може да се получи  само в 

случаите на аварийни ситуации с оросителната инсталация в комбинация със 

сравнително силен вятър. 

 Качество на атмосферния въздух в община Кърджали  и ИП 

Община Кърджали има разработена Програма за качеството на атмосферния 

въздух (КАВ). Състоянието на атмосферния въздух в района на община  Кърджали се 

следи от АИС “Студен кладенец” - автоматичен – градски фонов пункт, разположен в 

застроената част на гр. Кърджали, отчитащ влиянието на емисии от производствени 

дейности и емисии от битовия сектор. Резултатите от пробовземането (автоматично) се 

извеждат ежечасно. Обслужва се от РЛ – Хасково към ИАОС;  

В таблица 3.2-1 е представена информация за състоянието на КАВ от 

измервателния пункт.  

 

Таблица 3.2-1 Състояние на КАВ( измервани показатели) в АИС “Студен кладенец” 
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Забележка: √ измерван показател  

В националното законодателство по опазване чистотата на атмосферния въздух 

са въведени следните норми за нивата (концентрацията) на замърсителите (Таблица 

3.2-2). 

Таблица 3.2-2 Норми за нива на замърсители според националното законодателство 

Вид норма Показател Норма Дименсия 
Период на 

осредняване 

Средноденонощна норма (СДН) ФПЧ10 50 µg/m3 24 часа 

Средногодишна норма (СГН) ФПЧ10 40 µg/m3 1 година 

Праг за информиране на населението 

(СЧН) 

Озон 180 µg/m3 1 час 
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Вид норма Показател Норма Дименсия 
Период на 

осредняване 

Праг за предупреждение на 

населението (СЧН) 

Озон 240 µg/m3 1 час 

Средночасова норма (СЧН) Серен 

диоксид 

350 µg/m3 1 час 

Средноденонощна норма (СДН) Серен 

диоксид 

125 µg/m3 24 часа 

Средночасова норма (СЧН) Азотен 

диоксид 

200 µg/m3 1 час 

Средногодишна норма (СГН) Азотен 

диоксид 

40 µg/m3 1 година 

Максимална осемчасова стойност (в 

рамките на денонощието) 

Въглероден 

оксид 

10 µg/m3 8 часа 

Пределно допустима максимално 

еднократна концентрация (ПДКм.е.) 

Сероводород 0.005 mg/m3 1 час 

Пределно допустима средноденонощна 

концентрация (ПДКс.д.) 

Сероводород 0.003 mg/m3 24 часа 

Пределно допустима максимално 

еднократна концентрация (ПДК м.е.) 

Амоняк 0.25 mg/m3 1 час 

Пределно допустима средноденонощна 

концентрация (ПДК с.д.) 

Амоняк 0.1 mg/m3 24 часа 

Средногодишна концентрация Арсен 6 ng/m3 1 година 

Средногодишна концентрация Кадмий 5 ng/m3 1 година 

Средногодишна концентрация Олово 0.5 µg/m3 1 година 

Средногодишна концентрация ПАВ 1.0 ng/m3 1 година 
 

 ФПЧ10 /фини прахови частици под 10 микрона/  

Фините прахови частици са основният замърсител на атмосферния въздух. 

Съставени са от твърди частици, малки водни капчици и допълнително адсорбирани на 

повърхността им химични вещества (органични съединения, метали и др.). Те се 

емитират директно при редица естествено протичащи природни процеси, от 

разнообразни антропогенни дейности (енергетика, транспорт, бит) или се формират 

вторично като продукт на химически трансформации в атмосферния въздух.  

Този атмосферен замърсител се контролира денонощно. 

През 2018 г. продължава регистрирането на наднормено съдържание на ФПЧ10 

през зимните месеци, в резултат от повишеното потребление на твърди горива в 

битовия сектор и характерните за сезона безветрие, мъгли и температурни инверсии, 

създаващи условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в 

приземния слой. Регистрирани са 53 превишения на средноденонощната норма (СДН) 

за опазване на човешкото здраве (концентрации над 50 μg/m3) (фигура 3.2-1).  

Броят на превишенията надхвърля регламентирания в Наредба № 12 от 

15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, 

бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух допустим брой за една 

календарна година – 35 бр. 
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Фиг. 3.2-1 Брой превишения на СДН по показател ФПЧ10 за периода 2015-2018 г 

От фигура 3.2-2 се вижда, че и през 2018г. средногодишната концентрация – 

32,51 μg/m3 за ФПЧ10 в пункт - АИС “Студен кладенец”, гр. Кърджали не превишава 

СГН от 40 μg/m3, а за 2019г.  – 28.42 µg/m3 като продължава тенденцията за понижение 

на средногодишната концентрация на ФПЧ10 в града. Докато за всички години до 2017 

включително броят на превишаванията на нормата за ФПЧ във въздуха е над 35 , то за 

2019 г  на пункт - АИС “Студен кладенец”, гр. Кърджали са отчетени 22 превишавания 

на нормата по отношение на ФПЧ10 , т.е. за първа година превишаванията са под 35 

бр. за година . Провежданият мониторинг на качеството на въздуха за последните три 

години показва тенденция за трайно подобряване на състоянието на въздуха в региона. 

 

 

Фиг. 3.2-2 Средногодишна концентрация по показател ФПЧ10 за периода 2015-2018 г. 

Серен диоксид  

Основните източници на този замърсител са енергетиката, индустрията и 

отоплителни централи.  

Средночасовата норма за опазване на човешкото здраве /СЧН/ е 350 μg/m3. Тази 

норма не бива да се превишава повече от 24 пъти в рамките на една календарна година.  
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Средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве /СДН/ е 125μg/m3. 

Тя не бива да се превишава повече от 3 пъти в рамките на една календарна година.  

В АИС “Студен Кладенец” не са регистрирани превишения на 

регламентираните НДЕ за серен диоксид през 2018  и 2019 г. Установена е трайна 

тенденция за спазване на нормите по показател серен диоксид.  

Полициклични ароматни въглеводороди - ПАВ (бензо-а-пирен)  

Средногодишната концентрация за ПАВ, измерена през 2017 г. в АИС ”Студен 

кладенец”, гр. Кърджали е 1,85 ng/m3 при средногодишна целева норма 1 (в сила от 

01.01.2013 г.). Наблюдава се понижение на измерената концентрация за ПАВ в 

сравнение с 2016 и 2015 г., когато измерените стойности за този показател са съответно 

2,4 и 2,28 ng/m3.  

Oсновна причина за замърсяването на атмосферния въздух с ПАВ е непълното 

изгаряне на различни видове горива – въглища и дизелово гориво, в това число и 

битовия сектор.  

 

 

Фиг. 3.2-3 Средногодишна концентрация по показател ПАВ бензо(а)пирен) в ng/m3 за 

периода 2015-2017 г. 

 Озон  

Озонът е газ, естествено съдържащ се в атмосферата (приземен слой). 

Приземният озон се образува при сложни химични реакции, протичащи с други 

атмосферни замърсители като азотни оксиди, метан, неметанови летливи органични 

съединения и въглероден оксид, известни като прекурсори на озон под влияние на 

висока температура и слънчева светлина. Тези процеси протичат най-често през летния 

период на годината.  

През 2018 г. и 2019 г. в АИС ”Студен кладенец” не са регистрирани превишения 

на осемчасовите средни стойности на краткосрочната целева норма от 120 μg/m3 и 

няма регистрирани превишения на прага за информиране на населението от 180 μg/m3.  

В най-близоко разположените села до територията на ИП (Македонци и 

Дънгово) няма промишлена дейност. Населението на селата и махалите им е между 20 

и 140 души. Итензивността на автомобилния транспорт в района е ниска. Това 

определя сравнително ниските емисии от битовия сектор и автомобилния транспорт. В 
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района на селата не се развива интензивно растениевъдство, преобладават горските 

територии. Поради това не се очакват неорганизирани емисии на ФПЧ в периода на 

подготовка на почвата и събирането на реколтата. 

Територията на инвестиционното предложение  не попада в район, където за 

оценка на качеството на въздуха се изискват измервания на нивата на атмосферните 

замърсители (чл.8.(1), Наредба №7). Районът е оценен (по т.4  от чл.30 (1), Наредба 

№7) като район, в който нивата на атмосферните замърсители са под долния оценъчен 

праг (ДОП). В резултат на това, качеството на атмосферния въздух може да се 

определи като много добро.. 

 Прогнозни промени в КАВ, при нереализиране на инвестиционното 

предложение  

Не се очаква промяна в КАВ на община Кърджали при нереализирането на 

инвестиционното предложение – нито като цяло нито по отношение на ФПЧ, NOx, 

SOX, CO, H2S NH3, ПАВ , Pb, Ni  и др.  

Изводи: 

1. Фините прахови частици са основният замърсител на атмосферния въздух. В 

периода 2015-2018г. средногодишната концентрация не превишава СГН от 40 μg/m3. 

През 2018 г. тя е– 32,51 μg/m3 за ФПЧ10 в пункт - АИС “Студен кладенец”, като 

продължава тенденцията за понижение на средногодишната концентрация на ФПЧ10 в 

града. Въпреки намаляването на регистрираните наднормени средноденонощни 

стойности, все още броят им превишава допустимите 35 бр, през 2018 броят на 

регистрираните превишенията е 58, като наднорменото съдържание на ФПЧ10 е през 

зимните месеци .През 2019 г. обаче броят на превишенията  за годината е само 22 , а 

средногодишната концентрация на ФПЧ  е – 28.42 µg/m3 

 2. Установена е трайна тенденция за спазване на нормите по показател серен 

диоксид. В периода 2015-2019 г. в АИС “Студен Кладенец” не са регистрирани 

превишения на регламентираните НДЕ за серен диоксид. 

 3. Наблюдава се понижение на измерената концентрация за ПАВ през 2017, в 

сравнение с 2016 и 2015 г. Въпреки това и в трите години е превишена средногодишна 

целева норма 1 ng/m3.  

4. В ”Студен кладенец” не са регистрирани превишения на осемчасовите средни 

стойности на краткосрочната целева норма по отношение на озона.  

5. Нереализацията на инвестиционното предложение не влияе на КАВ на община 

Кърджали  и района на ИП. 

3.2 Хидросфера  - повърхностни води; подземни води; 

водоизточници; санитарно охранителни зони;  
Районът на инвестиционното предложение попада в обхвата на Басейнова 

дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район (БД ИБР), с център гр. 

Пловдив. 

Управлението на водите се извършва, съгласно действащата в страната 

законодателна и нормативна уредба, като конкретните дейности в близък и 

дългосрочен аспект са на основата на разработен План за управление на водите в 

речния басейн. Последният обобщава националните изисквания и изискванията, 

поставени пред страната във връзка с членството й в Европейския съюз. Това означава 
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възможно най-точно придържане към заложените в Рамковата директива за водите 

2000/60/ЕС изисквания и концепция за поетапно постигане на определено ниво на 

състояние на водите. Понастоящем е разработен и действа ПУРБ 2016-2021. 

3.2.1 Повърхностни води 

Находище „Надежда“ попада в границите на две повърхностни водни тела, 

както е посочено в писмото на БД ИБР. 

Едното е повърхностно водно тяло „Язовир Студен кладенец“ с код 

BG3AR350L010. Във водното тяло има определени зони за защита (ЗЗ)на водите по 

чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите (ЗВ), като местоположението на ИП не попада в 

ЗЗ по Натура 2000, включени в Раздел 3, точки 5.1 и 5.2 на ПУРБ на ИБР. ИП попада в 

чувствителна зона по чл. 119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ 

на ИБР. Повърхностното водно тяло е определено като силно модифицирано в умерен 

екологичен потенциал и лошо химично състояние. Целта на опазване (съгласно 

разпоредбите на Глава Х, Раздел III на ЗВ) е по-малко строга по Хлорофил А, Робщ, 

както и постигане на добро състояние по показател кадмий и предотвратяване на 

влошаването, както и постигане на БПС.   

Другото е повърхностно водно тяло „Река Върбица и притоците от гр. 

Златоград до устие“ с код  BG3AR400R074. Във водното тяло има определени зони за 

защита (ЗЗ) на водите по чл.119а, ал.1, т. 5.1 и 5.2 на ПУРБ на ИБР. ИП попада в 

чувствителна зона по чл. 119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ 

на ИБР. То е определено като тяло в добро екологично състояние и добро химично 

състояние. Целта на опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно 

разпоредбите на Глава Х, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто състояние и 

предотвратяване влошаването . 

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от 

наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно 

картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл.146 е 

от Закона за водите. 

Речната мрежа е сложна, гъста и с многобройни разклонения, които често 

сменят своята посока. Тя е част от басейна на р. Арда (в горното и средното й течение). 

Речните долини са дълбоко врязани в релефа. Дъната им са каменисти и с много 

прагове. По-големите реки имат широки долини  и пад 17-50 m/Km. Речният режим е 

свързан с режима и количеството на атмосферните валежи.  Максималните им дебити 

са през периода на снеготопенето и през октомври-ноември-декемвр, когато падат по-

големи количества валежи.  Трети максимум се наблюдава през пролетно летния сезон  

- месеците май и юни. През лятото водата в реките значително намалява, а малките 

ручеи пресъхват (особено през месеците август и септември). При краткотрайни 

проливни дъждове  речните дебити се увеличават рязко и малките и безобидни ручеи 

се превръщат в буйни и разрушителни потоци. През зимата дебитът на реките намалява 

и повечето от тях замръзват. 

Съгласно Приложение ХІ на Директива 2000/60/ЕС целият Източнобеломорски 

район попада в Екорайон 7 - Източен Балкан (Eastern Balkan). Басейнът на р. Арда е 

трансграничен с Р. Гърция, от международния басейн на р. Марица. 

На фиг. 3.2.1-1 е показана принципна схема на басейна на р. Арда, с 

разположението на разглеждания район на инвестиционното предложение. 
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Река Арда е най-голямата родопска река и един от най-големите притоци на 

Марица. Площта на водосборната й област до границата възлиза на 5273 km2. Тя 

извира от Ардин връх на 1730 m н.в. и се влива в Марица на турска територия при 

гр.Одрин. 

Дължината на р.Арда до границата възлиза на 241 km р. Арда има среден 

наклон -5.8 ‰ и коефициент на извитост – 1.9. Гъстотата на речната мрежа е 1.32 

km/km2. По-важните притоци на р. Арда са около 25 на брой, между които и 

р.Върбица. 

Спрямо показателите на цялата страна водосборът на р. Арда е 5,22% от площта 

и 13,43% от оттока. От тези две цифри се вижда, че този район на страна-та е 

сравнително богат на води. Река Арда е третата река в България след Марица и Струма 

по отток. 

Независимо от ниската й средна надморска височина, поречие Арда има най-

висок отточен модул от всички български поречия (14 l/s/km2). Значителните водни 

ресурси и неголямата гъстота на населението създават една много висока 

водообезпеченост от 7583 m3/person/y, каквато малко райони в страната имат. 

Водосборът на река Арда е най-силно подложен на Средиземноморското 

влияние. Единствен в страната той е разположен изцяло успоредно на бреговата 

Беломорска ивица и в непосредствена близост от 40 до 60 km до нея. От горната 

особеност произлиза и разпределението по сезони на пълноводията (главно през 

зимните месеци) и големите размери на високите вълни като резултат от снеготопене и 

зимни дъждове. Зимните пълноводия правят р. Арда хидроенергиен феномен, дължащ 

се на пълното покритие на максималните нужди от електроенергия в системата и 

речното пълноводие. Това съвпадение почти премахва необходимостта от сезонни 

обеми в язовирите. Специфично за р. Арда е и липсата на каквито и да са крупни 

напоителни системи по основното русло на реката, което я превръща в първокласен 

независим енергиен източник.  

 

Фиг. 3.2.1-1 Принципна схема на речната мрежа на басейна на Арда 

Басейнът на р. Арда попада изцяло в Рило-Родопската морфографска зона, 

Родопска област, като водосборът й почти изцяло попада в Източнородопската 

подобласт. Водосборът на река Арда е силно подложен на Средиземноморското 
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влияние и се отнася почти изцяло към Континентално-средиземноморската климатична 

област. 

Основните белези на тази климатична област са топлото лято и меката зима, 

малката годишна температурна амплитуда, есенно-зимният максимум и летният 

минимум на валежите, липсата на трайна снежна покривка в извън планинските 

територии. 

Вътрешно годишното разпределение на оттока зависи от разпределението на 

валежите, снежната покривка и температурата на въздуха. В най-източните  

югоизточни райони, където се чувства средиземноморското влияние пълноводието се 

изтегля в началото на годината – през февруари и има минимум през лятото. Това най- 

ярко е изразено при южните притоци на р. Арда. 

Основните оттокообразуващи фактори са два вида: климатични и фактори на 

подстилащата повърхнина. Върху отточния режим влияят и други групи фактори, чия-

то роля се изразява най-вече в преразпределянето по различен начин на падналите ва-

лежи. Такива са растителността и почвената покривка, релефът (наклон и изложение на 

склоновете, надморска височина, форми, карст), хидрографските характеристики на 

речния басейн (големина, форма, гъстота на речната мрежа, коефициент на езерност) и 

не на последно място антропогенната дейност под формата на агротехническите и хид-

ротехнически мероприятия. От групата на климатичните фактори водеща роля имат 

валежите (течни и твърди), снежната покривка и температурата на въздуха. 

Средните годишни валежи като цяло за района са около 700mm, малко по-

високи от средните годишни валежи за България. Най-голямото количество валежи 

падат през зимата (197mm) и най-малко през лятото (143mm). Като цяло валежите в 

района се характеризират с големите си пространствени изменения. 

Таблица 3.2.1-1 Валежни суми 

 

Наблюдава се ясно изразена зависимост на изменчивостта на средногодишния 

отток от надморската височина и влиянието на средиземноморския климат. Изменчи-

востта и съответно коефициента на вариация Cv са по-малки за високите водосбори в 

северозападната част на поречието. За северните притоци на Арда р. Черна и р. Бяла 

Cv варира между 0,261 и 0,303, за главната река при гр. Рудозем и с. Вехтино съответ-

но 0,324 и 0,327 и за южните притоци р. Върбица при сп. Джебел и р. Крумовица съот-

ветно 0,428 и 0,437, като става максимален за най-южния водосбор на р. Бяла при с. 

Долно Луково – 0,616. 

В отговор на писмото на РИОСВ-Хасково с изх. № ПД-1(26)/07.12.2020г. по от-

ношение на данните, представени в Таблица 3.2.1.-1 следва да се отбележи, че те са 

осреднени (за период от 30 год.)  годишни данни, взети от платформата meteoblue и 

затова, вероятно, същите данни като данни за климата фигурират и в годишни доклади 

за безопасност на Дружеството от 2006 и 2016 години. 
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Средномногогодишният отток на р. Арда също се изменя в широки граници, ка-

то за северните притоци р. Малка Арда и р. Черна е 1,588-2,146 m3/s, а за южните  съ-

ответно 2,062-16,58-7,32 m3/s. Средномногогодишният отток за р. Арда за периода 

1961-1998 г. е 2 289х106 m3, а минималният 851.8х106 m3.  

Модулите на оттока, представляващи осредненото за водосбора и отнесен към 

единица площ отток на съответната река имат също така ясно изразена зависимост от 

надморската височина и близостта с Беломорието. 

Река Върбица е втората по големина река в Източни Родопи. Тя е най-дългият и 

най-пълноводен приток на Арда. Дължината ѝ е 98,1 km, което ѝ отрежда 28-мо място 

сред реките на България. Образува се от сливането на Голяма река и Малка 

(Аламовска) река в центъра на град Златоград. Река Върбица, заедно с Неделинска 

река, е основен ресурс на питейна вода за град Златоград, въпреки екологичните 

проблеми причинени от канализацията на селата Долен и Ерма река. След Златоград 

долината на Върбица се разширява и е с множество меандри. Средният наклон за 

реката е 11 ‰, а коефициентът на извитост - 2,40. В района на село Фотиново, община 

Кирково, реката завива на север и запазва тази посока до устието си, като долината ѝ 

става много широка. Реката има широк и слабо залесен водосборен басейн, като 

площта му е 1203 km2, което представлява 20,8% от водосборния басейн на река Арда. 

Реката отводнява големи части от рида Жълти дял в Западните Родопи, а така също 

Гюмюрджински Снежник и Стръмни рид в Източните Родопи. Границите на 

водосборния ѝ басейн на северозапад минават по билото на рида Жълти дял и 

водосборните басейни на малки десни притоци на река Арда, в т.ч. река Кьошдере; на 

изток, минават по билото на Стръмни рид и водосборните басейни на реките Големица 

и Крумовица, десни притоци на Арда, а на юг и югозапад - по билото на 

Гюмюрджински Снежник (държавната граница на България с Гърция) и водосборните 

басейни на реките Филиури и Сушица, вливащи се директно в Бяло (Егейско) море. 

Влива се в язовир „Студен кладенец“ на 227 m надморска височина в района на село 

Соколско, община Кърджали. При вливането й в яз. “Студен кладенец” тя осигурява в 

средна година 550,18 млн.m3 вода.  

Река Върбица е една от най-поройните реки в цяла България. Съчетанието 

между значителни (годишните валежи по поречието достигат до 1000 mm) и 

интензивни валежи, особено през есенно-зимния период и големият водосборен басейн 

създават предпоставка за големи прииждания на реката и наводнения предимно в 

долното й течение. Във връзка с това във водосборния ѝ басейн са изградени 3 по 

големи язовира („Ерма река“, „Горубсо“ и „Бенковски“) и множество микроязовира. 

Големите язовири играят ролята на регулатори на оттока на реката и нейните притоци, 

поради поройните им характери, а малките микроязовири се използват за местно 

напояване. Водите на р. Върбица се използват от общините Неделино, Златоград, 

Кирково и Джебел и част от общините Момчилград и Кърджали. Тук се намират 

напоителните полета Загорско (15 ha), Груево (44 ha), Момина сълза (28 ha), Искрил 

(33 ha), Добромирци (405 ha) и Първица (71 ha).  

Средиземноморското климатично влияние върху годишното разпределение на 

валежите, потенциала на изпарение и акумулирането на вода от снежната покривка, 

формират зимен максимум (декемврийски) и летен минимум (август – септември) на 

речния отток (таблица 3.2.1-2).  
 

 



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

107 
 

Таблица 3.2.1-2. Процентно разпределение на оттока по месеци 

Хидрометрична станция, 

река, пункт 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

61500, р. Върбица, с. Джебел 15.2 21.2 14.3 9.4 6.3 3.5 1.3 0.5 0.8 2.8 7.6 17.7 

 

От таблицата се вижда, че водният отток се характеризира със снежно-дъждовен 

режим, есенно-зимно пълноводие и рязко изразен февруарски максимум. Под влияние 

на пролетно-летните валежи зимното пълноводие преминава във вторично пролетно 

пълноводие и по такъв начин в режима на реките се формира една обща многоводна 

фаза от ноември до април, през която протичат 85% от годишния обем от оттока.  

Връзката между оттока на река Върбица с валежите и отточния слой в района на 

Егейския басейн е представено на фигура 3.2.1-2. Както се забелязва съществува добра 

синхронност между годишните валежни суми и оттока в изследваното поречие, като 

през последните години на миналия век има ясно изразена тенденция към понижаване 

на техните количества. 

 

Фиг. 3.2.1-2. Годишни колебания на оттока на река Върбица, валежите и отточния слой 

в района на Егейския басейн 

Основните статистически характеристики на оттока на р. Върбица (средни 

месечни и годишни стойности на оттока - Qср., техните средно-квадратични 

отклонения - σ, коефициент на вариация Cv и коефициент на асиметрия - Cs и техните 

максимуми и минимуми) са представени в таблица 3.3.1-3. От таблицата се вижда, че 

най-голямата изменчивост на оттока и в двата пункта се наблюдава през месец 

октомври (Cv=1.572) което е свързано със засилване влиянието на средиземноморските 

циклони в района. 

Таблица 3.2.1-3. Основни месечни и годишни характеристики на оттока (m3/s) на р. 

Върбица при хидрометрична станция с. Джебел и при устието на реката до вливането в 

яз. Студен Кладенец 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ср. 

  ХМС 61500, р. Върбица, с. Джебел  F=1149 km2 

Qср 30.2 42.2 28.5 18.8 12.5 6.9 2.6 1.0 1.6 5.6 15.1 35.3 16.6 

y = -2.1525x + 4991.6

y = -1.3011x + 2813.2

y = -0.1209x + 255.5
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 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ср. 

σ 24.9 30.7 20.4 10.8 9.8 7.8 3.6 1.3 1.9 8.8 15.3 30.6 7.1 

cv 0.8 0.7 0.7 0.6 0.8 1.1 1.4 1.2 1.2 1.6 1.0 0.9 0.4 

cs 1.0 1.2 1.8 0.5 1.6 2.7 4.2 2.3 1.7 2.7 1.4 1.6 0.8 

Max 100.0 131.0 97.8 41.4 39.8 38.0 21.3 6.1 7.6 41.4 50.5 146.0 37.4 

Min 3.2 2.6 4.9 4.5 1.6 1.7 0.1 0.01 0.0 0.1 1.5 1.2 4.9 

  р. Върбица (до вливането в яз. Ст. Кладенец)  F=1202.8 km2 

Qср 31.5 44.1 29.8 19.6 13.1 7.3 2.7 1.1 1.8 5.8 15.7 36.9 17.4 

σ 26.0 32.1 21.3 11.2 10.2 8.1 3.7 1.3 2.0 9.2 15.9 31.9 7.5 

cv 0.8 0.7 0.7 0.6 0.8 1.1 1.4 1.2 1.2 1.6 1.0 0.9 0.4 

cs 1.0 1.2 1.8 0.5 1.6 2.7 4.2 2.3 1.6 2.7 1.4 1.6 0.8 

Max 104.4 136.8 102.1 43.3 41.6 39.7 22.3 6.4 8.1 43.2 52.7 152.5 39.4 

Min 3.4 2.7 5.1 4.7 1.7 1.6 0.1 0.01 0.0 0.1 1.5 1.2 5.1 

 

Наличието на синхронност между валежа и оттока в поречието на р. Върбица 

може да се представи чрез сумарните разностни криви (фигура 3.2.1-3). За целта са 

използвани данните за оттока на реката при ХМС Джебел и валежите от ст. Кърджали. 

От фигурата ясно личат отделните периоди на понижени стойности на валежите и 

оттока през 40-те - началото на 50-те години и след 1984 г. По високи стойности на 

оттока и валежа са наблюдавани през 70-те години. 

 

Фиг. 3.2.1-3. Хронологични сумарни разностни криви за оттока на р. Върбица и валежа 

при гр. Кърджали. 

 

Повърхностните води в района на обособената територия се използват за 

водоснабдяване с питейна вода на населението, използва се вода за технически нужди, 

за напояване, за рекреация и водните тела са приемник на отпадъчните води от 

промишлеността и населението в района.  
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В ПУРБ 2016-2021 е извършена актуализация на типологията на повърхностни-

те води, като е въведена единна система за класифициране (типология) на водните еко-

системи. Характеристиката на типовете и факторите за дефиниране на типологията за 

реки и езера в България са част от прил. 6 на Наредба Н-4/14.09.2012 за характеризира-

не на повърхностните води. В ПУРБ 2016-21 са извършени дейности по актуализация 

на основните характеристики на района за басейново управление, като са ползвани 

нови подходи за анализ и оценка и нова концепция  за планиране на мерките.  

Прегледът на натиска върху повърхностните води е базиран на модела „движе-

щи сили- натиск – състояние – въздействие – отговор”.  

Актуализацията на характеристиките на повърхностните води се извършва в съ-

ответствие с изискванията на Глава Десета “Управление на водите”, раздел VI „Плано-

ве за управление на речните басейни”, чл.157, ал.1, т.1, б „а” от Закона за водите и На-

редба № Н-4 /2012 г. за характеризиране на повърхностните води. 

Качеството на използваните повърхностни води за определени цели трябва да 

отговарят на съответни нормативни изисквания. Наднормено замърсените води 

създават условия за здравен риск за населението. Източниците на замърсяване на 

повърхностните води са точкови източници на замърсяване; промишлени предприятия, 

които не пречистват до необходимите изисквания генерираните отпадъчни води, 

директно заустване на битови отпадъчни води от населените места в приемниците; 

дифузни източници на замърсяване - нерегламентирано торене на земеделските площи, 

натрупване на торови маси от животновъдството, нерегламентирано натрупване на 

твърди битови отпадъци, депа за отпадъци, които не отговарят на нормативните 

изисквания, използване на септични и изгребни ями от голяма част от населението, 

поради липса на канализация. За въпросите, свързани с количеството и качеството на 

водите и тяхното използване за питейни, битови и промишлени нужди, а така и за 

контрола върху отпадъчните води, които се заустват във водните тела в района на 

изследваната територия, отговарят БД на ИБР – гр. Пловдив, „Водоснабдяване и 

канализация” ООД – гр. Кърджали и РИОСВ гр. Хасково.  

Територии, обявени за защита на повърхностните водни тела от замърсяване с 

биогенни елементи, съгласно Директива 91/271/ЕИО (изменена с Директива 

98/15/ЕЕС) за пречистване на отпадъчните води от населените места, транспонирана в 

Наредба 6 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества 

в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ бр.97/2000г. посл.изм. и доп. 

бр.24/2004 г.) са „чувствителни зони”. Съгласно Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на 

основание на чл.12 от Наредба №6 / 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото 

съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни 

обекти, всички водни обекти във водосбора на р.Арда, включително и ВТ 

BG3AR400R074, са в списъка на „Чувствителни зони”. Следователно, площта на 

Инвестиционното предложение попада в чувствителна зона. ИП не попада в уязвима 

зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. 

 Инвестиционното предложение не попада и не граничи със СОЗ около 

водоизточници на ПВТ или на водоизточници на минерални води. То се намира извън 

определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не 

попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под 

заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146 б от Закона за водите.  

На територията качеството на водите се следи в пунктовете от НАСЕМ на 

РИОСВ-Хасково. Поречие на - р. Върбица, след с. Бенковски до вливането й в яз. 
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Студен кладенец е II категория „Чувствителна зона”. Водите в отводнителните канали 

се категоризират ІІ категория. Качеството на отпадъчните води се следи два пъти в 

годината за всяка канализационна система от лицензирана лаборатория на МОСВ. 

Обикновено показателите, по които не отговарят отпадъчните води в района са БПК5, 

ХПК, азот. Съгласно резултатите от мониторинга на повърхностно водно тяло с код 

BG3AR400R074 за 2016 и 2017 г. (таблица 3.3.1-4) е установено, че водите са в добро 

екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната 

среда за водно тяло BG3AR400R074 е поддържане на доброто състояние и 

предотвратяване влошаването му.  

 

Таблица 3.2.1-4. Оценка на състоянието на повърхностно ВТ BG3AR400R074 през 

2016-2019 г. 
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BG3AR400R074 Река Върбица и 

притоците от 

гр. Златоград 

до устие 

R14 река река  добро добро добро добро 

 

Анализът на значимите проблеми, оказващи влияние върху състоянието на 

водните тела в басейна на р. Арда показва, че най-съществена роля оказват: 

 точковите източници на замърсяване - предимно от неизградени канализации 

и пречиствателни станции за населените места и локални замърсявания от дейс-

тващи рудници, хвостохранилища и мандри; 

 морофологични изменения – ерозия на речните корита, обезлесяване, добив на 

инертни материали, прекомерно застрояване на реките с малки ВЕЦ, водещи до 

изменение в речното легло и в екосистемите и до несъответствие със стратегии-

те за развитие на екотуризъм; 

 дифузното замърсяване -  свързано с нерегламентирано изхвърляне на отпадъ-

ци от населените места, строителни отпадъци и от горско – стопански дейности, 

от животновъдство, ерозия във водосбора; 

 наводнения – проблеми с наводненията по долното течение на р.Арда и 

р.Върбица. 

От индустриалните източници като значими емитери в повърхностните води в 

басейна на р. Арда с най-голямо значение е рудодобивът и обогатяването, хранително-

вкусовата промишленост и химическата промишленост. 



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

111 
 

 Анализът на данните за качество на повърхностните води, които са в пряка 

зависимост и от количествата и качествата на заустваните отпадъчни води от обектите 

замърсители с такива води, като ОЦК - АД, Горубсо-Кърджали - АД, Горубсо-

Златоград - АД, Рудник «Крушев Дол»-АД, Маджарово ЕАД, се открояват следните 

характерни основни въздействия върху водите на територията върху следните общи 

физикохимични показатели: pН, неразтворени вещества, електропроводимост, 

разтворен О2, наситеност с О2, ортофосфати - P-PO4, Фосфор общ, азот нитритен - N- 

NO2, азот-амониев -N - NH4, азот общ, БПК 5, ХПК, нефтопродукти, обща твърдост, 

цинк, мед, манган и върху следните приоритетни вещества: кадмий, олово, никел. 

В района на ИП има 5 дерета, които през по-голямата част на годината са сухи. 

Дъждовните води и водите от снеготопенето се събират в тези дерета  и се отвеждат 

към реката Върбица – фиг. 3.2.1-4. 

 

Фиг. 3.2.1-4.- Повърхностни водни обекти на територията и в близост до 

територията на инвестиционното предложение 

Причините за наводненията почти винаги са свързани с обилни валежи от дъжд 

или от сняг, който се натрупва и впоследствие се стопява в резултат на значително за-

топляне. Подробно описание на видовете наводнения и тяхната класификация по из-

точници, механизъм и характеристика са описани подробно  в разработената „Предва-

рителна оценка на риска от наводнения за ИБР за басейна на р. Арда“. 
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Направеният анализ показва, че основна причина за регистрираните в басейна 

на река Арда наводнения са разливанията на реки, причинени от изключително интен-

зивни и продължителни валежи – 40 от общо 41 минали наводнения за басейна. 

 Друг тип наводнения са дъждовните наводнения (от скатови води) – резултат на 

краткотрайни, интензивни валежи – 1 от общо 41 значими минали наводнения в басей-

на. 

В повечето от случаите причина за наводнението е комбинация от повече от 

един фактор.  

През зимния период значителна част от наводненията са предизвикани от съче-

таването на интензивен валеж от дъжд със снеготопене в случай на натрупана значи-

телна снежна покривка. За басейна на Арда това са 10 от всички значими минали съби-

тия. 

 Извършена е и оценка на заплахата и риска от потенциални бъдещи наводнения 

в басейна на река Арда, съгласно утвърдената национална Методика. Определени са 

застрашени от наводнения речни участъци, за които е изследвана заплахата и е оценен 

потенциалният бъдещ риск от наводнения. Участъци с документирани минали навод-

нения със значими неблагоприятни последици, за които се очаква, че може да се пов-

торят и в бъдеще, но за които няма налична достатъчно информация за определяне на 

потенциалните граници на заливане, са включени в списъка на участъците, за които се 

изследва заплахата от наводнения, както и участъци, за които има основание да се смя-

та, че е възможно да настъпи бъдещо наводнение със очаквани значими неблагоприят-

ни последици. Районът на инвестиционното предложение не попада конкретно в тези 

участъци (виж Фиг.3.2.1-5).  

Направена е и оценка на потенциални последици от минали наводнения, които 

могат да се повторят в бъдеще. 

В резултат на българо-гръцки проект е създадена система за ранно предупреж-

дение и прогнозиране на наводненията в басейна на река Арда /ARDAFORECAST/. 

Създаден е и модел за прогнозиране на речния отток, като е отчетено влиянието на 

трите големи язовира от каскада „Арда”. Системата за прогнозиране изчислява водните 

количества в определените напречни профили, като използва за входни данните от те-

леметричните станции за валеж и температура, прогнозни данни за скорост на вятъра, 

влажност и обща слънчева и атмосферна радиация и пресмята евапотранспирацията, 

повърностния отток Qr [mm] и дренирането D [mm]. 

Като важни резултати от проекта могат да се отбележат създаването и поддър-

жането на хидро-метеорологична информационна система и GIS база от данни, както и 

WEB-базирани инструменти за обмен на информация и прогнози, до която ще бъде 

осигурен достъп на вземащите решения, заинтересовани страни и широката обществе-

ност. Системата работи в реално време, позволяващи количествено прогнозиране на 

валежите и речният отток със срочност до 5 дена със стъпка от 3 часа. 
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Фиг. 3.2.1-5 Карта на потенциални бъдещи наводнения – р. Арда 

Анализ на значимостта на влиянието на климатичните промени 

Моделирането на климатичните промени и по-специално на тенденциите на из-

менението на количеството на валежите и честотата на интензивните валежи показват 

две разнопосочни тенденции. Едната е за незначително намаляване на количеството на 

валежите. Другата е за увеличаване на честотата на интензивните валежи.  Има значи-

телно увеличение на средния брой дни с денонощни суми на валежите над 100 мм - с 

около 30% за периода 1991-2007г. спрямо базисния перид 1961-1990 г. Въпреки нама-

лението на броя на станциите, в периода 1991-2007г. се наблюдава увеличение на ре-

гистрираните в метеорологичната мрежа случаи с проливни валежи. През последните 

години има тенденция към зачестяване на случаите с типично пролетно-летен тип кон-

вективна облачност с валежи от дъжд, гръмотевични бури и понякога с валежи от град 

през зимни месеци като януари и февруари. Дебелината на снежната покривка показва 

тенденция към намаление в края на миналия век. Съществува тенденция за увеличава-

не на недостига на вода в почвата в резултат на повишения разход на вода, която се 

изпарява от повърхността на почвата и посредством транспирацията на растителността. 
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Фиг. 3.2.1-6  Карта на тенденциите на изменение на честотата на Qmax 

Тенденциите в изменение на максималния отток и съответно появяване на на-

воднение могат да бъдат обобщени по следния начин: в целия басейн на Арда същест-

вува вероятност за увеличение с 5-10% на честотата на появяване на високи води, по-

раждащи опасност от наводнение. 

Съгласно приложената карта, районът на ИП попада в област, при която същес-

твува вероятност за увеличение с 10% на честотата на появяване на високи води, по-

раждащи опасност от наводнение, което изисква предприемане на  мерки, свързани с 

правилното оразмеряване на дренажните и отвеждащите съоръжения.  

В заключение може да се отбележи, че за да се направи преценка за достигане 

на поставените цели за опазване на околната среда, освен определянето на натиска и 

неговото значение е необходимо да се оцени въздействието на всички видове натиск 

върху повърхностните води, съгласно изискванията на чл. 157, ал. 1, т. 2 от Закона за 

водите (ЗВ). 

Изводи:  

1. Ивестиционното предложение попада в границите на повърхностно водно тяло 

(ПВТ) „Река Върбица и притоците от гр. Златоград до устие” 

2. Повърхностно водно тяло с код BG3AR400R074 „Река Върбица и притоците от 

гр. Златоград до устие“ се определя като тяло в добро екологично състояние и добро 

химично състояние. Целта на опазване на околната среда за конкретното водно тяло 

(съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто състояние и 

предотвратяване влошаването и опазване на доброто химично състояние и 

предотвратяване на влошаването. 
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3. Във водното тяло има определени зони за защита (ЗЗ) на водите по чл.119а, 

ал.1, т. 5.1 и 5.2 на ПУРБ на ИБР. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал.1, т.3, 

буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. Определянето на чувствителните 

зони цели защита на повърхностните води от повишаване съдържанието на биогенни 

елементи в тях от отпадъчни води от населените места.  

4. Водният отток в разглежданият район се характеризира със снежно-дъждовен 

режим, есенно-зимно пълноводие и рязко изразен февруарски максимум. 

5. За района на ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като ИП не 

попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР, 

както и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под 

заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146 е от Закона за водите. 

6. Районът на ИП попада в област, при която съществува вероятност за 

увеличение с 10% на честотата на появяване на високи води, пораждащи опасност от 

наводнение, което изисква предприемане на  мерки, свързани с правилното 

оразмеряване на дренажните и отвеждащите съоръжения, които да гарантират 

отвеждане на формирания повърхностен воден отток с оглед недопускане на щети; 

7. ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 

3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи със СОЗ около водоизточници на 

ПВТ или на водоизточници на минерални води, а така също не попада в зона за защита 

по Натура 2000.  

8. Инвестиционното предложение не предвижда захранване с вода от 

повърхностен водоизточник. 

9. Процесът на водене на минно-добивните дейности при разработване на 

находище «Надежда» не е свързан с генериране на производствени отпадъчни води и 

заустването им; 

10. Предвиденият начин за третиране на битово – фекалните води чрез химически 

тоалетни и преносими резервоари свежда риска от замърсяване на околната среда до 

минимум, поради което не се очаква негативно въздействие върху повърхностните 

води в района 

11. Предвидените за изграждане системи за управление на повърхностните води, 

включващи съоръжения за улавяне и отвеждане на дъждовните  и дренажните води и 

извеждането им извън обсега на участъците на действащите участъци и насипищата за 

минни отпадъци ще сведе до минимум замърсяването на повърхностния отток. 

12. В повърхностно водно тяло „Язовир Студен кладенец“ с код BG3AR350L010. 

има определени зони за защита (ЗЗ)на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите 

(ЗВ), като местоположението на ИП не попада в ЗЗ по Натура 2000, включени в Раздел 

3, точки 5.1 и 5.2 на ПУРБ на ИБР. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал.1, 

т.3, буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. Повърхностното водно тяло 

е определено като силно модифицирано в умерен екологичен потенциал и лошо 

химично състояние. Целта на опазване (съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел III 

на ЗВ) е по-малко строга по Хлорофил А, Робщ, както и постигане на добро състояние 

по показател кадмий и предотвратяване на влошаването, както и постигане на БПС.   

13. Анализът и оценката на евентуалните природни промени върху изложения 

базов сценарий при нереализиране на това инвестиционно предложение няма да доведе 

до промени на повърхностните  води. 
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3.2.2. Подземни води  

За района 

Съгласно приетото хидрогеоложко райониране, басейнът на р. Арда попада в 

Източнородопския район на Рило-Родопската област, а горното течение на реката и 

притоците и в Централнородопския район. 

В тектонско отношение целият водосбор е разположен в обсега на Източноро-

допския блок, който е изграден от докамбрийски, палеогенски и кватернерни отложе-

ния. В отделни малки изолирани петна се разкриват и метаморфозирани мезозойски 

скали и неогенски наслаги. В тези скали са се формирали пукнатинни, пукнатинно-

карстови и порови води. Тези води са проучени сравнително слабо, с изключение на 

района около Кърджали, Момчилград и Крумовград. За останалата територия има дан-

ни само за отделни райони за по-отдавнашни години. 

Характеристика на основните водоносни хоризонти 

Води в кватеренeрните наслаги 

В басейна на р. Арда са широко разпространени кватернерни наслаги от разли-

чен генетичен тип – алувиални, елувиални, делувиални, колувиални. За западната част 

характерното за тези наслаги е малката дебелина и изолирани разкрития, отсъствие на 

хидравлична връзка между тях, което предопределя невъзможността за натрупване на 

значими количества подземни води, поради което практически те нямат хидрогеолож-

ко значение.  

Води в палеогенските материали 

В палеогенските седименти на Източнородопския блок и в части от Централно-

родопския блок формиралият се слоест водоносен комплекс, с предимно ниска водоо-

билност, се характеризира с широко площно разпространение, значителна дебелина, 

незакономерна промяна на различните скални видове в хоризонтална и вертикална по-

сока, водещи заедно с неравномерната напуканост до филтрационна анизотропност на 

вместващите скали. 

В този комплекс са се формирали няколко типа води: 

А. Пукнатинно пластови води, привързани към зоните с регионална напука-

ност, формирани  в седиментно-туфогенните материали, като са водоносни основно 

пясъчниците, конгломератите и в по-малка степен туфите и туфобрекчите. Пясъчници-

те и конгломератите често са заглинени, което намалява техните водноколекторски 

свойства и водообилност. Подхранването е от валежи, но поради това, че в повечето 

случаи водопропускливите скали са покрити от водоупори, това подхранване е затруд-

нено. Същевременно силно разчленения релеф спомага за по-бързото дрениране на 

пластовите води в дерета, което намалява обемите на акумулираните в тях води, пора-

ди което повечето от изворите са с незначителни водни количества. При проведени 

сондажни проучвания и опитно-филтрационни водочерпения са установени ниски 

стойности за относителния дебит - под 0.1 l/s.m, но в някои по-напукани и по-

водообилни участъци и повече.  

Б. Пукнатинно - карстови води, формирани в лещи от горонеоценски и олиго-

ценски органогенни рифови варовици с дебелина до няколко десетки метра и площно 

на разпространение до 10-20 km2, вместени в седиментно-вулканогенния комплекс. 

Характеризират се с малки площи на разкритие, респективно - подхранване, добра 

дренираност и относително ниска водообилност.  
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Подхранването е основно от валежи, а се дренират от извори, повечето от които 

с ниски дебити и значително колебание на водния отток в зависимост от величината на 

валежното подхранване. Максималните им стойности достигат до 0.7-10 l/s. 

Поради малките площи на разпространение, сравнително невисоката им водоо-

билност и липсата на достатъчно количествена информация, този тип води обикновено 

се разглеждат заедно с пукнатинните води. 

В. Пукнатинни води.  

Привързани са към изветрителната зона на вулканските покрови. Водоносността 

им се определя основно от регионалната изветрителна и тектонска напуканост на изг-

раждащите ги скали (риолити, андезити, дацити, лавобрекчи, здраво споените седи-

ментни скали), като е по-висока в близост до тектонски нарушения. Тези скали образу-

ват общ водоносен хоризонт с покриващите ги елувиални, делувиални и колувиални 

наслаги, при което се оформя общ ненапорен водоносен хоризонт, с положение на вод-

но ниво зависещо от релефа от няколко десетки сантиметра до 7-10m и повече. Сезон-

ните колебания на водното ниво са от порядъка на 0.3-0.4 m.  

Подхранването на подземните води е от валежи, а дренирането от извори в нис-

ките части на релефа, с дебит от 0.06 до 0.2 l/s и рядко по-високи. Поради плитката 

циркулация на подземните води тези извори се характеризират с променливи дебити, 

като някои от тях пресъхват през лятото. 

Възможно е дрениране и в алувиалния водоносен хоризонт и директно в реките.  

Качествени характеристики на подземни води 

Поровите води в кватернерните наслаги са предимно хидрокарбонатни, калцие-

во - натриеви, със средна минерализация около 0.5-0.6 g/l. На места има повишено съ-

държание на магнезий. 

Пукнатинните води в младопалеогенските кисели ефузии са хидрокарбонатни 

калциево-натриево-магнезиеви, на места с повишено съдържание на хлориди, с мине-

рализация средно около 0.25g/l. 

Водите в метаморфозирания кристалинен комплекс са хидрокарбонатно-

калциево-магнезиеви и магнезиево калциеви, на места с повишено съдържание на нат-

рий. Стойностите на минерализацията се изменят от под 0.1 g/l до 0.6 g/l. 

Предвид плитката циркулация на подземните води, те са уязвими спрямо замър-

сяване. В някои взети за изследване водни проби се установява наличие на нитрити, 

нитрати и амоний извън нормите на БДС 28-23/1983, но не е установена площна зако-

номерност за разпространението на замърсителите. Обикновено то има случаен харак-

тер и зависи от степента на антропогенна натовареност на съответната зона на подх-

ранване. 

Относително по-висока степен на замърсяване има в по-ниските части, където 

има условия за развитие на земеделие и в близост до населените места. 

Промишлената дейност също дава отражение на качествата на подземните води. 

Като основен замърсител по отношение на тежки метали и сулфати се явяват 

рудничните води. 

Подземните галерии се явяват колектор на пукнатинните и карстови води, като 

инфилтриралите се в тях води се замърсяват при допир с рудния материал. Като източ-

ници на замърсяване се възприемат и съпътстващите рудодобива обекти, като флота-
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ционни фабрики, хвостохранилища и т. н. Поради прекратяване дейността на голяма 

част от рудниците в тях е прекратен водотливът и част от галериите са наводнени. Руд-

ничните води замърсяват и повърхностните води на р. Арда и притоците и, което от 

своя страна може да доведе и до замърсяване на водите в алувиалния хоризонт. Източ-

ник на замърсяване се явяват и промишлените предприятия в обсега на големите гра-

дове. 

Подземните водни тела разположени в басейна на р. Арда са в добро количест-

вено състояние. Разрешеното за водовземане от подземни води водно количество общо 

за басейна на р. Арда е 527,1 л/сек (16,6х106 м3/год). То се използва основно за питей-

но-битово водоснабдяване, което е 98% от водовземането. За напояване, промишлени и 

други цели са разрешени малки количества подземна вода, съответно 0.7%, 0.5% и 

0.8%. 

В басейна на р. Арда, както и в целия ИБР няма определени зони за защита на 

водите с цел опазване на икономически значими водни видове. 

Съгласно разпоредбите на чл. 5 на РДВ и чл. 157, ал.1, т.2 от Закона за водите 

при актуализацията на ПУРБ е идентифициран значимият натиск в резултат от 

човешка дейност, който може да причини влошаване на доброто състояние на 

подземните води. Определено е и въздействието от този натиск върху подземните 

водни тела във връзка с определяне на риска да не постигнат добро състояние до 2021 

г.  

Като значими източници на замърсяване на подземните води се разглеждат 

всички съществуващи обекти, които е възможно да емитират замърсяващи вещества 

към подземните води. На база на събрана, анализирана и обработена информация в 

Източнобеломорски район са идентифицирани: точковите и дифузни източници на 

замърсяване.  

Определено е въздействието на натиска във връзка с определяне на състоянието 

на водните тела. За всеки точков източник е определена потенциално натоварената 

повърхност от разкритата площ на подземните водни тела. 

Като значими точкови източници на замърсяване на подземните водни тела са 

определени (Фиг. 3.2.2-1):  

Инсталации с комплексни разрешителни (КР по ЗООС);  

Промишлени предприятия без издадени КР (Разрешителни по ЗВ);  

Ферми, складове, ББ-кубове и други селскостопански обекти;  

Депа за битови, строителни и промишлени отпадъци;  

Мини, хвостохранилища (с площ до 0,25 km2);  

Концесии на находища на индустриални минерали, скално-облицовъчни 

материали, строителни материали, твърди горива /въглища/ (с площ до 0,25 km2);  

Градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ).  

Освен горе изброените за натиск върху състоянието на подземните води, като 

точкови източници са взети предвид и населените места с частично изградена 

канализация. 
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Фиг. 3.2.2-1 Точкови източници на замърсяване на подземните водни тела в 

басейна на р. Арда 

Като значими дифузни източници на замърсяване на подземните водни тела са 

определени (фиг.3.2.2-2.):  

Селско стопанство (обработваема земя, трайни насаждения, пасища, 

комплекси от раздробени земеделски земи, естествени тревни площи);  

Мини, хвостохранилища (с площ над 0,25 km2);  

Концесии на находища на индустриални минерали, скално-облицовъчни 

материали, строителни материали, твърди горива /въглища/ (с площ над 0,25 km2);  

Населени места без изградена канализация.  

Оценката на натиска върху подземните водни тела от дифузни източници е 

изчислена като сумарната засегната площ спрямо общата разкрита площ на водното 

тяло. Когато сумата на повлияната площ от дифузни източници превишава 75% от 

разкритата площ на съответното подземно водно тяло се счита, че идентифицирания 

натиск е значим. 
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Фиг. 3.2.2-2. Дифузни източници на замърсяване на подземните водни тела в 

басейна на р. Арда 

Хидрогеоложко описание и оценка на експлоатационните ресурси на 

подземните води 

Басейнът на река Арда е един от слабо проучените в хидрогеоложко отношение 

в България. За него липсват данни от регионални обобщения за ресурсите от подземни 

води и са провеждани само проучвания с локално значение. Прокарвани са проучва-

телни сондажи за изясняване на хидрогеоложките особености в находищата на руди 

при Мадан, Рудозем, Златоград, Ерма река, Маджарово и др., както и за Смолянския 

въглищен басейн. Тези проучвания дават информация за възможния локален водопри-

ток към подземните изработки, без да могат да се оценят регионалните ресурси. Отно-

сително по-добре са проучени отделни участъци от алувиалните водоносни хоризонти 

по река Арда и притоците, но те са концентрирани само в близост до по-големи потре-

бители. Като основен показател за определяне на естествените ресурси е използван 

модулът на подземния отток. 

Сумарна оценка на ресурсите на подземните води и площно 

разпространение  

Във водосбора на р. Арда са разпространени главно пукнатинни води и в по-

малка степен пукнатинно-карстови. Като цяло, водообилността им е сравнително нис-

ка. Водните количества се дренират изцяло от извори, които формират част от повърх-

ностния отток на р. Арда и притоците й.  

Според спецификата на водосбора, преобладават предимно пукнатинни води, 

което предопределя възможностите за използване на подземни води основно чрез кап-

тиране на извори. По данни на НСИ, в момента се използват около 615 l/s (400 l/s от 

фирмите на ВиК и 215 l/s от други потребители). Тази информация е коригирана с дан-

ните дадени от Сариев (1997), получени при посещение на всеки водоизточник в изс-

ледваната от него територия (по-голямата част от обхвата на кватернерния водоносен 

хоризонт на реките Върбица, Крумовица и Перперек и прилежащите им територии с 
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пукнатинни води). Съгласно тях, водопотреблението в проучените участъци е с около 

100 l/s по-голямо, отколкото даденото от НСИ. 

Подземни водни тела в района на  площадката на инвестиционното предложение 

Инвестиционното предложение попада в рамките на подземно водно тяло 

BG3G000PtPg049 „Пукнатиннни води – Източно Родопски комплекс“. Това голямо по 

площ ПВТ заема западните части на разглеждания район. Водоносния хоризонт е 

изграден от риолити, андезити, пирокластични риодацити, туфи, туфити, туфозни 

пясъчници и алевролити, варовици - кавернозни, варовити пясъчници, мергели, 

конгломерати, пясъчници, глини, гнайсошисти, гранитизирани гнайси, гранитогнайси, 

гнайси, мигматити, шисти амфиболити, мрамори, калкошисти. Цялото ПВТ има площ 

– 6593,09 km2. В по малките населени места без изградени канализационни мрежи 

отпадъчните води най-често се отвеждат в земните пластове и са предпоставка за 

замърсяване на почви, подземни и повърхностни води и създаване на условия за  

здравен риск в района.  

 Съгласно доклад  „Хидрогеоложки условия на находище Надежда, община 

Кърджали“, 2020г.  

В проучвания район са разпространени пукнатинни води, привързани към 

палеогенските седименти и вулканити и протерозойските метаморфити, и порови 

подземни води акумулирани в терасните отложения на реките Арда, Върбица и техните 

притоци. 

Подземните  води в проучвания район са привързани към две подземни водни 

тела: 

 Подземно водно тяло (ПВТ) с код BG3G000000Q010 - Порови води в 

Кватернер - река Арда и  

 ПВТ BG3G000PtPg049 - Пукнатинни води – Източно Родопски 

комплекс. 

 Подземно водно тяло BG3G000000Q010 - Порови води в Кватернер - река Арда 

В проучваната територия - част от водосбора на р. Арда, с най-голямо 

практическо значение са водите циркулиращи в алувиалните отложения на реките 

Арда, Върбица, Джебелска, притоците им Кьошдере, Акдере и др. Тези отложения са 

представени от валуни, разнозърнести чакъли и пясъци в различни съотношения 

включващи песъчливо-глинести лещи и прослойки. В проучваният район алувиалните 

отложения на р. Арда и р. Върбица, достигат дебелина до 8 – 10 м. В терасните 

отложения на тези две реки са акумулирани значителни водни количества. По-малките 

притоци с маломощните си отложения акумулират значително по-малки количества 

подземни води. 

 Подземно водно тяло BG3G000PtPg049 - Пукнатинни води – Източно Родопски 

комплекс. 

При първоначалното обособяване на водоносните хоризонти в подземни водни 

тела, съгласно указанията посочени в т.2 на прил. ІІ от Рамкова Директива за Водите 

2000/60/ЕО в разглеждания район са номинирани: ПВТ-BG3G00000Pt046 - пукнатинни 

води в протерозойски гнайси, гнайсошисти, мигматити, и ПВТ-BG3G00000Pg028 - 

пукнатинни води в палеогенските седименти и вулканити. (Басейнова Дирекция 

Източно Беломорски район, ПУРБ 2010-2015, Раздел1, Прил.1-6 и 1.7). След 

изпълнението на проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между 
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България и Гърция BG-GRGWB”, 8 от първоначално определените ПВТ в т.ч. ПВТ-

BG3G00000Pt046 и ПВТ-BG3G00000Pg028 са обединени и номинирани като ПВТ 

BG3G000PtPg049 (БДИБР - ПУРБ 2016-2021, Раздел1, Прил. 23 и 24). То се 

характеризира с 98,43% разкрита площ   То е гранично между България и Гърция,  като 

преобладаващо държавната граница преминава по вододелни била. 

Съгласно разработения подход във втория ПУРБ, за първоначалното характери-

зиране на подземното водно тяло,  освен геоложката информация и определените во-

доносни хоризонти в България, съгласно съответните геоложка карта на България в М 

1:100 000, хидрогеоложките карти на България и обяснителните записки към тях, са 

взети предвид изпълнени нови проучвания във връзка с издаване на разрешителни за 

водовземане.  

Определени са речният басейн, местоположение и граници на подземното водно 

тяло и населени места, вертикална позиция (хоризонти), разкритата площ в км2, под-

земните водни тела, от които зависят пряко водни екосистеми и/или сухоземни систе-

ми.  

Също така са определени и натискът и въздействието върху количественото 

състояние на ПВТ, като са дадени резултати от изчисления за естествени ресурси на 

всяко ПВТ, разполагаеми ресурси, разрешени водни количества (средногодишни), екс-

плоатационен индекс. Определени са райони на значим натиск от водовземания.  

Направена е характеристика на потока на геоложките пластове. Представени са 

идентифицирани дифузни източници на замърсяване и точкови източници на замърся-

ване, трансграничност на подземното водно тяло и държава, с която е трансгранично, 

като са взети предвид резултатите от изпълнен проект за проучване и характеризиране 

на подземни водни тела в крайграничните територии с Република Гърция1. 

Представена е обобщена оценка на риска по количество, оценка на риска по хи-

мия и обща оценка на риска за всяко подземно водно тяло. 

Съгласно първоначалната оценка, ПВТ с код BG3G000PtPg049 според хидрав-

личните условия на горнището му е безнапорен, като  водите са привързани към извет-

рителните зони на скалите и посоката на движение  е от високи към ниски части на 

релефа, Площта на ПВТ възлиза на 6593,09 км2, от които 6489,96 км2 са разкрита 

площ. Пластовете, покриващи ПВТ в зоната на подхранване са представени от различ-

ни типовe  кафяви и канелени горски почви, изветрели в различна степен разнообразни 

вулкански, вулкано-седиментни, метаморфни и магмени скали. 

Естествените ресурси възлизат на 9610,05 l/s, а разполагаемия ресурс на 9132,06 

l/s. Разрешените водни количества са 144,67 l/s. От това ПВТ зависят пряко водни еко-

системи и/или сухоземни системи: BG0001032 Родопи - Източни, BG0002106 Язовир 

Ивайловград; BG0002071 Мост Арда; BG0002012 Крумовица; BG0002013 Студен кла-

денец, като необходимото водно количество е 478. 

Няма райони със значим натиск и въздействие върху количественото състояние, 

поради което това ПВТ не е в риск по отношение на количество.  

По отношение на химичното състояние ПВТ е в риск, като натиск и въздействие оказ-

ват идентифицираните дифузни и точкови източници на замърсяване. Общата оценка 

на риска за това ПВТ е, че е в риск. 

За ПВТ с код BG3G000PtPg049 Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс, 

в чийто обхват попада инвестиционното предложение, натискът от точкови източници  

е представен в следната таблица: 
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Таблица 3.2.2.1. Натиск от точкови източници върху ПВТ с код 

BG3G000PtPg049 
Код на 

подземно 

водно тяло 

Точкови източници на замърсяване, брой Потен-

циално 

въз-

дейст-

вие в/у 

ПВТ, 

като % 

от 

разкри-

тата 

площ 

на ПВТ 

Раз-

кри-

та 

част 

на 

вод-

ното 

тяло, 

кв.км

. 

Ферми, 

складове 

и други 

селскос-

топански 

обекти 

ГП-

СОВ 

Депа за 

отпадъ-

ци/сметищ

а 

Ми-

ни/хвостохран

илища 

не IPPC 

индуст-

рия 

(разре-

шителни 

по ЗВ) 

IPPC 

индуст-

рия 

(комп-

лексни 

разре-

шител-

ни по 

ЗООС) 

Насе-

лени 

места с 

час-

тично 

изгра-

дена 

кана-

лиза-

ция 

(площ,

км2) 

BG3G000

PtPg049 

6489,

96 

28   9 21     77,53 2,44 

Анализът показва, че натискът от точкови източници на замърсяване за това 

ПВТ  не е значим – 2,44 %. Той би бил такъв, в случай че превишава 33 % от 

разкритата площ на  подземното водно тяло. 

За всички подземни водни тела, определени в риск е изготвена допълнителна 

характеристика във връзка с изискванията към допълнителното характеризиране на 

ПВТ съгласно чл.22, ал.1 и ал.2 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на 

подземните води. 

За ПВТ  с код BG3G000PtPg049 допълнителното характеризиране е както 

следва:  

• геоложка формация, към която принадлежат скалите, изграждащи това 

ПВТ са Прародопска  надгрупа, Родопска надгрупа, Комплекс на метавулканити, 

Фанерозойски гранитоиди,  Палеогенски вулканокгенни, седиментно -ефузивни 

комплекси, представени от следните  литоложки разновидности -  риолити, андезити, 

пирокластични риодацити, туфи, туфити, туфозни пясъчници и алевролити, варовици - 

кавернозни, варовити пясъчници, мергели, конгломерати, пясъчници, глини .  

Гнайсошисти, гранитизирани гнайси,  гранитогнайси, гнайси, мигматити, шисти 

амфиболити, мрамори, калкошисти, В тектонско отношение са привързани към 

Родопски масив – Централно родопски и Източно родопски блок; 

•  отложенията и почвите, покриващи водното тяло са с дебелина от 1 до 

няколко десетки метра, в зависимост от степента на изветряне и релефа., Пористостта 

варира от 1 до 55 %, а коефициентът на филтрация се изменя в границите от 0,5 до 2,2 

м/ден, Няма данни за абсорбционни свойства (необходими са допълнителни 

проучвания);  

• Типът на водоносния хоризонт е пукнатинен, слабо водообилен; 

• Подземното водното тяло е с дебелина от няколко метра до няколко 

десетки метра, коефициентът на филтрация  се изменя в много широки граници – от 

0,0001 до 1 м/ден, няма данни за водопроводимост, тип на подземното водно тяло, 

според хидрогеоложките условия по горнището му е ПВТ с пукнатинни води, 

пористостта варира от 1 до 2 %, а инфилтрацията е 8 %;  

• По отношение на фоновите съдържания, характеризиращи химичния 

състав на водите от подземното водно тяло – няма установени повишени фонови нива, 

както и повишени базови нива, с изключение на показател олово, където базовото ниво 

надвишава праговата стойност, но без да надвишава стандарта. (таблица 3.2.2-2.). 

Таблица 3.2.2.2. Фонови,  прагови стойности и базови нива за ПВТ  с код 

BG3G000PtPg049 
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Показатели Дименсия Стандарт KП 

Фонова 

стойност 

Прагова 

стойност 

Базово 

ниво 

BG3G000PtPg049 

Нитрати mg/l 50 0,75 2,7535 38,188375 3,52417 

Арсен mg/l 0,01 0,75 0,0005 0,007625 - 

Олово mg/l 0,01 0,75 0,002 0,008 0,0095 

Кадмий mg/ 0,005 0,75 0,002 0,00425 - 

Живак mg/l 0,001 0,75 - - - 

Амониеви йони mg/l 0,5 0,75 0,0163 0,379075 0,07195 

Хлориди mg/l 250 0,75 7,975 189,49375 6,931 

Сулфати mg/l 250 0,75 14,2365 191,05913 21,5376 

Електропроводимост µS/cm 2000 0,75 448,5 1612,125 401,786 

Манган mg/l 0,05 0,75 0,01 0,04 0,01117 

Желязо mg/l 0,2 0,75 0,0175 0,154375 0,04166 

Флуориди mg/l 1,5 0,75 - - - 

Нитрити mg/l 0,5 0,75 0,003 0,37575 0,0065 

Натрий mg/l 200 0,75 7,9 151,975 8,37084 

Калций mg/l 150 0,75 60,655 127,66375 63,2526 

Магнезий mg/l 80 0,75 5,595 61,39875 5,8 

Хром  µg/l 50 0,75 7,75 39,4375 25 

Мед mg/ 0,2 0,75 0,009 1,50225 0,01 

Никел  µg/l 20 0,75 5 16,25 5 

Цинк mg/l 1 0,75 0,019 3,75475 0,015 

Твърдост (обща) mg∑qv/l 12 0,75 3,12 9,78 3,9695 

Перманганатна 

окисляемост 
mg O2/l 5 0,75 0,25 3,8125 0,76288 

Ортофосфати mg/l 0,5 0,75 0,0255 0,381375 0,031 

Цианиди mg/l 0,05 0,75 - - - 

Сума на три- и 

тетрахлоретилен 
μg/l 10 0,75 - - - 

Пестициди, обща сума μg/l 0,5 0,75 - - - 

Тестът за качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване показва, че ПВТ с код BG3G000PtPg049 е в добро състояние, без 

наличие на възходящи тенденции за замърсяване и добра обща оценка на  химичното 

състояние на ПВТ. 

ПВТ с код BG3G000PtPg049 е включено в регистъра на питейните подземни 

водни тела в Източнобеломорски район като зона за защита на водите с код на ЗЗВ 

BG3DGW000PtPg049. 

 ПВТ с код BG3G000PtPg049 не е включено в списъка на водните тела, които са 

замърсени и такива, които са застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници (уязвими зони). 

Целите за опазване на околната среда при това ПВТ са свързани с недопускане 

или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води и предотвратяване 
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влошаването на състоянието на подземното водно тяло, осигуряване на баланс между 

водовземането и подхранването на подземните води и постигане доброто им състояние 

и идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и устойчива 

тенденция за повишаване на концентрацията на всеки замърсител с цел непрекъснато 

намаляване замърсяването на подземните води. 

 

 

Фиг. 3.2.2.3 – Окончателна оценка на риска по химично състояние на подземни 

водни тела в Източнобеломорски район 

За ПВТ с код на зоната на защита BG3DWG000PtPg049 Пукнатинни води - 

Източно Родопски комплекс, целта е достигане на стойност по показатели олово, 

нитратни йони съответстващ на стандарта за качество на подземните води за пиене в 

2027 г. 

ПВТ с код BG3G000PtPg049 е определено в добро количествено състояние и 

целта е запазване на доброто количествено състояние. 

Химичното състояние също е добро, без наличие на възходящи тенденции за 

влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно –битови цели. 

Целта е запазване на доброто химично състояние. 

Окончателната оценка на риска по химично състояние за това ПВТ е, че е в риск 

(фиг.3.2.2 -3 ) 

Детайлна хидрогеоложка характеристика на района на ИП 

При това обединение в обобщеният геолого-литоложки разрез на ПВТ 

BG3G000PtPg049 се включват твърде разнообразни по тип и възраст литоложки 

видове. В проучваният район геоложките формации са представени от Родопската 

група с литоложки строеж-гнайси, гнайсошисти, гранитизирани гнайси, 
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гранитогнайси, мигматити, амфиболити, и Палеогенски седиментно-ефузивен 

комплекс изграден от туфи, туфити, туфозни пясъчници и алевролити, варовици, 

варовити пясъчници, конгломерати. 

Сред тези практически водоплътни литоложки видове, подземните води 

циркулират изключително по механични нарушения - пукнатини, разломи, тектонски 

зони. 

Нееднаквата водоносност на скалните формации се обуславя от геоложкия 

строеж и литоложкия състав на скалите и основно от неравномерната тектонска 

напуканост и разломеност. 

Пукнатинните води, в зависимост от дълбочината на движение и акумулиране, 

условно могат да се поделят на води в зоната на активния водообмен, над местния 

ерозионен базис, и води с дълбока циркулация, под ерозионния базис. 

Водите от зоната на активния водообмен са студени, с температура до 15-17º С. 

Главен източник за формирането на подземните води в това ПВТ е 

инфилтрирация на атмосферни валежи. Подхранването и режима на водите е в пряка 

зависимост от режима на валежите. При преходно средиземноморския климат в 

района, най-значимо е подхранването на подземните води от непосредствената 

инфилтрация през зимния период, при по-продължителни валежи и топенето на 

снеговете. През летния период, поради кракотрайността на валежите и значителни 

транспирация и евапорация подхранването на подземните води е слабо. 

Пукнатинните води в зоната на активния водообмен най-често са безнапорни.Те 

се дренират над местния ерозионен базис и подхранват редица малки извори с дебит до 

0.050-0.200 l/s. По-голяма част от изворите пресъхват през засушливия период, а през 

валежния увеличават дебита си. Пукнатинните води с дълбока циркулация в гнайсите и 

палеогенски седименти са акумулирани под ерозионния базис, в зоната на тектонска 

напуканост. Подхранването на пукнатинните води с дълбока циркулация се 

осъществява също от инфилтрацията на валежните и повърхностно течащи води. 

Температурата на тези води достига до 20ºС. Тези води формират водоносен хоризонт, 

който се класифицира като – пукнатинен, слабо водообилен 

От хидрогеоложка гледна точка литоложките видове, изграждащи ПВТ 

BG3G000PtPg049 се характеризират с висока водоплътност и са предпоставка за 

слабата водообилност на ПВТ. Поради тази причина това водно тяло не представлява 

интерес за водоснабдителни цели. Не са провеждани и целеви, търсещо-оценъчни 

хидрогеоложки проучвания на пресни подземни води. Това го определя като едно от 

слабо изучените ПВТ в България, което е видно и от прил. № 23 и 24 към Раздел1 от 

ПУРБ 2016 - 2021, на Басейнова дирекция Източно Беломорски район гр.Пловдив. 

Осреднени стойности на някои параметри на литоложките видове от ПВТ 

BG3G000PtPg049, определени предимно при проучване на полезни изкопаеми, 

хидротехническо строителство и др., са следните - пористост 1-2%, коефициент на 

филтрация 0,0001-1 m/24h процент на инфилтрация < 8 % дебелина на ПВТ от няколко 

метра до няколко десетки метра. 

Оценката на хидрогеоложките условия на находище Надежда, е изготвена въз 

основа на обобщаване и анализ на резултатите от хидрогеоложки проучвателни 

дейности, проведени през 2013 и 2019 г. 

Пространственото разположение на сондажите с данни за подземните води е 

показано на фиг. 3.2.2-4 по-долу. 
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Фиг. 3.2.2.4 - Местопложение на площта  с хидроложки данни (отляво) и 

разположение на сондажите с данни за поземните води (отдясно) 

 Филтрационни параметри на находище „Надежда“ (съгласно Доклад - 

Хидрогеоложки условия на находище Надежда, община Кърджали, 2020 ) 

Геолого-литоложкият строеж на ПВТ BG3G000PtPg049 в района на находище 

Надежда, не се различава от типовия разрез на подземното водно тяло. Представен е от 

протерозойски гнайси, гранитогнайси и мигматити, и палеогенски пясъчници и 

алевролити, варовици, варовити пясъчници, конгломерати.  

Подземните води, акумулирани в тази разнообразна геоложка среда, са 

пукнатинни по тип. Както в гнайсовия комплекс, така и в по-младите литоложкия 

разновидности на палеогена няма обособени водоносни хоризонти. 

 Водни нива 

Характерно за находище Надежда е, че водните нива в сондажите се 

установяват в песъчливите теригенни седименти в нива под контакта на варовиците с 

пясъчниците и над контакта на пясъчниците и гнайсите. В зоните където варовиците са 

денудирани и отсъстват от разреза, нивата на подземните води маркират предимно 

дълбочините на зони с по-интензивно изветряне на пясъчниците. Подхранването на 

подземните води е предимно от инфилтрация на валежи през палеогенските седименти, 

но и по нарушения (пукнатини и разломи) от протерозойските метаморфити. 

Дълбочината на водното ниво от повърхността и изработките в които са проведени 

измерванията, са представени в Таблица  3.3.2-3 по-долу. 
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Таблица  3.2.2-3 Дълбочини на водните нива в прокараните сондажи  

Дата на 

измерване  

Сондаж №  Кота устие 

на сондажа , 

m  

Дълбочина на 

водно ниво от 

повърхността, m  

Кота на 

водното ниво, 

m 

23.08.2013  G-418  489.96  9.6  486.36  

G-427  489.32  12.65  476.67  

18.11.2013  G-429  480.66  15.25  465.41  

G-432  473.96  10.15  463.81  

G-440  479.97  12.22  467.75  

G-443  476.39  17.67  458.72  

G-445  476.59  18.69  457.90  

G-447  478.58  11.03  467.55  

G-451  479.72  12.58  467.14  

HG-1  483.24  11.90  471.34  

20.11.2013  HG-2  549.64  17.60  532.04  

12.01.2020  

(06.03.2020)  

MDD-003  545.66  10.13  535.53  

MDD-004  542.18  11.41 (11.32)  530.77 

(530.68)  

MDD-005  538.35  9.71  528.64  

MDD-006  530.77  8.65 (8.57)  525.77 

(525.69)  

MDD-007  531.57  9.89 (9.82)  521.68 

(521.61)  

MDD-008  549.89  18.85 (18.89)  531.04 

(531.08)  

G-442  476.43  14.46 (14.45)  471.97 

(471.96)  

G-457  470.39  18.25 (18.21)  452.14 

(452.10)  

G-467  468.94  12.95 (12.87)  465.99 

(465.91)  

Както се вижда от Таблица 3.2.2-3, водните нива на подземните води в 

изследваната площ са на дълбочина от 8.57 до 18.89 м от повърхността. Не се отчита 

издържана връзка на нивата на подземните води, както по отношение на дълбочината 

от повърхността, така и по отношение на разстоянието до границата с метаморфния 

фундамент. Не се забелязва и връзка с определен литоложки тип в палеогенските 

седименти, като в близки сондажи със сходни литоложки разновидности се отчита 

разлика от няколко метра. Тези характеристики очертават анизотропна среда на 

водовместващите скали със силна вариация на резервоарните свойства. 
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При проведеното проучване през 2013г. и извършения оглед през 2019г. в 

обхвата на проучваните площи от находището естествени водоизточници не са 

установени. 

Филтрационни параметри на ПВТ BG3G000PtPg049 в обхвата на находище 

Надежда 

Проведените тестове целят определяне на филтрационните параметри на 

литоложките видове изграждащи ПВТ BG3G000PtPg049 в района на находище 

Надежда. Напукани скални масиви, в които са акумулирани подземни води, не се 

характеризират със средни стойности на филтрационните параметри на изграждащите 

ги разновидности, а се представят с диапазоните в които тези параметри варират. Това 

дава възможност за обща класификация на водното тяло, като за практически нужди е 

целесъобразно провеждане на изследване на конкретно място. При проведените 

филтрационни тестове в обхвата на площ Надежда са определени граници в които 

варира коефициента на филтрация на палеогенските седименти (пясъчници, кварцити, 

конломерати) и диапазона на интегралната хидравлична проводимост в контактната 

зона на палеогенските седименти и протерозойските метаморфити. 

Изчисленият коефициент на филтрация за седиментите в обхвата на сондаж HG-

1 е в диапазона от 0.028 m/24h до 0.053 m/24h, а седиментите в района на сондаж HG-2 

са с коефициент на филтрация в граници от 0.001 m/24h до 0.002 m/24h (доклад на 

„Софгеолинт 2006“ ООД, 2013). 

Изчислената интегрална хидравлична проводимост (обща за седиментни и 

матаморфни скали) - Т, на разкритите в HG-2 пясъчници, кварцити и гнайси до 

дълбочина 49.0 m, е 0.034 m2/24h. При ориентировъчно приета дебелина на 

водоносната част на комплекса 12 m, то осреднения коефициент на филтрация в 

обхвата на HG-2 е 0.003 m/24h. Сондаж G-445, разкрива идентичен литоложки строеж 

и е с дълбочина 43.0 m. Интегралната хидравлична проводимост Т, на подземното 

водно тяло тук е в диапазона от 0.007 до 0.118 m2/24h. При приета дебелина на 

водоносната част от комплекса в района на G-445 около 15 m, интегралния коефициент 

на филтрация (общ за седиментни и матаморфни скали) е в границите 0.0005 – 0.008 

m/24h. Коефициента на филтрация в района на сондаж MDD-008, на палеогенските 

пясъчници, кварцити, конгломерати е 0.0046 m/24h, а интегралния коефициент в 

контактната зона на палеогенските седименти и протерозойски гнайси е 0.0001 m/24h. 

Таблица 3.2.2-4 - Сстойности на коефициентите на филтрация на литоложките 

разновидности, изграждащи част от ПВТ BG3G000PtPg049 в площта на находище 

„Надежда“, определени през двата етапа на хидрогеоложките изследвания 

Година  

на изследване  

Сондаж №  Дълбочина на 

сондажа, m  

Опробван 

интервал  

от … до, m  

Литоложки 

видове в 

интервала  

Вид на теста  Коефициент на 

филтрация  

m/24h  

2013 HG-1 (ХГ1)  40.80  0.0 – 20.0  Варовити 

пясъчници,  

кварцити  

Водоналиване,с 

намаляващ напор  

0.028  

HG-2 (ХГ2) 

  

49.0 0.0 – 20.0  Варовити 

пясъчници,  

кварцити  

Водоналиване,с 

намаляващ напор  

0.002  

17.6 – 49.0  Варовити 

пясъчници,  

кварцити, 

гнайси  

Възстановяване на 

водно ниво  

0.003  
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Видно е, че установените стойности за коефициента на филтрация на 

литоложките разновидности пясъчници, кварцити, алевролити, варовити пясъчници и 

гнайси, изграждащи ПВТ BG3G000PtPg049 варират в твърде широки граници. Този 

широк диапазон се обуславя не само от твърде разнообразните литоложки видове 

(различни филтрационни среди), а основно от състоянието на скалите, степен на 

напуканост, тектонски зони и разломни нарушения. Коефициентът на филтрация на 

палеогенските седименти - пясъчници, кварцити, алевролити, варовици, конгломерати 

в обхвата на находище ‚Надежда“ е от 0.002 до 0.028 m/24h. В същата територия 

коефициента на филтрация в контактната зона на палеогенските седименти и 

протерозойските метаморфити е в граници от 0.0001 до 0.008 m/24h. Интегралната 

хидравличната проводимост на ПВТ BG3G000PtPg049 на територията на находището е 

от 0.034 до 0.118 m2/24h. При проведените през 2013 г. проучвания са изследвани и 

физичните показатели на скалите изграждащи ПВТ BG3G000PtPg049. Палеогенските 

седименти се характеризират с порен коефициент 0.106 – 0.218, здравите метаморфити 

с 0.05, а променените гнайси с 0.241. По литературни данни в проницаемите напукани 

зони, разломни нарушения и тектонски зони в тези скали коефициента на водоотдавне 

μ е от порядъка 0.01 – 0.02, а коефициента на нивопредаване е с порядък n x 102– 3 

m2/24 h. (доклад на „Софгеолинт 2006“ ООД, 2013). 

Според Наредба №1/10.10.2007, проучената част от ПВТ BG3G000PtPg049, 

попадаща в границите на находище Надежда се квалифицира по т.1 като разнородна; 

по т.2 – безнапорна, а по т.3 - особено нееднородна. 

Получените стойности за коефициент на филтрация и хидравлична проводимост 

(Т <10) на проучваната част от ПВТ, района на находище Надежда, го класифицират 

като слабо водообилно, съгласно чл.13, ал 2, от същата Наредба №1/10.10.2007. 

Потвърждение на слабата водообилност на ПВТ BG3G000PtPg049 в района е факта, че 

няма разкрити постоянни водоизточници, а всички села и махали там са на централно 

водоснабдяване от яз. Боровица. 

 Химичен състав на подземните води (съгласно Доклад от 2020- 

Хидрогеоложки условия на находище Надежда, община Кърджали) 

Качественият състав на подземните води привързани към ПВТ 

BG3G000PtPg049, в границите на находище Надежда е изследван и при двете 

хидрогеоложки проучвания. 

През 2013г. е анализиран химичният състав на две проби от подземни води, като 

едната е взета от сондаж G-445, а другата е от каптаж извън площта на 

инвестиционното предложение (но близко до границата му). 

Водите от сондаж G-445 са хидрокарбонатни, калциеви, магнезиеви до 

натриеви, с pH=7,67 и обща минерализация М = 0,537 g/dm³, а подпочвените води от 

G-445  43.1  19.35 – 43.1  Варовити 

пясъчници,  

кварцити, 

гнайси  

Възстановяване на 

водно ниво  

от 0.0005 до 

0.008  

2019 MDD-008  36.0  11.5 – 28.4  Варовити 

пясъчници,  

кварцити  

Пакер-тест  0.0046  

27.7 – 36.0  Варовити 

пясъчници,  

кварцити, 

гнайси  

Пакер-тест  0.0001  
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каптажа са хидрокарбонатни, сулфатни, калциеви, магнезиеви, с pH=7,68 и обща 

минерализация М = 0,552 g/dm³. По много от показателите резултатите от двете проби 

са сходни.  

След приключване на проучвателното сондиранев края на 2019г., в началото на 

2020г. при измерването на водните нива е взета проба от вертикалния проучвателен 

сондаж MDD-008 в интервала от 19.00 до 20.00 м.  

Сравнението с нормативните стойности по стандарта за качество по Наредба № 

1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, показва добро 

химическо състояние на изследваните подземни води. Резултатите показват ниски 

концентрации за болшинството показатели, като общо са изследвани 37 параметъра на 

химичния състав .Съдържанията на летливите органични съединения (VOC), 

органохлорни пестициди, органофосфорни и органоазотни пестициди, общи 

пестициди, бензапирени, полициклични ароматни въглеводороди (РАН) са под 0.010 

μg/l, заедно с ниските съдържания на нефтопродуктите и на групата на нутриентите 

(амоний, нитрати, нитрити, фосфати), показва че подземните води в изследваната площ 

не са повлияни от човешка дейност. Само два от показателите надвишават 

нормативните стойности по стандарта за качество от Наредба1. Това са антимон (22 

μg/l при норма 5 μg/l) и манган (89 μg/l при норма 50 μg/l). Най-вероятно завишените 

стойности на тези показатели се дължи на специфични характеристики на 

водовместващата среда (основно минерален, респективно химически състав) и 

отразяват естествения фонов състав на подземните води. 

През 2013 г. са изследвани по-малко показатели на химичния състав, като тогава 

характеристиката на химичния състав е правена спрямо изисквания за повърхностни 

води, а не по Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на 

подземните води.  

Стойностите на изследваните показатели в годините са близки и отразяват 

сравнително постоянен химичен състав на подземни води, който не е променен от 

човешка дейност. В това отношение следва да се добави, че както е отбелязано по-горе, 

тези показатели вероятно определят фоновия химически състав и могат да бъдат 

приети като фонова характеристика на химичния състав на подземните води в района. 

При разработката на находището и изграждането на мониторингова система за 

подземни води тази база данни следва да се допълни с нови изследвания. 

Съгласно Раздел 4, точка 4.2.2.и 4.2.3 от ПУРБ на ИРБ подземното водно тяло 

BG3G000PtPg049 е в добро химично и добро количествено състояние. Целта за 

опазване на околната среда на подземното водно тяло BG3G000PtPg049 е опазване на 

доброто химично състояние и предотвратяване на влошаването (съгласно Писмо № 

ПУ-01-15/ 1,25.01.2019 на БД на ИБР до РИОСВ- Хасково ). 

3.2.3 Водоизточници в района на ИП 

  В изследвания район на находището и участъка с площ F= 3 km3 e проведена 

хидроложка картировка в района на находище „Надежда”, участък „Македонци”. 

Регистрирани са 19 водоизточника , подробно описани в и нанесени на топографска 

основа в М 1:25000 – фиг. 3.2.3.-1 до 3.2.3-3 (Хидрогеоложки и инженерногеоложки 

доклад на находище „Надежда“, участък „Македонци“, община Кърджали, област 

Кърджали („Горубсо Кърджали“-АД, 2013 г.) 
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Фиг. 3.2.3-1 Местоположение на  водоизточниците  в района на КП 

 

Фиг. 3.2.3.-2 Местоположение на водоизточниците в района на ИП 

Картировката е направена в засушливия летен период  - края на месец август. 

Водоизточниците са чешми , бунари и плитки шахтови кладенци. Характерно за тях е 

сравнително  малките водни количества  - дебитите обикновено са от 0,005 l/s  до 

0,020-0,055 l/s  с температура на водата  16,50 – 190С. 

 Отделните махали на с. Македонци и другите селища от района са централно 

захранвани от водопровода Кърджали-Момчилград . Характерно за участъка е, че в 
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обсега на проучването  не са установени естествени водоизточници. Всички те се 

намират на по-ниски коти , в планинските подножия и малките долове. Привързани са 

към делувиалната покривка  и по-рядко към коренните скали – гнайси и палеогенски 

пясъчници. 

На фиг. 3.2.3.-1 и  фиг. 3.2.3-2  са дадени местоположенията на водоизточниците  

в консесионната площ и извън концесионната площ, както и отстоянията им от 

рудниците и от населените места: 

На фиг3.2.3-3 е дадена Хидроложка картировка на водоизточници  в района на 

находище „Надежда“, участък „Македонци“. 

 

 Фиг. 3.2.3-3 Хидрогеоложка картировка на водоизточници в района на находище 

„Надежда” , участък „Македонци” 

На Хидрогеоложката   картировка на водоизточниците в района на находище 

„Надежда” , участък „Македонци” са дадени следните водоизточници: 

 • Водоизточник 1 – Намира се на 500 m, източно от връх  „Калето” , в ската над 

мах. „Македонци”. Представлява каменен бунар с водно ниво 0,30 m. Водопритокът е 

минимален. 

 • Водоизточник 2 – Представлява каптаж с водоем и 2 отдушника, телена 

ограда. Той се намира на 15 m от водоизточник 1. 

 • Водоизточник 3 – Намира се на 315 m източно от връх „Калето”, в дола. 

Представлява бунар , пресъхнал. 

 • Водоизточник 4 – На около 50 m над асфалтовия път за махалата се намира 

основен каптаж с телена ограда 20 х 10 m. Вътре има 2 постройки и каптажна шахта 

(1948 г.). Този каптаж чрез помпена инсталация качва водата до горния каптаж 
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(водоизточник 2) за водоснабдяване на мах. „Македонци”. Това водоснабдяване е от 

централния водопровод от гр. Кърджали, където се отклонява към селищата в района. 

 • Водоизточник 5 – Под асфалтовия път, в дола до сградите на стрелбището се 

намира чешма с чучур. Дебитът е минимален - Q = 0,005 l/s., а температурата - t = 19ºС. 

Чешмата е с малък каптаж и корито. 

 • Водоизточник 6 – На около 100 m по-надолу се намира каптаж, голяма 

постройка със санитарно-охранителна зона (СОЗ), която през 2020 г. вече не се 

забелязва. Това е помпена станция със шахта отзад и тръбна система.  

 • Водоизточник 7 – Представлява бетонна с чучур чешма, разположена на около 

30-35 m от горния водоизточник. Дебитът - Q ≈ 0,055 l/s., а температурата - t = 15,2ºС. 

 • Водоизточник 8 – Разположен е на около 500-520 m от водоизточник 6 по дола 

към близкоразположения водоем. Представлява голяма каменна чешма, с горен 

железен чучур и долен по-малък с 2 корита. Дебитът Q = 0,050 l/s., температурата - t = 

17ºС. 

 • Водоизточник 9 – В съседния малък сух дол е разположен бунар и под него 

завирен водоем с F = 6-7 m2. Дебитът е малък.  

 • Водоизточник 10 – Представлява чешма в десния скат на дола, на 100-110 m. 

южно от един от малкото кварталчета на мах. „Македонци”. Чешмата е с 3 корита и 1 

чучур. Дебитът - Q = 0,015 l/s., а температурата на водата - t = 17,2ºС. 

 • Водоизточник 11 – Намира се на 150 m южно от горния водоизточник в ската. 

Това е чешма с чучур и корито. В летния период пресъхва, вода има единствено във 

валежния зимно-пролетен сезон. 

 • Водоизточник 12 – Това е бунар в безименния голям дол, разположен но около 

800 m от водоизточник 10. Намира се в левия му скат , пресъхнал е. 

 • Водоизточник 13 – В същия дол на около 100-120 m от горния водоизточник 

по-надолу , в левия скат от корената скала. Чешма с чучур и дебит - Q = 0,035 l/s., 

температура - t = 17ºС. 

 • Водоизточник 14 – Чешма , под къщата над махалата на 100-110 m северно от 

дола. Това са железни тръби идващи от градината, от скалата в нея. Дебитът Q = 0,020 

l/s., а температурата - t = 16,5ºС. 

 • Водоизточник 15 – В близост от нея , под пътя се намира каптажа с 2 чучура, 

занимарен. Вода от каптажа не изтича. 

 • Водоизточник 16 – Намира се в в горния край на ливадата, под къщите на 50 

m. Това е бетонна чешма с железен чучур и корито. Пресъхнал е отдавна. 

 • Водоизточник 17 – В махала „Македонци” над заведението в ливадата (ската) 

се намира каменна чешма с покрив и седалки (1985 г.). В момента на изследването е 

без вода поради аварийни обстоятелства. Водоизточникът, според местните жители е 

хванат по-далеч от подножието на ската от 2 „майки” с водопровод. Дебитът е бил 

добър, но водопровода е спукан и аварията не е отстранена. По-нагоре от чешмата , под 

асфалтовия път, се намира каптаж на 2 нива, който е свързан с чешмата. 

 • Водоизточник 18 – Шахтов кладенец под къщите , на около 400 m изток-

югоизток от сградите на бившето военно стрелбище. Кладенецът е с диаметър Ø 1,0 m, 

с каменна зидария, надземната част е квадрат 1 х 1 m, бетон. Има устройство за вадене 

на вода, изоставено. Водният стълб е 1,80m , СНВ = 2,50m. 
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 • Водоизточник 19 – Шахтов кладенец, разположен на 175 m североизточно от 

горния кладенец. Диаметърът му е също Ø 1,0 m.  

За оценка на качеството на поземните води са взети и изследвани две водни 

проби от акредитирана лаборатория „Евротест Контрол“-ЕАД: 

 Водна проба № 1( от G-445 Протокол № 6.1-3.511/ 11.12.2012 год.) 

По органолептични показатели водата е опалесцираща , с голяма кафява утайка, 

без цвят и мирис. 

По физико –химични показатели : температурата  на водата  е 12,8 оС, общата 

твърдост – 4,93 mg.eqv/ dm3 и перманентната окисяемост 1,40 mgO2/dm3. Допускът на 

твърдостта е < 12 mg.eqv/ dm3. 

Неразтврените вещества са 299 mg/dm3, при допустима концентрация за втора 

категория води 50 mg/dm3. 

Водите са хидркарбнатни , калциеви,магнезиеви до натриеви, слабо осовни, с рН 

= 7,67  и обща минерализация М = 0,537 g/ dm3. 

 От микрокомпонентите са установени  от типичните катиони – стронций  (Sr)  - 

1,5560,2 mg/dm3; от йоните на тежките метали – общо желязо –(Fe) – 0,0303 mg/dm3  

при стойност и допуск на показателя (СДП) 0,2 mg/dm3; от аморфотерните 

комплексопреобразуватели-алуминий (Al)–0,01640,2 mg/dm3 при допуск на показателя  

(СДП) <0,2 mg/dm3. Съдържанието на манган (Mn) e 0, 0420 mg/dm3 при (СДП ) < 0,5 

mg/dm3.  

От биогенните съединения на азота - амоняк, нитрити, нитрати се установява NH4 
+ < 0,055 при СДП  < 0,5 mg/dm3; NO2’< 0,05  mg/dm3   при СДП < 0,5 mg/dm3 ; а 

количествените стойности за NO3’са по-малки от 0,10  mg/dm3, при СДП  < 0,5 mg/dm3. 

Водна проба № 2 (от Водоизточник № 1 - Протокол № 6.1-3.512/11.12.2012 год.) 

По органолептични показатели водата е бистра , с малка бежова  утайка,без цвят 

и мирис. 

По физико –химични показатели : температурата  на водата  е 13,4 0С, общата 

твърдост – 6,13 mg. eqv/ dm3 и перманентната окисяемост 2,10 mgO2/dm3. Допускът на 

твърдостта е < 12 mg.eqv/ dm3.,  а за окисляемостта < 5 mgO2/dm3. Неразтворените 

вещества са 8,4 mg/dm3, при допустима концентрация за втора категория води 50 

mg/dm3,  

Водите са хидркарбонатни , сулфатни, калциеви, магнезиеви, слабо основни, с рН 

= 7,68  и обща минерализация М = 0,552 g/ dm3. 

 От микрокомпонентите са установени  от типичните катиони – стронций  (Sr)  - 

1,1199 mg/dm3; от йоните на тежките метали – общо желязо –(Fe) – 0,0045 mg/dm3  при 

стойност и допуск на показателя (СДП) 0,2 mg/dm3; от аморфотерните 

комплексопреобразуватели - алуминий (Al) – 0,0080 mg/dm3 при допуск на показателя  

(СДП) <0,2 mg/dm3. Съдържанието на манган (Mn) e 0, 0010 mg/dm3, при (СДП ) < 0,5 

mg/dm3.  

От биогенните съединения на азота  - амоняк, нитрити , нитрати  - се установява 

NH4 
+ < 0,113 mg/dm3 при СДП  < 0,5 mg/dm3;  NO2’  - 0,42  mg/dm3 при СДП < 

0,5mg/dm3 ; а количествените стойности за  NO3 са 1,0 mg/dm3, при СДП  < 50 mg/dm3.   
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Естествените ресурси на подземните води, определени от общото средногодишно 

подхранване на водонoсния хоризонт (комплекс) за района при ориентировъчна площ 

 F ~ 9 km2 са :  

Q ест.рег. = 9 000 000 m2 x 42 литра / 31536000S  = 11,37 l/s 

Q ест.рег.  ~ 12 l/s 

(прието е 6% подхранване при средна годишна сума на валежите за района 700 mm) 

 От съществено значение за откритите рудници е да се знае при обилни валежи  

за кратко време какво водно количество  ще се акумулира в котлована. Такива разчети, 

макар и твърде прогнозни се правят, за да не възникнат затруднения с рудничния 

водоотлив. Да приемем валежи  20.0 l/m3 за време 8 часа= 28800 s  

Приетата площ на котлована  300 dka  = 300 000 m2.  

Q = 20 x 300 000 /28800 = 208,3 ~ 210 l/s 

 Водните количества от порядъка на 210 l/s  могат да се черпят, за да се отводни 

котлована  само с подходяща помпена станция, устроена да работи приаварийни 

ситуации в рудника. Естествено черпените водни количества ще бъдат малки, предвид 

своевременното започване на водоотлива и недопускане на акумулиране  на по-големи 

водни количества. Като се има предвид  теренното морфоложко местоположение на 

находището, най вероятно отводняването на рудника ще се осъществява чрез свободно 

водоизливане, което е предмет на работния проект.     

 Най-близко разположените източници на питейно-битово водоснабдяване в 

района на ИП (съгласно Писмо № ПУ-01-15/1,25.01.2019 на БД на ИБР до РИОСВ- 

Хасково) са: 

 На около 2700 m, западно от площадката на ИП се намира извор, който се 

стопанисва от „ВиК“ООД-гр. Кърджали, за питейно-битово водоснабдяване на с. 

Воловарци, общ. Кърджали, обл. Кърджали. Около водовземното съоръжение няма 

изградена СОЗ, съгласно Наредба 3/10.10.2010 г. 

 На около 3900 m, западно от площадката на ИП се намира извор, който се 

стопанисва от „ВиК“ООД-гр. Кърджали, за питейно-битово водоснабдяване на с. 

Бойно, общ. Кърджали. Около водовземното съоръжение няма изградена СОЗ, 

съгласно Наредба 3/10.10.2010 г. 

 На около 2300 m,  югоизточно от площадката на ИП се намира шахтов кладенец 

(ШК), който се стопанисва от „ВиК“ООД-гр. Кърджали, за питейно-битово 

водоснабдяване на с. Балабаново, с. Върхари, общ. Кърджали. Около водовземното 

съоръжение няма изградена СОЗ, съгласно Наредба 3/10.10.2010 г. 

Най-близко разположените населени места до КП са: Македонци, Дънгово, 

Дъждино и Пепелище. Водоснабдяването на Македонци се осъществява от централен 

водопровод от Кърджали.  

В отговор на писмото на РИОСВ- Хасково (Изх. № ПД-1-(26)/07.12.2020) са 

получени писма от Кметовете на най-близко разположените села Дънгово, Македонци 

и Опълченско, които не възразяват срещу реализацията на ИП при спазване на всички 

мерки за опазване на околната среда – Приложение 3. Кметът на с. Македонци е 

присъствал на пробното взривяване, замерите от които са дадени в Приложение 10 - 

Доклад за експертен инженерингов анализ и оценка на страничното въздействие на 

взрива върху околната среда на базата на извършени измервания със специализирана 
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апаратура при експериментални взривни работи, проведени в проектния контур на 

рудник „Македонци“ (Хидрекс ООД, Август, 2020 г.) и лично се е уверил върху 

степента на въздействие на газове, късове, ударно-взривна вълна, сеизмичност и 

подземни води. Заключенията от посочение в Приложение 10, доклад са, че 

получените резултати дават основание да се направи извода, че при спазване на 

препоръчаната максимална маса на взривно вещество в един интервал на закъснение 

не се очаква надвишаване на скоростта на вибрациите в дълбочина, която да окаже 

сеизмично въздействие върху подземните води и върху източниците за 

водоснабдяване. В процеса на водене на минно-добивните дейности, съпроводени с 

периодични ПВР, отчитайки високата водоплътност, слабата водообилност, ниския 

коефициент на филтрация и хидравлична проводимост и анизотропност на ПВТ с код 

BG3G000PtPg049, следва да се очаква незначително до слабо въздействие върху 

качеството на подземните води и върху източниците за водоснабдяване.  

В отговор на писмото на РИОСВ-Хасково с изх.№ПД-1(33)/31.03.2021 г. по 

отношение на забележката на БДИБР по отношение на искане на положителни 

становища от Кметовете на с. Дъждино и с. Волварци се прави уточнението, че 

искането противоречи на  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.),Обн. ДВ. бр.25 

от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. 

бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., 

изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 

Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г., в 

която никъде не е посочено, че Възложителят трябва да иска положителни становища 

от Кметовете на засегнатите общини райони или кметства. Такава възможност 

засегнатите страни са имали в хода на процедурата по ОВОС - на ниво Задание за 

ОВОС (когато не са постъпили такива становища) и ще имат сега, при предоствяне на 

ДОВОС на обществен достъп преди общественото обсъждане. Това, че не са 

постъпили становища, предполага, че няма възражения от страна на засегнатата 

общественост, защото полученото писмо от „ВиК“ООД , Кърджали  с Изх. № 26-00-

5#1от 03.02.2021  дава отговор на въпросите, които отново се поставят от БДИБР, а 

именно:  

• с.Дъждино се захранва с вода от Водоснабдителна система 

„Боровица“ с водоизточник Язовир „Боровица“. 

• с.Воловарци се захранва с вода от Водоснабдителна система 

„Воловарци“, включваща КЕИ „Воловарци“, ПСР „Воловарци“, БР „Воловарци“ 

В тази връзка не е необходимо да се посочват допълнителни мерки за опазване на 

питейните водоизточници, освен вече посочените.     

Изводи: 

1. ПВТ с код BG3G000PtPg049 Пукнатинни води – Източно - Родопски комплекс 

е определено в добро количествено състояние и целта, съг-ласно ПУРБ 2016-2021 е 

запазване на доброто количествено състояние. Това ПВТ не е в риск по отношение на 

количеството. 

2. ПВТ с код BG3G000PtPg049 е включено в регистъра на питейните подземни 

водни тела в Източнобеломорски район като зона за защита на водите с код на ЗЗВ 

BG3DGW000PtPg049. 

3. За ПВТ с код на зоната на защита BG3DWG000PtPg049 Пукнатинни води - 

Източно Родопски комплекс, целта е достигане на стойност по по-казатели олово, 

нитратни йони съответстващ на стандарта за качество на подземните води за пиене в 

2027 г. 
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4. От това ПВТ зависят пряко водни екосистеми и/или сухоземни системи: 

BG0001032 Родопи - Източни, BG0002106 Язовир Ивайловград; BG0002071 Мост 

Арда; BG0002012 Крумовица; BG0002013 Студен кладенец, като необходимото водно 

количество е 478. 

5. ПВТ с код BG3G000PtPg049 не е включено в списъка на водните тела, които са 

замърсени и такива, които са застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници (уязвими зони). 

6. Химичното състояние също е добро, без наличие на възходящи тен-денции за 

влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно –битови цели. 

Целта е запазване на доброто химично състояние.  

7. Окончателната оценка на риска по химично състояние за това ПВТ е, че е в 

риск . 

8. В района на ИП изследваните проби за определяне на химичен състав на 

подземните води показват, че те са слабо алкални, хидрокарбонатно калциеви, 

магнезиеви до натриеви. 

9. Предвидената технология за водене на минно-добивните дейности  не създава 

предпоставки за замърсяване на  подземно водно тяло  с код  BG3G000PtPg049 – 

Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс 

10. В района на ИП са открити 22 водоизточника – 19 в северна и северо-източна 

посока от площадката и 3 водоизточника на запад от територията на ИП, които в 

голямата си част са пресъхнали и занемарени бунари, чешми и плитки шахтови 

кладенци, с нисък дебит – от 0.005 до 0.035 л/сек, които нямат практически характер за 

питейно-битово водоснабдяване.  

11. Анализът и оценката на евентуалните природни промени върху изложения 

базов сценарий при нереализиране на това инвестиционно предложение няма да доведе 

до промени на водоизточниците в качествено и количествено отношение.  

3.2.4 Санитарно охранителни зони  

В района на инвестиционното предложение е установена една санитарно 

охранителна зона (северно от село Дъждино, Източно от Македонци, около 

Водоизточник 6, на разстояние 1000 метра, северо-източно  от концесионната площ). 

Тя е разгледана в контекста 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, Обн. ДВ. бр.88 от 27 Октомври 2000г. (виж т. 3.2.5.) 

В отговор на писмото на РИОСВ-Хасково с изх. № ПД-1(26)/07.12.2020г., както 

и становището към него на БД „Източнобеломорски район“ – писмо с изх. № ПУ-01-

949 (1)/03.02.2020 за яснота е създадена нова точка, по-долу 3.2.5., в която е 

коментирано и взето под внимание становището на „В и К“-Кърджали. 

В отговор на писмото на РИОСВ-Хасково с изх.№ПД-1(33)/31.03.2021 г. по 

отношение на въпросите на БДИБР по отношение на нанасяне на СОЗ около 

водоизточник 6 на картата, както и проектните водовземни съоръжения за питейно -

битово водоснабдяване в района на ИП, за да се покаже местоположението им спрямо 

контурите на проучвателна площ „Млечино“ още веднъж се посочва, че направния 

хидрогеоложки доклад през 2013 г. не се потвърждава от направения хидрогеоложки 

доклад през 2020 г. по отношение на водоизточник 6, който не се използва като 

водоизточник и не се забелязава СОЗ около него. Полученото писмо от „ВиК“ООД, 

Кърджали  с Изх. № 26-00-5#1от 03.02.2021 посочва, че не е предвидено изграждане на 

допълнителни водовземни съоръжения в района, включително и около този 
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водоизточник. БД ИБР вменява задължения на Възложителя, които са в противоречие 

със законовите изисквания. 

Изводи  

1. В района на КП и извън нея в непосредствена близост няма СОЗ. Най-близко 

разположената СОЗ е на разстояние 1000 m  североизточно от ИП.  

2. Анализът и оценката на евентуалните природни промени върху изложения 

базов сценарий при реализиране на това инвестиционно предложение няма да 

доведе до промени на СОЗ. 

3.2.5 Водовземни съоръжения в района на ИП , съгласно информацията от писмо 

на ВиК“ООД, Кърджали Изх. № 26-00-5#1от 03.02.2021 

• Посочените в точка 3.2.3, 19 водоизточника в района на находище  

„Надежда“  са на базата на Хидрогеоложки и инженерногеоложки доклaд на находище 

„Надежда“, участък „Македонци“, община Кърджали, област Кърджали, разработен от 

„Софгеолинт 2006“ ООД през  2013 по поръчка на „Горубсо-Кърджали“ -АД – 

Приложение 8. Резултатите от това проучване показват, че в контура на ИП попадат 

водоизточници № 3 и 12, които представляват пресъхнали бунари и на практика нямат 

стопанско значение и не могат да се разглеждат като водоизточници за питейно – 

битово водоснабдяване на населението в разглеждания район.  

Останалите водоизточници са в основната си част занемарени бунари, чешми и 

плитки шахтови кладенци, част от тях пресъхнали, други с много малък дебит – от 

0.005 до 0.035 л/сек, които не могат да се ползват като източници за питейно-битово 

водоснабдяване на населението. 

• В писмото на БД ИБР от 2019 г (Изх № ПУ – о1- 15 (1) /25.01.2019) до 

РИОСВ - Хасково и до „Горубсо Кърджали“-АД във връзка с оценка на допустимостта 

на ИП, съгласно чл. 155, ал.1, т/а23 от Закона за водите, на това ИП  не се 

потвърждават проучванията на „Софгеолинт -2006“-ООД, а са посочени само 3 

източника за питейно-битово водоснабдяване в  района  и отсъствието на СОЗ около 

водовземните съоръжения (Писмото на БД ИБР е дадено като приложение към ДОВОС 

– Приложение 3 ). 

• През 2020 г по поръчка на „Горубсо Кърджали“АД е направено ново 

проучване на хидрогеоложките условия на находище „ Надежда“ от ДЖЕС Е“ООД , 

София , което показва , че питейно –битовото водоснабдяване на населените места в 

района се осъществява от Язовир Боровица. Докладът на  „ДЖЕС Е“ООДю, София е 

даден в Приложение 9  към ДОВОС . 

• При изготвянето на Идейния проект за разработване на находище 

„Надежда“ през 2020г. са взети предвид всички проучвания, посочени по-горе, 

свързани с водоизточниците  в района на ИП.  

• В становището на „ВиК“ООД, Кърджали – Приложение 3  с   Изх. № 26-

00-5#1от 03.02.2021г.  изготвено по  искането  на РИОСВ-Хасково (Изх. № ПД-1-

(26)/07.12.2020 ) и на „Горубсо- Кърджали „АД (Изх.№ 010/12.01.2021)   категорично е 

посочено: 
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1.  На територията на находище „Надежда“ не са изградени водовземни 

съоръжения или други елементи на водоснабдителни системи, чрез които 

предоставяме услугата доставка на питейна вода. 

2. Най-близко разположените до находището населени места  се 

захранват от водоснабдителна система „Боровица“ с водоизточник язовир 

Боровица, което изцяло потвърждава заключениета от „Хидрогеоложкия доклад“ на 

„Джес Е“-ООД през 2020 г. 

3. Намиращите се от западната страна на находище „Надежда“ села 

(Воловарци, Бойно и   Кокошане )  се захранват от каптирани естествени извори, 

около които няма учредени СОЗ, но са на значително разстояние от находището –

от 2700 до 3900 м от контура на ИП и не се очаква да окажат негативно 

въздействие върху режима на подземните води. 

4. В Писмото на ВиК са посочени всички водоснабдителни системи и 

водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, както и тяхното 

местоположение (на карта)  в обхвата на „ВиК“-ООД, Кърджали и такива не 

попадат в границите на ИП. 

5. Посочено е също така, че не се предвижда  изграждане на 

допълнителни водовземни съоръжения, както и учредяването на СОЗ около 

съществуващи водовземни съоръжения в района. 

Като заключение от казаното следва: Анализът на данните от хидрогеложките 

проучвания от 2013 и 2020г  и писмата на БД ИБР - Пловдив от 2019 г.  и „ВиК“ ООД, 

Кърджали от 2021 г. и изготвения Идеен проект от 2020 г.  за разработване на 

находище „Надежда“, категорично показват, че няма водоизточници за питейно-битово 

водоснабдяване, СОЗ и водоснабдителни системи около находище „Надежда“ върху 

които да се очаква негативно влияние от изграждането и експлоатацията на ИП „Добив 

на полиметални руди от проучвателна площ Млечино - находище „Надежда“  в 

землищата на село Македонци и с. Дънгово, община Кърджали“ . 

 

3.3 Литосфера – почви; земни недра и  минерално разнообразие; 

земеделски и горски земи.  

3.3.1  Почви 

Почвеното разнообразие в района на ИП се обуславя преди всичко от 

разнообразието на релефа, растителността, почвообразуващите основни скали и 

специфичните климатични условия със средиземноморско влияние. 

Почвообразуващите скали на територията на община Кърджали са разнообразни – 

гнайси, гранити, гранито гнайси, андезити, талкови шисти, слюдени шисти, пясъчници, 

варовици и др. Според Почвено-географското райониране на България (по Нинов, 1997 

г.) територията, обект на оценка, се намира в Средиземноморската почвена област – в 

Източнородопско-Сакарската провинция и попада в Горнотракийската подобласт т.н. 

“Харманлийски район в най – южната част”. Карта на почвите в района на община 

Кърджали е представена на Фиг. 3.3-2. 
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Канелените горски почви (слабо излужени, средно излужени, силно излужени 

до слабо оподзолени и смолницовидни). В района около гр. Кърджали от формираните 

канелени горски почви, излужените заемат най-голяма площ – почти 95,0 % от 

стопанската площ на района. Преобладават плитките почви - 49,4 %, следвани от 

средно-дълбоките 47,6 % и други. Те са разпространени предимно в нископланинските 

части, като в котловините заемат по-разчленените форми на релефа. Във височина се 

среща преходния тип канелено - кафяви горски почви. В най-високите части на Жълти 

дял, където има ограничени площи широколистни гори са разпространени кафяви 

горски почви (светла, преходна, тъмна). В ниската част на долината на р. Върбица 

върху речните наноси са развити азонални алувиални почви при високо ниво на 

подземни води. 

Почвеният профил на неерозираните канелени горски почви е сравнително добре 

развит и оформен. Типът хумус е Mull. Мощността на хумусно-елувиалния хоризонт 

варира между 18 и 35 cm, а на почвения профил между 75 и 120 cm. При плитките и 

силно ерозираните разновидности тя е съответно едва 8 - 22 и 18 - 45 cm. 

Повърхностният хоризонт е обикновено канелено-кафяв, а преходно-илувиалният - 

червеникаво-кафяв.  

В района на Кърджали канелените горски почви са разпространени предимно в 

нископланинските части, като в котловините заемат по-разчленените форми на релефа. 

Този тип почви са с ограничено съдържание на минерални химически елементи. От 

гледна точка на физичните свойства за канелени горски почви е характерно силното 

уплътняване на профила в В-хоризонт. При това структурата на горния слой 

обикновено е силно разпрашена, но подорницата има сравнително добра структура. Без 

растително покритие при голямото вертикално разчленение на релефа се засилват 

ерозионните процеси. Почвената ерозия е един от основните проблеми, с които 

земеделците се сблъскват в световен мащаб тъй като оказва силно неблагоприятно 

влияние върху развитието на селското стопанство. Редица изследвания сочат, че 

устойчивите практики на биологичното земеделие, както и регулярни мероприятия по 

залесяване, могат значително да подобрят състоянието на почвите и да намалят 

процесите на ерозия. Канелените горски почви като цяло са подходящи за отглеждане 

на лозя, тютюн, овощни и зърнени култури.  

Реакцията на почвения разтвор варира от много силно кисела до много слабо 

алкална. Наситеността с бази закономерно се променя с покачването на почвената 

киселинност - до 61 % в много силно киселите почви; 72-76 % в силно киселите; 89-

90% в слабо киселите и 100 % в много слабо алкалните почви. Не се установяват 

промени в стойностите на наблюдаваните показатели във времето на изследването, 

както е посочено за pH. При оподзолените и излужените канелени горски почви 

хумусният хоризонт е тънък, добре структуриран. Преходният им хоризонт е добре 

изразен. Почвообразуващата скала обикновено е слабо изветряла, или е представена от 

песъкливо - глинести седименти.  

Канелено-подзолистите (псевдоподзолисти) почви имат слабо 

разпространение. Те са образувани под продължителното въздействие на горската 

растителност и имат ясно диференциран почвен профил с добре изразен, просветлен и 

лек по механичен състав хумусно-елувиален и под него червеникаво-кафяв, плътен и 

тежък по механичен състав илувиален хоризонт. Първият е леко до средно песъчливо-

глинест, а вторият - тежко песъчливо-глинест до леко глинест.  

Тези почви се характеризират още с дълбоко изнасяне на карбонатите и леко 

разтворимите соли, относително увеличаване на SiО2 в повърхностния хоризонт и 
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интензивно изнасяне на глината и хидроокисите на желязото и алуминия от него и 

отлагането им в илувиалния хоризонт.  

Мощността на хумусно-елувиалния хоризонт и на профила, в зависимост от 

степента на ерозията, варира съответно между 18 - 28 и 75 -105 cm. 

Водопроницаемостта на илувиалния хоризонт е много слаба. Водно-въздушният режим 

е силно влошен и неблагоприятен. По отношение на хумуса, тези почви са бедни и 

слабо запасени (0.80 - 1.80%). Същото се отнася и за общия азот и общия фосфор. 

Почвената реакция е кисела и силно кисела. 

Рендзини. Формирани са върху варовикови скали. Хумусният хоризонт 

обикновено е маломощен (до 10-15 cm) често разположен направо върху основната 

скала. Наличността на голямо количество калций блокира разполагането на 

органичното вещество. Въпреки високото съдържание на хумус и азот тези почви са с 

влошен хранителен и влажностен режим. Месторастенията върху тези почви са бедни 

до средно богати. 

Кафяви горски почви. Те са песъчливо-глинести и са най-широко 

разпространените почви в планинските райони с над 600 m надморска височина. Тези 

почви са богати на хумус – до 12%, но хумусното вещество не е много качествено – не 

е завършен процесът на хумификация. Реакцията е слабо кисела – pH 5,5-6. Средно 

запасени са с усвоим азот и усвоим фосфор. Нуждаят се от комбинирано торене. На тях 

обикновено има горска растителност, рядко се използват за земеделие (най-често 

картофи). 

Алувиално (делувиално-)-ливадни почви се характеризират с маломощен 

хумусно-а кумулативен хоризонт. Имат ниско съдържание на органичен въглерод и 

общ N. Реакцията е силно кисела. Заемат тераси на реките или старите им корита, а 

делувиалните и делувиално-ливадните се срещат в теренните понижения и 

делувиалните шлейфове и конуси. Първите са образувани от алувиални, а вторите от 

делувиални наноси. Много често делувиалните наноси представляват преотложен 

почвен материал, смъкнат в резултат на ерозията от прилежащите склонове и 

съответно носят много от същите склонове (Койнов, В., И. Кабакчиев, К. Бонева, 1998). 

Алувиални и алувиално (делувиално-)-ливадни почви са разпространени около р. 

Марица и притоците й, по поречията на реките Върбица и Нановишка. Те са 

образувани от разнороден, включително и грубочастичен наносен материал. Ясно се 

откроява хумусния хоризонт, под който следват почвообразуващите материали. 

Хумусните хоризонти на алувиално-ливадните почви са обикновено структурни и 

рохкави. Почвите в района са глинесто-песъчливи до тежко песъчливо-глинести. 

Основен фактор за тяхното плодородие е количеството на почвената влага, 

дълбочината на почвата и степента на ерозиране. Подходящи са за отглеждане на 

зеленчуци, поради голямото количество влага, която получават от почвените пластове. 

Образувалите се от разрушаването на риолитовите скали „скелетни почви”, създават 

условия, подходящи за традиционно отглежданите тютюнева култура и билки. Този 

тип почви са подходящи за отглеждане и на овощни култури, фъстъци и др. 

Смолници. Смолниците в района могат да бъдат характеризирани като средно 

мощни, чийто хумусен хоризонт варира между 40 и 80 cm, но се срещат и мощни с 

хумусен хоризонт до 100 cm. Мощността на почвения профил е обикновено 70 до 120 

cm. Тези почви са черно-кафяви в повърхностния хоризонт и постепенно просветляват 

в дълбочина до тъмно кафяви, кафяви, червеникаво-кафяви и жълтеникаво-кафяви.  



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

143 
 

По механичен състав те са тежки-тежкопесъчливо-глинести и леко глинести, със 

съдържание на физическа глина (частици по-малки от 0.01 mm) най-често между 48 и 

63% и на илеста фракция (частици по-малки от 0.001 mm) между 38 и 48% в хумусно-

акумулативния хоризонт.  

Физико-механичните им свойства не са много благоприятни, тъй като при 

преовлажняване силно набъбват, а при изсъхване силно се свиват и образуват големи 

пукнатини. Относителната плътност е около 2.7, а обемната около 1.25 - 1.50, 

порьозността (при ППВ) е 47 - 53, съдържание на въздух 14 - 17% и филтрация 1.200 -

1.300 m/24 h.  

Хумусното съдържание, в зависимост от местоположението и степента на ерозия, 

варира от 1.80 до 4.0%. При неерозираните и слабо ерозираните разновидности 

запасеността с хумус в еднометровия почвен слой е твърде висока, поради наличието 

на повече от 1% хумус в подхумусния хоризонт. Запасеността с общ азот е слаба и 

средна, на общ фосфор - средна и на калий - средна и добра. Почвената реакция при 

излужените смолници е слабо кисела до неутрална, а при карбонатните и типичните - 

неутрална до слабо алкална. рН (във вода) варира общо от 6 до около 7,4. 

От почвите в региона с ниска устойчивост към атмосферни отлагания с 

киселинен и тежко метален характер се характеризират делувиалните почви. 

Почвите в района са повлияни от водна и ветрова ерозия. По-голямата част от тях 

са с висока степен на ерозийност – II-III степен. В миналото тук са действали големи 

по мащаби поройни и ерозионни процеси, но е проведена мащабна дейност за 

залесяване като изкуствено са създадени над 250 000 dкa гори. Във водосборите на 

язовирите ‘'Студен кладенец" и “Кърджали” са построени различни технически и 

противоерозионни съоръжения, с което са стабилизирани леглата и бреговете на по-

голяма част от поройните водни течения в района. Въпреки огромните по мащаб 

противоерозионни залесявания и противоерозионни съоръжения, все още съществуват 

неукрепени поройни течения. Върху земеделските земи, разположени върху терени с 

по-голям наклон, действа площна ерозия, което налага непрекъсната противоерозионна 

дейност. 

3.3.2 Земни недра и минерално разнообразие  

Територията на община Кърджали в структурно отношение попада в 

Източнородопския дял на Родопския масив. Той представлява морфоструктурно 

понижение с блоково-разломен строеж, дълбоко разчленено от река Арда и нейните 

притоци. На фона на тази голяма структурна единица са развити Маданско 

Давидковско и Кесибирско подуване, изградени от докамбрийски метаморфити, както 

и Ардинската зона (разломна зона, грабен-синклинала) в северната част на 

Момчилградско понижение, разглеждано като фрагмент на обширното 

Източнородопско палеогенско понижение.  

Множеството литостратиграфски единици с различна хроностратиграфска 

принадлежност и пъстрата мозайка от тектонски единици, чиито скални обеми носят 

следи на различни по време и характер пликативни и дизюнктивни деформации, 

обуславящи геолого-тектонския строеж, хидрогеоложките условия, както и проявените 

физико-геоложки процеси и явления, очертават твърде разнообразни и сложни 

инженерно-геоложки условия на територията на община Кърджали. 
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Приабонът (горен еоцен) в района на град Кърджали е развит в пълния си 

профил, но доминиращо разпространение на брекчоконгломератната задруга и тази на 

първия среднокисел вулканизъм.  

Брекчоконгломератната задруга се разкрива непосредствено на запад от гр. 

Кърджали. Седиментите й залягат трансгресивно и дискордантно върху неравна 

подложка от метаморфни скали, а на места границата е тектонски усложнена 

(Кобилянски, Бойновски грабени). Брекчоконгломератната задруга се покрива 

трансгресивно от вулканогенно-седиментните задруги на първи среднокисел и първи 

кисел вулканизъм. 

Брекчоконгломератната задруга е изградена от брекчи, брекчоконгломерати, 

конгломерати и в незначително количество пясъчници и песъчливи варовици. 

Характерни нейни особености са пъстрият червеновиолетов цвят, полигенният състав и 

лошата сортировка на материала. Наблюдава се груба хоризонтална и коса слоистост.  

Брекчите и брекчоконгломератите са преобладаващият вид скали. Късовият 

състав съответства на метаморфитите от подложката - различни видове гнайси, 

мигматити, калкошисти, мрамори, амфиболити, серпентинити, диафторизирани скали 

и др. В състава на брекчоконгломератите се установяват късове от гранити и ефузивни 

скали, за които се предполага, че са горнок-редни. Свързващата маса е алевритова, 

песъчлива до гравийна, оцветена в ръждмвочервени тонове. Късовете са ръбести или 

слабо заоблени с големина от гравий до валуни и блокове. 

Конгломератите преобладават в по-горните части на профила. Съставът на 

късовете е аналогичен на този от брекчоконгломератите. Свързващата маса е 

песъчлива и по-голямо количество. Пясъчниците изграждат лещи и тънки прослойки 

сред конгломератите, които латерално са неиздържани. Те са обикновено 

грубозърнести, червеновиолетови, сиви и бежоворъждиви. 

В профила на брекчоконгломератната задруга се наблюдават лещи от въглищни 

аргилити и въглища с незначителни размери 

Северно от град Кърджали е разпространена въгленосно-песъчлива задруга. Тя 

е представена предимно от разнозърнести пясъчници, дребночакълни и чакълни 

конгломерати и малко алевролити. Цветът на седиментите е сив, сивозелен и 

ръждивожълт. Спойката е карбонатна или глинеста. Наблюдава се хоризонтална 

слоистост и добра сортиравка на материала. Пясъчниците са средно- и дебелопластови, 

предимно грубо-зърнести, полимиктови и алтернират неравномерно с конгломерата и 

алевролити.  

Алевролитите се различават от пясъчниците по гранулометричния си състав и по 

това, че пластовете им са по-тънки. Конгломератите са полигенни, с късове от гнайси, 

амфиболити, пегматати и кварц. Свързващата маса е глинесто-песъчлива. 

Видимата дебелина на брекчоконгломератната задруга в района на гр. Кърджали 

е до 50-100 m. 

Южно и северно от град Кърджали се разкрива мергелно-варовикова задруга, 

представена от рифови варовици. Тя заляга трансгресивно върху кристалинния цокъл 

или нормално с бърз преход върху въгленосно-песъчливата задруга. Над нея 

трансгресивно следват седиментите на първи среднокисел вулканизъм.  
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В основата се разкриват силнопесъчливи варовици и брекчи с варовита спойка. 

Брекчите съдържат късове от гнайси, амфиболити, очни мигматити, кварц, калкошисти 

и др., споени с варовит цемент, достигащ до 50 - 60%. 

Варовиците са типично рифови образувания с масивна текстура и органогенна 

структура. Цветът им е сивобял до кремав. В изграждането му участват главно 

варовити водорасли, корали и бриозои. 

Дебелината на мергелно-варовикова задруга варира от 10 - 50 m. 

Най-голям дял от територията на община Кърджали е покрит с вулканогенно-

седиментните скали от палеогенския комплекс . 

Задруга на първи среднокисел вулканизъм се разкрива непосредствено 

северозападно от гр. Кърджали. Наслагите й залягат трансгресивно върху 

брекчоконгломератната задруга в района на гр. Кърджали. Западно от Кърджали на 

места тази граница е тектонска. Покриват се нормално от туфите на задругата на 

първия кисел вулканизъм. 

Скалите са представени от богата гама литоложки разновидности, които 

многократно алтернират и на места задругата придобива флишки характер. 

Характерна особеност на задругата на първи среднокисел вулканизъм е, че задно 

с нормалните седименти в нея участват продуктите на интензивна вулканска дейност. 

В резултат на това комбинирано действие в нея са се образували туфобрекчи, туфи, 

туфити, туфозни пясъчници, пясъчници, алевро- лити, мергели, варовици и др. с 

характерен бежовокафяв и сивозелен цвят. 

Западно от Кърджали профилът започва с олисггостромни образувания с 

дебелина да 10 - 20 m. Късовете им са полигенни: гнайси, мрамори, амфиболити, 

пегматмти, кварц, латити, пясъчници и приабонски варовици. Спойката е варовито-

песъчлива и туфозна. 

Северозападно от гр. Кърджали в основата се наблюдават значителни по размери 

рифови постройки (дебели до 30 m). Варовиците са сиви до кремави с органогенна 

структура. Теригенният компонент е в незначително количество. 

Нагоре в профила се налагат латитовите туфобречи, туфи, туфити и туфозни 

пясъчници. 

Туфобрекчите се характеризират с голямо количество латитови късове; късовете 

от метаморфити са малко или отсъстват. Размерите на късовете са чакьлни до блокови, 

но обикновено валунни. Свързващата маса е туфозна. Туфобрекчите са неясно 

наслоени и адтернират с песъчливи туфи и туфити. 

Дебелината на пластовете варира от 5 - 50 cm, рядко до 1 m. На места се 

наблюдава ритмично редуване на пластове с различен гранулометричен състав. 

Пясъчниците се срещат предимно в участъка северозападно от гр. Кърджали. Те 

изграждат пластове с дебелина 30 - 40 cm. В състава им участва както теригенна, така и 

вулканогенна съставка. Текстурата им е масивна, а структурата - псамитова. Спойката 

е варовита. 

Мергелите се прослояват с пясъчниците. Те са неясно слоисти с микрозърнеста 

структура 

Общата дебелина на задругата в обсега на картния лист варира от 100 до 200 m.  
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 Основни етапи в изучаването и проучването на находище „ Надежда“ 

В Източните  Родопи се намират многобройни следи от минно добивна дейност . 

Откритите находки от сечива и предмети на изкуството  в този район говорят, че неин 

предмет са били и благородните метали . Разработвани са както коренни така и 

разсипни находища . Следи от древни повърхностни изработки са установени в района 

на участък Македонци – предимно древни отвали , образуващи техногенни насипи на 

съвременния терен . 

През 2000 г. SOMIN дава заявление за търсене и проучване на метални полезни 

изкопаеми (протоколно решение на Министерския съвет № 49/ 30.11.2000) и 

получаване на разрешение № 62 за търсене и проучване на подземни богатства 

(метални полезни изкопаеми ) на 195 км2  в площ „ Сполука“ , Кърджалийска област  за 

срок от 3 години. С  допълнително споразумение от 19.03.2002 година площта е 

съкратена на 86.37km2  и лицензионните права са преотстъпени на GRAMEX , която 

държи 50 % от SOMIN. С  допълнително споразумение от 13.12.2003 година площта е 

съкратена на 56 км2. В резултат на проведените геолого -проучвателни работи  са 

установени редица рудопроявления , едно от които е Македонци, основен  участък на 

находище Надежда. 

Рудопроявлението е открито и оценено на повърхността от MINORKO . Отначало  

то е интерпретирано от GRAMEX като „потенциално  епитермално златно 

рудопроявление“, вместено в теригенни седименти и благоприятна геолого-структурна 

позиция , подобна на доказаната промишлена минерализация  в находище Перама Хил, 

Северна Гърция. Получените от   резултати са потвърдили наличието на златна 

епитермална минерализация , която предствлява интерес за по-нататъшно детайлно 

търсене и оценка на минерализации от типа на Ада тепе до Крумовград в района на 

южния хълм , където могат да се очакват богати рудни тела  в  непосредствена близост 

до повърхността и вероятн афльориращи в обсега на древните изработки. 

В периода 2005-2013 г.в изпълнение на  „Договор ( от 14.043.2005 г.) за търсене 

и проучване на метални полезни изкопаеми  - подземни богатства в перспективна 

площ „Млечино“- община Кърджали и Ардино“, „Горубсо – Кърджали“АД провежда 

предварително и детайлно  проучване на участък Македонци, като успоредно с това 

открива  и други 2 участъка – Дънгово и Калина , възприемани като запазени реликти 

от едно голямо общо находище.  Получените резултати от изпълнението на този 

Договор ( от 14.043.2005 г.) са обобщени и анализирани в Геоложки доклад от март 

2013 с изчисляване на запасите от златни руди с автори инж. Харалампи Драгиев и 

инж. Б. Драгиева.   

 Геолого –тектонска позиция  на находище „Надежда“ 

Епитермалните  ниско-сулфидни кварц-златорудни находища  и рудопроявления 

в Източните Родопи  са разположени най-често по периферията на депресии , където се 

разкриват предимно вместващите ги палеогенски седименти и подстилащите ги на 

сравнително малка дълбочина  метаморфни скали , различно нивелирани по бортови  

полегати северозападни  разседи. Най-много на брой епитермални  ниско-сулфидни 

находища  и рудопроявления Хан  Крум , Седефче, Обичник и Рударка са установени в 

Момчилградската депресия , главно в района на Крумовград (Крумовградското рудно 

поле ) . Орудяването по източния борд на Момчилградската депресия гравитират около 

Ирантепенския вулкан (Сърница, Скалак, Хан Крум, Подумче и др. ). Такова орудяване 

се среща и в тригенни скали от изолирани гребени , наложени върху метаморфитите , 

които са развити в южните бордови части на източно-родопското понижение 



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

147 
 

(рудопроявление Розино). Формирането на  кварц – злато-адуларовите орудявания , 

според Милев и др. (2007) е предшествало вулканската дейност, но генетично е 

свързано с вулканизма и най-вероятно представлява негова първоначална изява. 

Установената епитермална   ниско-сулфидна  кварц-златорудна минерализация в 

тригенни скали от задругата  на първи кисел вулканизъм в централните части на 

Момчилградската депресия (рудопроявление Стремци) и в северозападната и 

периферия (находище Надежда) подсказват, че злато-рудната минерализация  е най-

малко синхронна с първите прояви на вулканска дейност  в съответните вулкански 

центрове.  

В региона се разкриват следните основни лито- и хроностратиграфски единици и 

магмени тела : 

-Прародопската надгрупа ( докамбрий) 

- Родопска надгрупа ( докамбрий) 

- Фанерозойски гранитоиди ( горнокредни ) 

-Палеогенски седиментни скали  

- Палеогенски вулкански  скали 

- Кватернерни седименти  

Площ Млечино в т.ч. находище „Надежда“ се намира в силно усложнен 

тектонски участък от югозападния борд на Източнородопското вулкано –тектонско 

понижение. То е сложно изградена палеогенска депресионна структура, разположена 

между двете антиформни структури и частично върху техните силно разломени 

периферии, изградени от докамбрийски метаморфити.  Рамката на понижението е 

представена от скали на алохтонната горна пластина на Докамбрйиския метамофен 

фундамент. Фундаментът на понижението има мозаечна структура с различен състав и 

Първата е изградена  блокова денивелираност (Йосифов и др. 1981; Боянов и др. 1984). 

В западната част на площта се разкриват Богуевската и Въчанската , а в източната само 

Въчанската свита. Първата е изградена основно от биотитови гнайси и мигматити, 

включващи и тънки прослойки  и лещи от мрамори и амфиболити. По-горната, 

Въчанската , е доминирана от алтерниращи амфиболови шисти и мрамори, като в най-

югоизточния фланг широко са застъпени и калко-шисти и ултрабзити. В района около 

Звездел-Пчелояд дълбочината му е  само 200-300m под повърхността. Максималното 

му пропадане е в района източно от с. Джебел, където достига до 2500m.  

В изследваната площ се пресичат 3 регионални разломни зони  с ширини около 

100 – 200m и със С-З, Ю-З и И-З посоки. Това предопределя усложняването на борда 

на понижението с няколко малки грабенови и хорстови структури.    

Скални комплекси, изграждащи участъка на находище „Надежда“  

Районът на находище „Надежда“  попада на западния  борд на Момчилградската  

вулкано-тектонска депресия и е изграден от пясъчници , конгломерати и органогенни 

варовици , разположени, трансгресивно върху метаморфния фундамент .  

Изследваният район в регионално отношение попада в Източнородопското 

вулкано-тектонско понижение и по-точно в Момчилградското понижение. Това е 

сложно изградена палеогенска депресионна структура, разположена върху силно 

разломен докамбрийски метаморфен фундамент. В кърджалийската част на 

понижението, са установени три регионални разломни зони с посоки СЗ, С и З. 

Районът на проучвателна площ Надежда попада в западния борд на Момчилградската 
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депресия и е изграден от палеогенски формации, разположени върху блоково 

денивелиран докамбрийски метаморфен фундамент. Разломните структури в площта 

на находището са с преобладаващо СЗ и по-рядко С-СЗ посока. Движенията по 

разломите са разнопосочни, като се отбелязват вертикални амплитуди до 25m и 

хоризонтални отмествания до около 40m. Тези движения са регистрирани в 

метаморфния фундамент и не се отбелязват в седиментите. 

Метаморфните скали в района на находището са представени от Въчанската 

пъстра свита на Рупчоската група (от докамбрийската Родопска надгрупа). Свитата е 

изградена преобладаващо от биотитови гнайси, които са прослоени от двуслюдени 

гнайси и гнайсошисти, гранат-кианитови гнайси и шисти, левкократни гнайси до 

аплитоидни лептинити, мрамори и калкошисти, амфиболити и амфиболови гнайси. В 

разреза на свитата има прояви на базичен до ултрабазичен магматизъм, който е 

представен от послойни тела и лещи на метасерпентинити, ортоамфиболити и 

еклогити. Скалите на свитата са мигматизирани в различна степен. 

Въчанската свита е покрита трансгресивно от палеогенските седименти. В този 

горен сектор на свитата, метаморфитите са силно натрошени, както и хидротермално 

променени – хлоритизирани, серицитизирани и лимонитизирани. 

Палеогенските седименти са представени от задругата на първия кисел 

вулканизъм. В рамките на находището в основата на разреза е пясъчниково-

конгломератната пачка, представена от пясъчници, алевролити и в по-малка степен от 

базални конгломерати. Върху тази пачка с ъглов дискорданс се разполагат туфозни 

варовици и варовити туфи, които се отнасят към пачката на рифогенните варовици. 

Разрезът завършва на повърхността с маломощни кватернерни седименти,  

представени от делувиални песъчливо-глинести образувания. 

Морфология на рудните тела на находище „Надежда“  

На фиг. 3.3.2-1  представения профил в посока Ю-С през участъците на 

находището подкрепя едно такова виждане. 
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Фиг. 3.3.2-1 Геоложка карта на района на проучвателна площ  на находище 

„Надежда“ 

На фиг. 3.3.2-1 е показана геоложка карта на района на проучвателна площ 

Надежда по данни от доклада на „Горубсо-Кърджали“ АД за резултатите от геолого-

проучвателните работи в находище Надежда (Доклад на Горубсо-Кърджали“ АД, 

2013). Находище „Надежда“ е съставено от 4 участъка – Калина, Македонци и 

Дънгово-1 и Дънгово-2. Счита се, че вероятно това са остатъци от значително по 

размери находище, образувано в палеогенския разрез, което по-късно е било 

денудирано. 

Орудяването е привързано главно към границата между палеогенските пясъчници 

от конгломератно-пясъчниковата задруга и метаморфните скали. Палеогенските 

седименти са интензивно епитермално променени в кварц-серицитов фациес. Златната 

минерализация е свързана с окварцените пясъчници, които на места са превърнати в 

плътни кварцити. Варовиците не са хидротермално променени и орудяване в тях не е 

установено. Рудните тела не са видимо оконтурени пространствено, като формите им 
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се определят само по съдържанието на злато чрез химични анализи. Рудните минерали 

са представени от пирит, железни хидроксиди, марказит, електрум, хематити и 

магнетити, а като спорадично присъствие са регистрирани още халкопирит, сфалерит, 

галенит, а също и халкозин, малахит, азурит и пиротин. Структурно механичните и 

физикохимичните характеристики на наличните рудни минерали в находището са 

дадени в  „Геоложкия доклад към проучвателна площ „МЛЕЧИНО“  за резултатите от 

проведените геолого-проучвателни работи на находище „Надежда“-участъци 

„Македонци“, „Дънгово“ и „Калина“  с изчисляване на запасите и ресурсите от златни 

руди по състояние към 01.01.2013 година (за регистриране на търговско откритие)“ по 

Договор с “Горубсо – Кърджали”-АД. 

Носителите на злато са редставени от дендритвидни златинки със сравнително 

фини размери (от 20 до 240 µm) , които по химичен състав показватвисоко съдържание 

на сребро и могат да се номинират като електрум. Поширокото присъствие на среброто  

се подчертава  и от наблюдаваните  включения на самородно сребро и йодаргирит.  

Като цяло асоциацията от рудни минерали, включваща освен златото и минерали 

като  галенит, сфалерит, халкопирит  и др. насочва към типичен хидротермален 

произход на златната минерализация, която най-вероятно е свързана с проявление на 

ниско до среднотемпературно орудяване от епитермален нискосулфиден тип. 

Особеностите на носителите на злато дават основание да се предположи, че е 

възможно голяма част от него да се извлече чрез гравитаионната концентрация, което 

следва да се провери със съответните лабораторни и полупромишлени тестове, с 

прилагане на непрекъснат минераложки контрол на междините, отпадните и крайни 

продукти.  

 Участък Македонци 

Участък Македонци е с дължина около 900m по С-Ю посока и повече от 800m по 

И-З  си ос и е локализиран между два хълма, по високият от които е връх Калето на 

север. На повърхността  е проучен от „Горубсо- Кърджали“- АД със 183 проучвателни 

сондажа и 4338 m3 канави. Той е с най-висока степен на проученост и характеризира 

останалите участъци на находището. 

Рудните тела са окунторени само по данни от химическите анализи – видима 

минерализация не се наблюдава. Минималната дебелина на рудното тяло е 2.3m. 

Съдържанието на злато е разпределено сравнително равномерно. Наблюдават се 

няколко максимума: 

- В северната част  (около връх Калето ) -най-висок  39,3 g/t;  

- В централната част  също се наблюдават максимуми в няколко сондажа;  

- Минимумите са локализирани в югоизточната част  на участъка. 

За  сечения по цялата дебелина на рудното тяло средните съдържания  варират в 

следните граници :  

- За сребро – от следи до 11.02 g/t 

- За злато – от следи до 39,3 g/t  (средно – 0.939 g/t ), при средна дебелина на  

рудния слой 16, 83m  

 Участък Дънгово  

Участък Дънгово е в южната част на находище Надежда .  Той е с дължина около 

500m по север – южната и повече от 1200m по И-З  си ос и е оформен в две рудни тела: 

- В западния фланг, източно от село Дънгово  

- В източния фланг, в района на вр. Теперджик  



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

151 
 

Между двата  фланга ( Дънгово 1 и Дънгово 2 )  се разкрива  ивица изградена от 

матаморфити  Фиг. 3.3.2-2. 

И тук рудните тела са окунторени само по данни от химическите анализи, тъй 

като видима минерализация  в тях не се наблюдава. Разпределението на дебелините на 

рудните тела на  в западния фланг се вижда добре на картата  от тяхната 

геометризация. Максималната дебелина.  

 

Фиг3.3.2-2 - Схема на концесионната площ. Елементите на инвестиционното 

предложение са в оранжев контур, а близките населени места са с червен контур. 

Минималната  дебелина е 3,60m, а максималната дебелина  достига до 30,60m.  

Средната дебелина на минерализацията е 14,7m. Има два максимума на фона на 

общото равномерно разпределение, открити в 2 сондажа в западната част и два 

сондажа в източната част.  

 Участък Калина  

Този участък е с площ 10 dka. Изграден е от изветрели и лимонитизирани  

биотитови гнайси, които формират метаморфната подложка. Върху нея несъгласно 

залягат лимонитизирани, херметизирани и окварцени пясъчници –едрозърнести до 

гражелити, преминаващи във височина в в туфозни варовици, като съдържанието на 

злато  в тях достига до 9,80 g/t. В техногенните насипи съдържанието на злато достига 

до 6,60 g/t. 
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3.3.3. Земеделски и горски земи. Земеползване  

В района на ИП има земи, според предназначението както следва: Земеделски; 

Горски; Обработваеми; Пасища и ливади; Частни; Общински; Държавни. 

 

Фиг. 3.3.3-1 -Схема на разположението на земите от земеделски и горски фонд . 

 На Фиг. 3.3.3-2 е дадена схема на нарушените площи на ИП на находище 

„Надежда“, които попадат в горски фонд. 
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Фиг.3.3.3.2 Схема на нарушените площи в границите на инвестиционното 

предложение  на находище „Надежда“   в землище то на село Македонци и  село 

Дънгово, общ. Кърджали, обл. Кърджали , които попадат в горския фонд (със зелен 

цвят на фигурата) 

В табл. 1.2.1.1. е дадено разпределението по площ на земите в находище 

„Надежда“ според собствеността  в засегнатите терени, а в табл.1.2.1.2 е дадено 

разпределението на земите по начин на тяхното използване в засегнатите площи.  
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3.3.4 Изводи  

1. За районът е характерно значително почвено разнообразие, представено от 

канелени горски почви, канелено-подзолисти, кафяви горски, рендзини, смолници и 

делувиални почви. Преобладават канелените горски почви и техните подвидове. 

2. Почвите са предимно плитки до средно дълбоки, бедни на хранителни 

вещества. Обработваемите земеделски земи са разпокъсани и малки по площ.  

3. Почвите, които притежават добри до средни продуктивни възможности, заемат 

твърде ограничени площи, за сметка на тези със средно продуктивни възможност до 

лоши и непригодни за земеделско ползване. Най-плодородните почви са по долините 

на р.Арда и нейните притоци и в северните части на областта на границата с Хасковска 

област. 

4. pH на почвите в района е неутрално до слабо алкално (7.0-7.8). Малка част са 

със слабо и средно кисела реакция (6.0-7-5).  

5. Почвите в общината са в добро екологично състояние поради отсъствието на 

"активна” промишлена дейност, както и интензивна селскостопанска дейност. 

6. Характерни за територията на общината са ерозионно - акумулационните и 

гравитационните процеси и явления, обусловени от геолого - тектонски, климатични, 

хидроложки, инженерно-геоложки и други фактори. По-голяма част от почвите имат 

средна до висока степен на ерозийност - II—III степен. 

7. Съгласно физикогеографските и инженерно геоложко районирано на  България 

ИП попада в една инженерно геоложка област – Източно родопската инженерно 

геоложка област . 

8. В района се срещат скали от трите основни типа : 

 Вулканични – андезит, риолит, вулкански туфи 

 Седименти – варовици, варовити мергели, мергели пъсъчници, туфи, 

туфобрекчи , пясък и чакъл 

 Метаморфни  - мрамори, гнайси и гранитогнайси  

9. Основните лито– и храно-стратиграфски единици и магмени тела в 

района на ИП са :  

 Прародопската група 

 Родопска над група  

 Фанерозойски гранитоиди 

 Палеогенски седиментни скали  

 Палеогенски вулкански скали  

 Кватернерни седименти  

10. Рудните минерали на находището основни са :пирит, гьотит, марказит , 

електум , хематит , магнетит. Освен тези основни минерали наблюдавани са още : 

халкопирит,сфалерит, галенит, халкозин, малахит, азурит и пиротин. 

11. Наблюдаваните носители на злато са представени от дендридовидни 

златинки със сравнително фини размери ( от 20 до 240 µm) , които по химичен състав 

показват високи съдържание високи съдържание на сребро и могат да се намират като 

електрум. 

12.  Разпределението на земите по собственост в засегнатите площи на находище 

„ Надежда“ е: 

 Общинска   - 292,8 dka 
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 Държавна  - 340.6 dka 

 Частна – 22.6 dka 

13.   Разпределението на земите по начин на трайно ползване в засегнатите 

площи е: 

 Гори – 365,8 dka 

 Пасища, мери – 197,8 dka 

 Ливади  - 6,9 dka 

 Ниви  - 85,5 dka 

15. Ако ИП не се реализара, не се очаква никаква еволюция на почвите, земните 

недра, минерално разнообразие, земите и земеползването.  

3.4  Биологично разнообразие – флора; фауна;  

3.4.1.  Флора и растителност  

В съответствие с геоботаническото райониране на България територията на 

концесия „ Млечино – находище Надежда“ в землище на с. Македонци и с. Дънгово, се 

отнася към Кърджалийски геоботанически район на Източнородопски окръг от 

Македоно-Тракийската провинция на Европейската широколистна горска област. За 

Източнородопски окръг е характерна предимно ксеротермна растителност с 

преобладаване на благун (Quercus frainetto Ten.), космат дъб (Quercus pubescens Willd.) 

и виргилиев дъб (Quercus virgiliana Ten.). В южните и югозападните части са 

разпространени гори с преобладаване на мизийски бук (Fagus sylvatica ssp. moesiaca 

(K.Maly) Hjelmquist), горун (Quercus dalechampii Ten.) и габър (Carpinus betulus L.). На 

много места при протекли вторични сукцесии са формирани гори и храсталаци с 

преобладаване на келяв габър (Carpinus orientalis Mill.), драка (Paliurus spinachristi 

Mill.), червена хвойна (Juniperus oxycedrus L.) и тревни съобщества с преобладаване на 

черна садина (Chrysopogon gryllus (L.) Trin.), белизма (Dichantium ischaemum L.) и 

различни терофити. Източнородопски геоботанически окръг се характеризира с голямо 

разнообразие на флорни елементи, като най-голям е броя на македоно-тракийските 

елементи, от които български ендемити са Quercus thracica Stef. & Ned.(тракийски 

дъб), Saponaria stranjensis Jord. (странджанско сапунче) , Medicago rhodopaea Vel. 

(родопска люцерна), Valerianella pontica Lipsky (черноморска мотовилка), Verbascum 

adrianopolitanum Podp. (одрински лопен), Verbascum humile ssp. Rhodopaeum Janka 

(нежен лопен), Onosma thracica Vel. (тракийско омразниче), Tulipa rhodopaea , L. 

(родопско лале). 

По флористичния подход за класификация, растителността е представена от 

множество синтаксони. В широколистните листопадни гори преобладават следните 

класове: 

Клас Querco-Fagetea Br.-Bl.et Vlieger in vlieger 1937 – смесени листопадни гори 

Клас Quercetea pubescentis (Oberd.1948) Doing Kraft 1955-листопадни дъбови 

гори и храсталаци 

Клас  Salicetea purpurea Moor 1958 –върбови и тополови крайречни гори и 

храсталаци. 

Клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja ex Tx.1962 – храстови и 

полухрастови съобщества. 
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В продължителнопроизводната тревна растителност в зависимост от 

хидротермичния режим на местообитанията преобладават следните класове: 

Клас Molinio-Arrhenatheretea Tx 1937 – мезофитни ливади и пасища на 

плодородни почви. 

Клас Festuco-Brometea Br.-Bl. Et Yx.ex Soo 1947 – ксерофитни степи и 

планински суходолинни ливади. 

Клас Trifolio-Geranietea sanguinei Muller 1962 – тревни съобщества в окрайнини 

на гори и редини. 

Във вторичната плевелна растителност в обработваеми земи и вторична 

растителност на деградирани терени преобладават следните класове: 

Клас Stellarietea mediae Tx et al. ex von Rochow1951 – съобщества от 

едногодишни плевели в окопни и сляти култури и на деградирани местообитания. 

Клас Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951 – ксерофитни 

рудерални съобщества от многогодишни плевели и бодливи треви. 

Клас Polygono arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 corr. Rivas-Martinez et 

al.1991 – утъпквана растителност с преобладаване на терофити. 

Клас Epilobietea angustifolii Tx. Et Preising ex von Rochow 1951 – вторични 

съобщества на сечища, пожарища и в периферните части на горите.  

На територията на исканата концесионна площ от 1940,7 dka  има формирана 

дървесна, храстова и тревна растителност.  

Дървесната растителност от горския фонд включва производни издънкови 

насаждения от клас Quercetea pubescentis и създадени горски култури с преобладаване 

на черен бор (Pinus nigra). Храстово-тревната растителност в пасищата (мери) 

представлява комбинация от растителни съобщества от класовете Rhamno-Prunetea и 

Festuco-Brometea. На фрагментарно запазени участъци от ливади преобладава 

растителност от класовете Molinio-Arrhenatheretea и Trifolio-Geranietea sanguinei. 

Общият контур на концесията представен на Фиг.3.3.3.2 заема площ от 1940,7 

dka. В рамките на исканата концесионна площ са очертани контурите на основните 

обекти, които се очаква да бъдат реализирани. Разпределението на площта по начин на 

трайно ползване на земите на предвидените територии, които ще бъдат засегнати от 

инвестиционното предложение е представено в Таблица 1.2.1.2. Предвидените 656.0 

dka, на които ще се реализира ИП представляват 33,8% от исканата концесионна площ.   

На Фиг.3.3.3.2 е показано разположението на контурите на очакваните 

нарушени терени на концесия „Надежда“. Оценката на съвременното състояние на 

флората и растителността на терените, е направена по посочените на фигурата 

контури.  

Участък „ Македонци“ заема площ от 256.0 dka- гори, пасища, мери и ниви. В 

участък „Македонци“ от горските територии се засяга два контура № 2 и № 3 (фиг. 

3.3.3.2).   

За оценка на състоянието на горите е използвана таксационната характеристика 

на подотделите съдържаща се в лесоустройствения проект на ДЛС „Женда“ - Кърджа-

ли 

В Контур 2 се включва част от подотдел 469 „е“ с площ 0.634 dka. Това е скло-
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пена горска култура в средно общо състояние. Таксационна характеристика: състав – 

черен бор 10 единично зимен дъб и благун, възраст – 25 г., пълнота – 0.9, ср. височина 

– 7 м., бонитет  - 4, ср. диаметър – 10 см. Отнася се към група гори – иглолистни, тех-

нически проект за борба с ерозията. Държавна собственост. 

В контур 3 са включени части от подотделите 469 „з“, 469 „и“, 469 „л“, 469 „п“, 

469 „1“ и 469 „2“. Общата площ на горите в контур 3 е 105.096  dka.  

От подотдел 469 „з“ са включени 0.017 dka. от издънково насаждение в средно 

общо състояние. Таксационна характеристика: състав –  зимен дъб 6 благун 4  

единично космат дъб, мъждрян, цер, дрян, келяв габър и круша, възраст – 40 г., 

пълнота – 0.7, ср. височина – 7 м., бонитет  - 5, ср. диаметър – 8 см. Отнася се към 

група гори – издънкови за превръщане в семенни, технически проект за борба с 

ерозията. Общинска собственост.  

От подотдел 469 „и“ са  включени 30.261 dka. от издънково насаждение в средно 

общо състояние. Таксационна характеристика: състав –  зимен дъб 6 благун 4  

единично космат дъб, мъждрян, дрян, келяв габър и круша, възраст – 40 г., пълнота – 

0.7, ср. височина – 7 м., бонитет  - 5, ср. диаметър – 8 см. Отнася се към група гори – 

издънкови за превръщане в семенни, технически проект за борба с ерозията. Държавна 

собственост. 

От подотдел 469 „л“ са включени 53.314 dka.  от издънково насаждение в лошо 

общо състояние.  Таксационна характеристика: състав –  зимен дъб 6 благун 2 келяв 

габър 2  единично цер, мъждрян, дрян, хвойна, драка и круша, възраст – 40 г., пълнота 

– 0.6, ср. височина – 6 м., бонитет  - 5, ср. диаметър – 8 см.  Отнася се към група гори – 

издънкови за превръщане в семенни, технически проект за борба с ерозията. Държавна 

собственост. 

От подотдел 469 „п“ са включени 15.372 dka.  от склопена култура в  средно 

общо състояние. Таксационна характеристика: състав – черен бор 10 единично зимен 

дъб, благун, бял бор, габър, мъждрян, акация, келяв габър и дрян, възраст – 55 г., 

пълнота – 0.8, ср. височина – 14 м., бонитет  - 4, ср. диаметър – 24 см. Отнася се към 

група гори – иглолистни, технически проект за борба с ерозията. Държавна 

собственост. 

От подотдел 469 „1“ са включени 14.655 dka.  от поляна с храстово-тревна 

растителност. Държавна собственост. 

От подотдел 469 „2“ са включени 11.451 dka.  от поляна с храстово-тревна 

растителност. Държавна собственост. 

Растителността в издънковите смесени дъбови гори се отнася към клас Querce-

tea pubescents. В тревните етажи преобладават характерни за дъбовите гори растителни 

видове. Като доминанти най-често се срещат Poa nemoralis (горска ливадина), Dactylis 

glomerata (сборна главица), Festuca heterophylla (разнолистна власатка), Brachypodium 

sylvaticum (горски късокрак), Carex muricata (мурикатова острица) и др.  

Горските култури най-често са с преобладаване на Pinus nigra (черен бор) и по-

рядко с преобладаване на Pinus sylvestris (бял бор). Те се оценяват като вторична и 

производна растителност формирана на деградирали горски местообитания. В съоб-

ществата най-често доминират вторични тревни и храстови видове, но в много насаж-

дения участват и растителни видове характерни за дъбовите гори – Quercus frainetto 

(благун), Quercus cerris (цер), Quercus pubescens (космат дъб), Quercus daleihampii 

(обикновен горун, зимен дъб), Fraxinus ornus (мъждрян), Carpinus betulus (габър), 
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Carpinus orientalis (келяв габър), Cornus mas (дрян) и др. 

   

Фиг. 3.4.1.1. – Снимки от участък „Македонци“ 

Растителността на пасищата е формирана от ксерофитна тревна съобщества от 

класовете Festuco-Brometea, Trifolio-Geranietea sanguinei и Polygono arenastri-Poetea 

annuae. Растителността на нивите, включва съобщества от едногодишни плевели в 

култури и на деградирани местообитания от Stellarietea mediae и ксерофитни рудерал-

ни съобщества от многогодишни плевели и бодливи треви от клас Artemisietea vulgaris. 

При протекли вторични сукцесии на изоставените ниви с категория на земята 10 се 

формирани и пасищни съобщества от клас Festuco-Brometea. 

Анализът на съвременното състояние на растителността на територията на учас-

тък „Македонци“ показва, че тя е формирана от широко разпространени видове. Сре-

щат се и лечебни растения с малка численост на популациите. Не са установени нахо-

дища на растителни видове и природни местообитания с природозащитен статут. 

Предвидените Рудничните пътища на контур 1 преминават през части от по-

дотдели 469 „д“, 469 „е“, 469 „л“ и 469 „п“. Общата площ на засегнатите горски тери-

тории при прокарване на пътя по контур 1 е 21.599 dka. При отклонение на пътя по 

контур 13 се засягат и 0.161 dka от отдел 469 „п“ 

Частите от подотдел 469 „д“ с площ 1.214 dka и 0.161 dka са издънкови насаж-

дения със средно общо състояние. Таксационната характеристика на насажденията 

включва следните показатели: състав –  благун 10  единично черен бор, бряст, мъж-

дрян, зимен дъб и череша, възраст – 30 г., пълнота – 0.9, ср. височина – 9 м., бонитет  - 

4, ср. диаметър – 8 см.  Отнася се към група гори – издънкови за превръщане в семен-

ни, технически проект за борба с ерозията. Държавна собственост.  

Частта от подотдел 469 „е“ с площ 0.063 dka  е склопена култура в средно общо 

състояние. Таксационната характеристика на насаждението включва следните показа-

тели: състав – черен бор 10 единично зимен дъб и благун, възраст – 25 г., пълнота – 0.9, 

ср. височина – 7 м., бонитет  - 4, ср. диаметър – 10 см. Отнася се към група гори – иг-

лолистни, технически проект за борба с ерозията. Държавна собственост. 

Частта от подотдел 469 „л“ с площ 1.915 dka е издънково насаждение в лошо общо 

състояние. Таксационната характеристика на насаждението включва следните показа-

тели: състав –  зимен дъб 6 благун 2 келяв габър 2  единично цер, мъждрян, дрян, 

хвойна, драка, и круша, възраст – 40 г., пълнота – 0.6, ср. височина – 6 м., бонитет  - 5, 

ср. диаметър – 8 см.  Отнася се към група гори – издънкови за превръщане в семенни, 

технически проект за борба с ерозията. Държавна собственост. 

Частта от подотдел 469 „п“с площ 18.407 dka е склопена култура в средно общо 

състояние. Таксационната характеристика на насаждението включва следните показа-

тели: състав – черен бор 10 единично зимен дъб, благун, бял бор, габър, мъждрян, ака-
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ция, келяв габър и дрян, възраст – 55 г., пълнота – 0.8, ср. височина – 14 м., бонитет  - 

4, ср. диаметър – 24 см. Отнася се към група гори – иглолистни, технически проект за 

борба с ерозията. Държавна собственост. 

Предвидените Руднични  пътища в контур 4 с площ 0.750 dka и контур 5 с 

площ 1.329 dka преминават през горски територии, части от подотдел 469 „л“. Насаж-

дението е издънково в лошо общо състояние. Таксационна характеристика: състав –  

зимен дъб 6 благун 2 келяв габър 2  единично цер, мъждрян, дрян, хвойна, драка и 

круша, възраст – 40 г., пълнота – 0.6, ср. височина – 6 м., бонитет  - 5, ср. диаметър – 8 

см.  Отнася се към група гори – издънкови за превръщане в семенни, технически про-

ект за борба с ерозията. Държавна собственост. 

Растителността на територията, която се очаква да бъде засегната при прокарване 

на пътищата е формирана от широко разпространени видове. Не са установени нахо-

дища на растителни видове и природни местообитания с природозащитен статут. 

Надземният рудничен комплекс в контур 6 с площ 23 dka включва горски тери-

тории, части от подотдели 469 „л“  и 469  „п“ с площ 4.562 dka.  

От подотдел 469 „л“ е част от издънково насаждение в лошо общо състояние с 

площ 3.128 dka. Таксационната характеристика на насаждението е: състав –  зимен дъб 

6 благун 2 келяв габър 2  единично цер, мъждрян, дрян, хвойна, драка и круша, възраст 

– 40 г., пълнота – 0.6, ср. височина – 6 м., бонитет  - 5, ср. диаметър – 8 см. Отнася се 

към група гори – издънкови за превръщане в семенни, технически проект за борба с 

ерозията. Държавна собственост.  

От подотдел 469 „п“ е част от склопена култура в средно общо състояние с площ 

1.562 dka. Таксационната характеристика на насаждението е: състав – черен бор 10 

единично зимен дъб благун бял бор габър мъждрян акация келяв габър и дрян, възраст 

– 55 г., пълнота – 0.8, ср. височина – 14 м., бонитет  - 4, ср. диаметър – 24 см. Отнася се 

към група гори – иглолистни, технически проект за борба с ерозията. Държавна собст-

веност. 

Надземният рудничен комплекс заема пасища, мери и ниви, на които има фор-

мирани ксеротермни тревни съобщества от клас Festuco-Brometea, плевелни и руде-

рални съобщества от клас Stellaretea mediae и храсталаци от клас Rhamno-Prunetea. 

Рудничните пътища в контури 7 и 12 включват части от подотдели 472 „3“, 472 

„и“, 472 „ о“ , 472 „п“ и 472 „у“. 

В подотдел 472 „и“ пътя преминава през издънково насаждение с площ 0.003 dka. 

Таксационната характеристика на насаждението включва показателите: състав –зимен 

дъб 6 черен бор 2 бял бор 1 благун 1 единично акация и бреза, възраст – 35 г., пълнота 

– 1.0, ср. височина – 10 м., бонитет  - 4, ср. диаметър – 10 см. Състоянието на насажде-

нието се оценява като средно. Отнася се група гори – издънкови за превръщане в се-

менни, технически проект за борба с ерозията. Държавна собственост.  

 В подотдел 472 „о“ пътя на площ 10.030 dka преминава през склопена култура в 

средно общо състояние. Таксационна характеристика: състав – черен бор 8 зимен дъб 1 

благун 1 единично бял бор, бреза и габър, възраст – 50 г., пълнота – 0.8, ср. височина – 

18 м., бонитет  - 2, ср. диаметър – 24 см. Отнася се към група гори – иглолистни, тех-

нически проект за борба с ерозията. Държавна собственост. 

В подотдел 472 „з“ пътя с площ 0.589 dka преминава през нелесопригодна  голи-

на. Държавна собственост.  

В подотдел 472 „п“ пътя на площ от 1.320 dka преминава през издънково насаж-

дение в средно общо състояние. Таксационна характеристика: състав –зимен дъб 6 бла-

гун 3 космат дъб 1 единично мъждрян и цер, възраст – 35 г., пълнота – 0.7, ср. височи-

на – 11 м., бонитет  - 4, ср. диаметър – 12 см; 2-ри етаж – келяв габор 10, възраст 30 г., 
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пълнота – 0.3, ср. височина – 2.5 м. Отнася се към група гори – издънкови за превръ-

щане в семенни, технически проект за борба с ерозията. Държавна собственост. 

В подотдел 472 „у“ пътя преминава на площ – 1.947 dka през издънково насажде-

ние в средно общо състояние. Таксационна характеристика: Състав - цер 8 клен 2 

едиично мъждрян и келяв габър, възраст-30 г., пълнота – 0.9, ср. височина – 9 м., м, 

бонитет – 4, ср. диаметър – 12 см. Отнася се към група гори – издънкови за превръщане 

в семенни, техничиски проект за борба с ерозията. Държавна собственост. 

Общо рудничните пътища се очаква да засегнат и земеделски земи с НТП, с кате-

гория на земите 8-10. На земеделските земи са формирани плевелни, рудерални и па-

сищни съобщества от класовете Stellarietea mediae, Artemisietea vulgaris и Festuco-

Brometea. 

Почвено депо „Дънгово 1“ в контур 8 е разположено на горски територии и  ни-

ви. Горските територии включват части от подотделите 472 „ж“, 472 „и“ и 472 „к“.  

От подотдел 472 „ж“ е включена площ от 2.141 dka склопена култура със средно 

общо състояние. Таксационна характеристика: състав – черен бор  7 зимен дъб 3 еди-

нично благун цер и акация, възраст – 45 г., пълнота – 1.0, ср. височина – 16 м., бонитет  

- 3, ср. диаметър – 22 см. Отнася се към група гори – иглолистни, технически проект за 

борба с ерозията. Държавна собственост.  

От подотдел 472 „и“ е включена площ от 0.916 dka издънково насаждение със 

средно общо състояние. Таксационна характеристика: състав – зимен дъб 6 черен бор 2 

бял бор 1 благун 1 единично акация и бреза, възраст – 35 г., пълнота – 1.0, ср. височина 

– 10 м., бонитет  - 4, ср. диаметър – 10 см. Към група гори – издънкови за превръщане в 

семенни, технически проект за борба с ерозията. Държавна собственост.  

От подотдел 472 „к“ е включена  площ от 0.008 dka на склопена култура със 

средно общо състояние. Таксационна характеристика: състав – черен бор 10 единично 

благун, габър и круша, възраст – 25 г., пълнота – 1.0, ср. височина – 8 м., бонитет  - 3, 

ср. диаметър – 12 см. Отнася се към група гори – иглолистни, технически проект за 

борба с ерозията.  

В нивите на площ 2.6 dka е формирана плевелна и рудерална растителност, която 

се отнася към класовете Stellarietea mediae и Artemisietea vulgaris.  

В съвременната растителност на територията на предвиденото почвено депо не са 

установени находища на растителни виодове и природни местообитания с природоза-

щитен статут.  

В участък „Дънгово 1“  са включени гори, пасища, мери, ливади и ниви. От гор-

ските територии в участъка са включени контур 9 и контур 10. В контур 9 участват 

части от подотделите 472 „и“, 472 „к“, 472 „м“, 472 „н“ и 472 „о“. 

От подотдел 472 „и“ е включено издънково насаждение с площ  0.119 dka. Общо-

то състояние на насаждението се оценява като средно. Таксационна характеристика: 

състав –зимен дъб 6 черен бор 2 бял бор 1 благун 1 единично акация и бреза, възраст – 

35 г., пълнота – 1.0, ср. височина – 10 м., бонитет  - 4, ср. диаметър – 10 см. Отнася се 

към група гори – издънкови за превръщане в семенни, технически проект за борба с 

ерозията. Държавна собственост. 

От подотдел 472 „к“ е включена склопена култура с площ 0.025 dka в средно об-

що състояние. Таксационна характеристика: състав – черен бор 10 единично благун, 

габър и круша, възраст – 25 г., пълнота – 1.0, ср. височина – 8 м., бонитет  - 3, ср. диа-

метър – 12 см. Отнася се към група гори – иглолистни, технически проект за борба с 

ерозията.  

От подотдел 472 „м“ е включена склопена култура в добро общо състояние с 
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площ 0.017 dka. Таксационна характеристика: състав – черен бор 6 бял бор 2 благун 2 

единично цер и космат дъб, възраст – 20 г., пълнота – 0.9, ср. височина – 8 м., бонитет  

- 2, ср. диаметър – 12 см. Отнася се към група гори – иглолистни, технически проект за 

борба с ерозията.  

От подотдел 472 „н“ е включена склопена култура в средно общо състояние с 

площ 1.325 dka. Таксационна характеристика: състав – черен бор 8 благун 1 космат дъб 

1 единично акация и зимен дъб, възраст – 30 г., пълнота – 0.9, ср. височина – 11 м., бо-

нитет  - 3, ср. диаметър – 16 см. Отнася се към група гори – иглолистни, технически 

проект за борба с ерозията. Държавна собственост. 

От подотдел 472 „о“ е включена склопена култура в средно общо състоание с 

площ 7.265 dka 7. Таксационна характеристика: състав – черен бор 8 зимен дъб 1 бла-

гун 1 единично бял бор бреза и габър, възраст – 50 г., пълнота – 0.8, ср. височина – 18 

м., бонитет  - 2, ср. диаметър – 24 см. Отнася се към група гори – иглолистни, техни-

чески проект за борба с ерозията. Държавна собственост. 

В контур 10 участват части от следните подотдели 475 „о“, 475 „р“, 475 „с“и 475 

„5“. 

От подотдел 475 „о“ е включена склопена култура в добро общо състояние с 

площ – 0.015 dka. Таксационна характеристика: състав – черен бор 10, възраст – 25 г., 

пълнота – 0.9, ср. височина – 9 м., бонитет  - 3, ср. диаметър – 10 см. Отнася се към 

група гори – иглолистни, технически проект за борба с ерозията.  

От подотдел 475 „р“ е включена склопена култура в средно общо състояние с 

площ  1.174 dka. Таксационна характеристика: състав - черен бор 9 благун 1, възраст – 

35 г., пълнота – 0.9, ср. височина – 11 м., бонитет  - 4, ср. диаметър – 11 см. Отнася се 

към група гори – иглолистни, технически проект за борба с ерозията. Държавна собст-

веност. 

От подотдел 475 „с“ е включена част от склопена култура в средно общо състоя-

ние с обща площ – 0л109 dka. Таксационна характеристика: състав бял бор 10 единич-

но благун и цер, възраст – 45 г., пълнота – 0.9, ср. височина – 16 м., бонитет  - 3, ср. 

диаметър – 18 см. Отнася се към група гори – иглолистни, технически проект за борба 

с ерозията. Държавна собственост. 

От подотдел 475 „5“ е включена част от поляна с площ 0.865 dka. Държавна собс-

твеност. 

Съвременната растителност на пасищата включва ксерофитни тревни съобщества 

от клас Festuco-Brometea, Trifolio-Geranietea sanguinei и Polygono arenastri-Poetea an-

nuae. Единично и на групи в тревни съобщества са разпространени храсти. 

Съвременната растителност в ливадите е представена от мезофитни съобщества 

от клас Molinio-Arrhenatheretea и клас Trifolio-Geranietea sanguinei. 

На територията на нивите с категория на земите 8-10, които заемат най-голяма 

част от участък Дънгово 1, при протеклите сукцесии е формирана производна расти-

телност с участие на съобщества от класовете Stellarietea mediae,  Artemisietea vulgaris 

и Festuco-Brometea.   
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Фиг. 3.4.1.2. – Снимки от участък „Дънгово 1“ 

В предвиденото Насипище за минни отпадъци у-к „Дънгово 1“ са включени 

34.2 dka гори, 6.6 dka пасища, мери, 5.8 dka ливади и 4.4 dka ниви. 

От горските територии (контур 11) в предвидената площ за насипището са вклю-

чени части от подотделите 472 „м“, 472 „н“, 472 „о“ и 472 „2“ 

От подотдел 472 „м“ е включена част от склопена култура в добро общо състоя-

ние с обща площ – 0.007 dka. Таксационна характеристика: състав - черен бор 6 бял бор 

2 благун 2 единично цер и космат дъб, възраст – 20 г., пълнота – 0.9, ср. височина – 8 

м., бонитет  - 2, ср. диаметър – 12 см. Отнася се към група гори – иглолистни, техни-

чески проект за борба с ерозията.  

От подотдел 472 „н“  е включена част от склопена култура в средно общо състоя-

ние с площ – 18.443 dka. Таксационна характеристика: състав – черен бор 8 благун 1 

космат дъб 1 единично акация и зимен дъб, възраст – 30 г., пълнота – 0.9, ср. височина 

– 11 м., бонитет  - 3, ср. диаметър – 16 см. Отнася се към група гори – иглолистни, тех-

нически проект за борба с ерозията. Държавна собственост. 

От подотдел 472 „о“ е включена част от склопена култура в средно общо състоя-

ние с площ – 0.031 dka. Таксационна характеристика: състав – черен бор 8 зимен дъб 1 

благун 1 единично бял бор, бреза и габър, възраст – 50 г., пълнота – 0.8, ср. височина – 

18 м., бонитет  - 2, ср. диаметър – 24 см. Отнася се към група гори – иглолистни, тех-

нически проект за борба с ерозията. Държавна собственост. 

От подотдел 472 „2“ е включена част от поляна с храстово-тревна растителност. 

Общинска собственост, земеделска територия. 

На пасищата, ливадите и нивите с категория на земята – 8, са формирани плевел-

ни,  рудерални и пасищни съобщества от широко разпространени тревни и храстови 

растителни видове. 

Бункерите ГТЛ са разположени в отдел 472 „п“, като в контур 14 е включена 

част от подотдел 472 „п“- площ 0.014 dka, а в контур 15 площ 0.038 dka. Включените 

части са издънкови насаждения в средно общо състояние. Таксационна характеристи-

ка: състав –зимен дъб 6 благун 3 космат дъб 1 единично мъждрян и цер, възраст – 35 г., 

пълнота – 0.7, ср. височина – 11 м., бонитет  - 4, ср. диаметър – 12 см; 2-ри етаж – келяв 

габор 10, възраст 30 г., пълнота – 0.3, ср. височина – 2.5 м. Отнасят се към група гори – 

издънкови за превръщане в семенни, технически проект за борба с ерозията. Държавна 

собственост. 
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3.4.2. Животински свят 

Източните Родопи се характеризират с разнообразен релеф и климатични 

условия, които са част от природните предпоставки за наличие на богатото 

разнообразие на видове. Пресичат се две зоогеографски зони – северна и 

средиземноморска. Източно-родопския подрайон се характеризира с висок процент на 

средиземноморски, субсредземноморски, азиатски и средноазиатски фаунистични 

елементи, и занижен процент на Европейски и Евросибирски елементи. 

Релефът на района е от значение при сформирането на съвременния облик на 

фауната. Друг важен факт, който се е отразил върху сформирането на съвременната 

фауна, е близостта на района с река Арда, част от Егейския водосбор на 

Медитеранската област. Долината на р. Арда е био-коридор и своеобразен рефугиум, 

по който навлизат топлолюбиви фаунистични елементи. Релефът на района също е от 

значение при сформирането на съвременния облик на фауната. Силната разчлененост 

на заоблените хълмове, които нямат ясно изразен планински облик са с ниска 

надморска височина и денивелацията на терена заедно с топлите въздушни течения от 

Средиземноморието, са повлияли върху климата и респективно върху фауната. 

Близостта на района с Източна Тракия, респ. с Предна Азия, обяснява засиленото 

присъствие на азиатски фаунистични елементи. 

Екстензивните форми на стопанисване на горите и земите в района, липсата на 

големи предприятия и промишленост, съчетани с хилядолетните традиции в 

ползването на местните природни ресурси, допринасят за сравнително добре 

запазените съобщества и популации на множество видове, които са от европейско и 

световно значение. 

На територията на община Кърджали няма направена точна инвентаризация на 

видовото многообразие, но съществуват косвени данни за находища и изследвания на 

отделни животински видове. Фаунистичните особености на територията се обуславят 

от специфичния релеф и местоположение. Физикогеографското разположение на 

района на находището предполага биологично разнообразие, включващо предимно по-

топлолюбиви видове.  

Инвестиционното предложение попада в Тракийския район, който Обхваща 

Горнотракийската и Среднотунджанската низина, Източните Родопи, Сакар, 

Манастирските възвишения и Бакаджиците.  

В биогеографско отношение ИП попада в Източнородопския подрайон на 

Южнобългарския район. Включва източният дял на Родопите, със средна височина 330 

m. Характерна особеност на фауната в подрайона е подчертаното присъствие на 

топлолюбиви видове като змиеок гущер (Ophisops elegans ehrenbergii), македонски 

гущер (Podarcis erhardii rivetti), вдлъбнаточел смок (Malpolon monspessulanus), змия-

червейница (Typhlops vermiculares), змиегущер (Ophisaurus apodus), каспийска блатна 

костенурка (Mauremys rivulata), белоглав лешояд (Gyps fulvus) и др. 

Районът на Източни Родопи се характеризира с относително високо 

биоразнообразие обусловено от разнообразен релеф, климат и природни 

местообитания. Фауната в района се отнася към Тракийския зоогеографски район, 

обхващащ и Източни Родопи. В зоогеографско отношение Източно-родопския 

подрайон се характеризира с висок процент на медитерански, субмедитерански, 

азиатски и средноазиатски фаунистични елементи, както и занижен процент на 

Европейски и Евросибирски елементи. Релефът в района също е оказал влияние при 

сформирането на съвременния облик на фауната. Той се характеризира със силна 
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разчлененост на заоблените хълмове, които нямат ясно изразен планински облик. 

Установени са множество ендемични редки и защитени животински видове.  

Зоогеографската принадлежност на таксоните безгръбначни животни е 

своеобразна и уникална. Това се дължи както на географското положение, така и на 

климатичните и едафични особености на района. При безгръбначната фауна на 

буковия и иглолистния пояс на Родопите преобладава евросибирския комплекс, а в 

дъбовия пояс доминират медитеранските форми и комплекси. Според 

горскорастителното райониране, територията попада в Долния равнинно-хълмист и 

хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0 – 900 m н. в.). Евросибирският е 

много слабо застъпен. Ареалите на много от видовете са разкъсани и разделени на 

отделни изолирани участъци.  

По литературни данни, за района са посочени не по-малко от 304 вида 

гръбначни животни (тип Chordata, подтип Vertebrata), от които 21 вида риби.          

Територията е едно от най-богатите на херпетофауна места в страната със 7 

вида земноводни и 19 вида влечуги. Направените допълнения и отстранени пропуски 

са в отговор на писмото на РИОСВ-Хасково с изх. № ПД-1(26)/07.12.2020г. по 

компонент „Биологично разнообразие“. 

Земноводните са: Дъждовник (Salamandra salmandra), Горска дългокрака жаба 

(Rana dalmatina), Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Сирийска чесновница 

(Pelobates syriacus), Кафява крастава жаба (Bufo bufo), Жаба дървесница (Hyla arborea). 

Доминиращи видове са Зелена крастава жаба (Bufo (Pseudepidalea) viridis) и Голяма 

водна жаба (Rana (Pelophylax) ridibundus). 

 А 19-те вида влечуги, които се срещат тук, се представляват от следните 

видове: В гористи местности се срещат три вида влечуги – Смок мишкар (Elaphe 

longissima), медянка (Coronella austriaca) и Слепок (Anguis fragilis). 

В горски и храсталачни местообитания обитават Малък стрелец (Coluber 

najadum), Голям стрелец (Coluber jugularis) и Пъстрият смок (Elaphe quatuorlineata 

sauromates), Змия червейница (Typhlops vermicularis) и Каспийска блатна костенурка 

(Mauremys caspica rivulata), Шипобедрена сухоземна костенурка (Testudo graeca) и 

Шипоопашата сухоземна костенурка (Testudo hermanni), Смок мишкар (Elaphe 

longissima), Вдлъбнаточел смок (Malpolon monspessulanus); Типични петрофилни 

видове са Македонски гущер (Podarcis erhardii), Стенен гущер (Podarcis muralis) и 

Жълтокоремник (Змиегущер) (Pseudopus apodus). 

Установени са 59 вида бозайници. Дребни бозайници свързани с горски 

местообитания са: Катерица (Sciurus vulgaris), Див заек (Lepus europaeus), 

Източноевропейски (белогръд) таралеж (Erinaceus concolor), Горски сънливец 

(Dryomys nitedula), Обикновен сънливец (Glis glis), Ръждива горска полевка (Myodes 

glareolus). От едрите бозайници се срещат, Дива свиня (Sus scrofa), Сърна (Capreolus 

capreolus), Хищни: Лисица (Vulpes vulpes) Видра (Lutra lutra), Вълк (Canis lupus), Дива 

котка (Felis silvestris), Белка (Martes foina). 

Срещат се различни видове прилепи, като най-многобройни са видовете Кафяво 

прилепче (Pipistrellus pipistrellus), Ръждив вечерник (Nyctalus noctula). Особен интерес 

представляват 5-те вида прилепи, 3 от които са в Световния Червен списък Малък 

подковонос (Rhinolophus hipposideros), Воден нощник (Myotis daubentonii) и Голям 

вечерник (Nyctalus lasiopterus). 
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Инвестиционното предложение попада в един УТМ квадрат - LG 60, Източните 

Родопи. Територията на Източните Родопи е предмет на интензивни орнитологични 

проучвания и най-вече през последните години от Мичев (1968). Мичев и др. (1980). 

Янков (1991). Христов (1997), Beron & Popov, Eds (2004) и др. Източните Родопи се 

отличават с изключително разнообразие от дневни грабливи птици. Според някои 

автори те са най-гъсто населените с грабливи птици територии от цяла Европа. Тук са 

едни от най-големите гнездови популации в България на египетски лешояди, белоглави 

лешояди, черни щъркели, скални орли, сини дроздове, скални зидарки и др. По 

последни данни там са установени 278 вида птици, от които 171 – гнездещи (Stoychev 

et al., 2004). 

Видовият състав на гнездещите птици (94 вида) в УТМ квадрат LG 60 с площ от 

100 km2, в който попада ИП, заедно с техния природозащитен статус е представен на 

таблицата 3.4.2.1. 

Таблица 3.4.2.1. Видов състав на гнездещите птици в УТМ квадрат LG 60 и 

техния природозащитен статус 

№ Вид 
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1.  Tachybaptus ruficollis 

(Малък гмурец) 

X  VU  1 

2.  Ixobrychus minutus 

(Малък воден бик) 

X X EN  1 

3.  Nycticorax nycticorax 

(Ношна чапла)  

X X VU  2 

4.  Egretta garzetta (Малка 

бяла чапла) 

X  VU  2 

5.  Ardea cinerea (Сива 

чапла) 

X  VU  1 

6.  Ciconia nigra (Черен 

щъркел) 

X X VU  1 

7.  Ciconia сiconia (Бял 

щъркел) 

X X VU  1 

8.  Anas platyrhynchos 

(Зеленоглава патица) 

    1 

9.  Pernis apivorus (Осояд) X X VU  1 

10.  Milvus migrans (Черна 

каня) 

X X VU  1 

11.  Neophron percnopterus 

(Египетски лешояд) 

X X EN X 1 

12.  Accipiter nisus (Малък 

ястреб) 

X  EN  1 

13.  Accipiter brevipes 

(Късопръст ястреб) 

X X VU  1 
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14.  Buteo buteo (Обикновен 

мишелов) 

X    1 

15.  Buteo rufinus 

(Белоопашат мишелов) 

X X VU  1 

16.  Alectoris chukar 

(Тракийски кеклик) 

    2 

17.  Coturnix coturnix 

(Обикновен пъдпъдък) 

    2 

18.  Gallinula chloropus 

(Зеленоножка) 

X    2 

19.  Burhinus oedicnemus 

(Турилик) 

X X VU  1 

20.  Charadrius dubius (Речен 

дъждосвирец) 

X X VU  2 

21.  Tringa ochropus (Голям 

горски водобегач) 

X X EN  1 

22.  Sterna hirundo (Речна 

рибарка) 

X X EN  2 

23.  Columba livia (Скален 

гълъб) 

    3 

24.  Columba palumbus 

(Гривяк) 

    2 

25.  Streptopelia decaocto 

(Гугутка) 

    3 

26.  Streptopelia turtur 

(Обикновена гургулица) 

    3 

27.  Cuculus canorus 

(Обикновена кукувица) 

X    2 

28.  Otus scops (Чухал) X    2 

29.  Bubo bubo (Обикновен 

бухал) 

X X VU  1 

30.  Athene noctua 

(Обикновена кукумявка) 

X    2 

31.  Asio otus (Ушата сова) X    1 

32.  Caprimulgus europaeus 

(Европейски козодой) 

X    2 

33.  Apus apus  (Черен 

бързолет) 

X    1 

34.  Apus pallidus (Блед 

бързолет) 

X    1 

35.  Alcedo atthis (Обикновено 

земеродно рибарче) 

X    2 
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36.  Merops apiaster 

(Обикновен пчелояд) 

X    2 

37.  Coracias garrulus 

(Синявица) 

X X VU X 2 

38.  Upupa epops (Папуняк) X    2 

39.  Jynx torquilla 

(Въртошияка) 

X    1 

40.  Picus viridis (Зелен 

кълвач) 

X    2 

41.  Dendrocopos major 

(Голям пъстър кълвач) 

X    2 

42.  Dendrocopos syriacus 

(Сирийски пъстър 

кълвач) 

X    2 

43.  Dendrocopos minor 

(Малък пъстър кълвач) 

X    1 

44.  Galerida cristata 

(Качулата чучулига) 

Х    2 

45.  Lullula arborea (Горска 

чучулига) 

Х X   2 

46.  Riparia riparia (Брегова 

лястовица) 

Х    2 

47.  Hirundo rupestris (Скална 

лястовица) 

Х    2 

48.  Hirundo rustica (Селска 

лястовица) 

Х    3 

49.  Hirundo daurica 

(Червенокръста 

лястовица) 

Х    3 

50.  Delichon urbica (Градска 

лястовица) 

Х    3 

51.  Motacilla flava (Жълта 

старчиопашка) 

Х    3 

52.  Motacilla alba (Бяла 

стърчиопашка) 

Х    2 

53.  Troglodytes troglodytes 

(Орехче) 

Х    2 

54.  Erithacus rubecula 

(Червеногръдка) 

Х    3 

55.  Luscinia megarhynchos 

(Южен славей) 

Х    3 

56.  Oenanthe isabellina Х    2 
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(Ориенталско каменарче) 

57.  Oenanthe oenanthe (Сиво 

каменарче) 

Х    2 

58.  Oenanthe hispanica 

(Испанско каменарче) 

Х    2 

59.  Turdus merula (Кос) Х    3 

60.  Turdus philomelos (Поен 

дрозд) 

Х    2 

61.  Turdus viscivorus (Имелов 

дрозд) 

Х    1 

62.  Acrocephalus 

arundinaceus (Тръстиково 

шаварче) 

Х    2 

63.  Sylvia nisoria 

(Ястребогушо 

коприварче) 

Х X   2 

64.  Sylvia curruca (Малко 

белогушо коприварче) 

Х    2 

65.  Sylvia communis (Голямо 

белогушо коприварче) 

Х    3 

66.  Sylvia atricapilla (Голямо 

черноглаво коприварче) 

Х    3 

67.  Phylloscopus collybita 

(Елов певец) 

Х    2 

68.  Aegithalos caudatus 

(Дългоопашат синигер) 

Х    2 

69.  Parus caeruleus (Син 

синигер) 

Х    2 

70.  Parus major (Голям 

синигер) 

Х    3 

71.  Sitta europaea (Горска 

зидарка) 

Х    1 

72.  Oriolus oriolus (Авлига) Х    2 

73.  Lanius collurio 

(Червеногърба сврачка) 

Х X   3 

74.  Lanius minor (Черночела 

сврачка) 

Х X   1 

75.  Lanius senator 

(Червеноглава сврачка) 

Х    3 

76.  Garrulus glandarius 

(Сойка) 

X    2 

77.  Pica pica (Сврака)     2 
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78.  Corvus monedula 

(Обикновена чавка) 

    2 

79.  Corvus cornix (Сива 

врана) 

    2 

80.  Corvus corax (Гарван) X X NT  1 

81.  Sturnus vulgaris 

(Обикновен скорец) 

X    3 

82.  Passer domesticus 

(Домашно врабче) 

X    3 

83.  Passer hispaniolensis 

(Испанско врабче) 

X    3 

84.  Passer montanus (Полско 

врабче) 

X    2 

85.  Fringilla coelebs 

(Обикновена чинка) 

X    3 

86.  Carduelis chloris 

(Зеленика) 

X    2 

87.  Carduelis carduelis 

(Щиглец) 

X    3 

88.  Carduelis cannabina 

(Обикновено конопарче) 

X    2 

89.  Coccothraustes 

coccothraustes 

(Черешарка) 

X    3 

90.  Emberiza citronella 

(Жълта овесарка) 

X    2 

91.  Emberiza cirlus 

(Зеленогуша овесарка) 

X    2 

92.  Emberiza hortulana 

(Градинска овесарка) 

X X   3 

93.  Emberiza  melanocephala 

(Черноглава овесарка) 

X    3 

94.  Miliaria calandra (Сива 

овесарка) 

X    3 

Общо 84 21 20 2 - 

Забележка: В колона 7 с отделни цифри е обозначена числеността както следва: 1- от една до 

9 гн. двойки, 2 – от 10 до 99 гн. двойки, 3 –от 100 до 999 гн. двойки (по данни на Янков, 2007). 

Както се вижда от горната таблица, УТМ квадрат LG60 се характеризира с 

голямо видово богатство. От установените 94 вида гнездещи птици 84 са защитени по 

ЗБР, 21 са включени в Директивата за птиците, 20 фигурират в Червената книга на 

България, 4 – в Червената книга на IUCN.  
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В границите на инвестиционното предложение, както и на граничещите с него 

имоти, не са установени животински видове с природозащитен статус, както и техни 

местообитания.  

3.4.3  Защитени територии, Защитени зони,  ( ЕМ „Натура – 2000“). 

Територията, на която се предвижда да се реализира ИП не попада в границите 

на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в 

обхвата на Защитените зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко 

разположените защитени зони, посочени в писмо на РИОСВ-Хасково са: 

 BG0001032 “Родопи Източни“,  приета от МС с Решение 

№122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания 

 BG0002013 „Студен кладенец“ за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД-766/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите.  

В писмо на РИОСВ-Хасково е посочено, че на основание чл.39, ал.3 от 

Наредбата за ОС, предвид характера и местоположението на ИП и въз основа на 

критериите по чл.16 от Наредбата за ОС, направената преценка на вероятната степен 

на отрицателно въздействие на ИП, последното няма да окаже значително отрицателно 

въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, 

предмет на опазване в посочените по-горе защитени зони поради следните мотиви: 

Находище „Надежда“ не попада в обхвата на защитени зони и реализацията на 

ИП няма да доведе до: 

 Увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и 

местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони; 

 Нарушаване на целостта и кохерентността на близко разположените 

защитени зони, както и до увеличаване на степента на фрагментация и прекъсване на 

биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на опазване в зоната в 

сравнение с настоящия момент. 

Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със 

значителен ефект върху видове и местообитания, предмет на опазване в близко 

разположените защитени зони, като в резултат на реализацията му спрямо одобрените 

до момента планове и програми, проект и/или ИП със сходен характер. 

Не се очаква генерираните при реализацията на ИП, вид и количества шум, 

емисии и отпадъци да доведат до значително отрицателно въздействие, включително 

значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в 

близко разположените защитени зони. 

В отговор на писмото на РИОСВ-Хасково с изх. № ПД-1(26)/07.12.2020г. по 

отношение защитените територии са направени исканите допълнения. В община 

Кърджали, на територията на която е ИП  са разположени следните 9 защитени 

територии (сравнително близо до площта на ИП  са разположени две от тях -  ЗМ 

Находище Венерин косъм  и ПЗ Находище на Родопски силивряк): 

1. Защитената местност “Находище Венерин косъм” –намира се на север от 

находище Надежда на разстояние около 3 km. Защитената местност „Находище 

Венерин косъм“  е нанесена на  картата на Фиг. 1.1.2 

2. Природната  забележителност “Находище на Родопски силивряк” - намира се 

на север от находище Надежда на разстояние около 5 km.  Природната  
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забележителност „Находище на Родопски силивряк“ се намира в близост до село 

Прилепци , което е нанесено на  картата на Фиг 1.1.22.  

3. Природната  забележителност “Находище на Родопска горска майка” - намира 

се на повече от 20 km на север от находище Надежда.   

4. Природната  забележителност “Раджип Тарла“- намира се на повече от 20 km 

на север от находище Надежда  

5. Природната  забележителност  “Скален прозорец в местност Големия Дол”   - 

намира се на повече от 20 км. на север от находище Надежда  

6. Природната  забележителност  “Скални гъби”- намира се на повече от 20 km 

на север от находище Надежда  

7. Природната  забележителност  “Скални  образувания каменни гъби”    - 

намира се на повече от 20 км. на север от находище Надежда  

8. Защитена местност “Средна Арда”  - намира се на повече от 20km на 

североизток  от находище Надежда 

9. Защитена местност “Юмрук скала”   - намира се на повече от 20 km на изток  

от находище Надежда 

Изводи  

1. Растителните съобщества на територията на ИП могат да бъдат определени като 

първични, производни и вторични, които се отнасят към следните основни типове рас-

тителност: 

 съобщества от едногодишни плевели в окопни и слети култури и на 

деградирани местообитания от клас Stellarietea mediae;  

 ксерофилни рудерални съобщества от многогодишни плевели и бодливи 

треви от клас Artemisietea vulgaris; 

 утъпкана растителност доминирана от терофити от клас Polygono arenas-

tri-Poetea annuae; 

 тревни съобщества в окрайнини на гори и редини от клас Trifolio-

Geranietea; 

 храстови и полухрастови съобщества в зоната на широколистните гори 

от клас Rhamno-Prunetea; 

 термофилни листопадни дъбови гори и храсталаци от клас Quercetea pu-

bescentis. 

 Чисти и смесени горски култури с преобладаване на черен бор и бял бор 

създадени на деградирани горски местообитания предимно с противое-

розионни цели. 

2. Преобладаваща част от местообитанията в района на концесията са производни 

и вторично преобразувани. Значителни са площите на земите с НТП – ниви са с кате-

гория на земята 8-10. 

3. В границите на инвестиционното предложение, както и на граничещите с него 

имоти, не са установени природни местообитания включени в Приложение 1 на ЗБР, 

находища на растителни видове, растителни съобщества и местообитания с 

природозащитен статут, както и големи находища на лечебни растения. 

4. В границите на инвестиционното предложение, както и на граничещите с него 

имоти, не са установени природни местообитания включени в Приложение 1 на ЗБР, 

находища на растителни видове и растителни съобщества с природозащитен статут, 
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както и находища на лечебни растения. 

5.  В биогеографско отношение ИП попада в Източнородопския подрайон на Юж-

нобългарския район.  

6. Районът на Източни Родопи се характеризира с относително високо биоразно-

образие обусловено от разнообразен релеф, климат и природни местообитания.  

7. В границите на инвестиционното предложение, както и на граничещите с него 

имоти, не са установени животински видове с природозащитен статус, както и техни 

местообитания.  

8. Ако инвестиционното предложение бъде реализирано, това няма да доведе  до 

значителни промени в сегашното състояние на биологичното разнообразие  - флора, 

фауна, земеделски земи, защитени територии, Натура 2000. 

3.5.  Ландшафт 

Инвестиционното предложение съгласно Регионалното ландшафтно райониране 

на България е разположено в Джебелско-Мъгленишки район към Източнородопска 

подобласт от Южнобългарската планинско-котловинна област (Фиг. 3.5.1): 

Преобладаващата част от територията на община Кърджали попада в класа на 

планинските ландшафти, който се характеризират с наличието на ясно изразена 

височинна поясност на природните елементи. Само в североизточната и част на 

неголяма площ (около 5% от територията на общината) се срещат равнинни 

ландшафти от типа топли семихумидни преходни към семиаридни с дъбови гори и 

храсти. 

В северозападната част на общината се срещат ландшафти от пояса на габърово-

горуновите гори. Те заемат по-високите части на Жълти дял, Стръмни рид, Чуката и 

Гората. В по-ниските части главно около широката долина на река Арда е разположен 

пояса на дъбовите гори със средиземноморски елементи. Само малка част от 

североизточния част на общината (по малко от 2% от територията) попада в пояса на 

буковите гори. Под влияние на човешката дейност голяма част от естествените горски 

ландшафти са трансформирани в производни антропогенно изменени ландшафти.  

Делът на неизменените и слабо изменени горски ландшафти е 19%, като около 

49% от тях се пада на дъбовите гори със средиземноморски елементи, 46% на 

габърово-горуновите гори и 5% на буковите. 

Силно изменените ландшафти, включващи селища, индустриални зони, мини и 

кариери заема около 3,5% от територията на общината. Останалите около 77% остават 

за средно изменените ландшафти, като най-голяма част от тях се пада на смесените 

площи с аграрна и естествена растителност (25%), изкуствените иглолистни гори 

заемат 17%, обработваемите земи 12%, площите с горско-храстова растителност 8%, 

пасищата и ливадите 10%, а изкуствените водоеми 5%.  
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Фиг. 3.5.1 Класификационната схема на ландшафтите в България (Петров. П. 1997 г.) 

В съответствие с тази класификационна схема, ландшафтите в района на 

община Кърджали се отнасят към категориите природни и антропогенно 

преобразуваните – урбанизирани, аграрни и др.  

Проучвателна площ „Млечино" – находище „Надежда“ е ситуирана на главния 

вододелен хребет между реките Арда и Върбица - неговия северен клон. Тук той се 

разклонява на множество по-малки била, чиято абсолютна височина се колебае между 

1241 и 512 m. Формите на релефа се влияят в значителна степен от геоложкия строеж 

на района. В западната част, изградена от метаморфни скали той се характеризира с 

ясно изразени хребети, чиито върхове са заоблени и тесни и покрити с елувиални 

образувания. Склоновете са най-стръмни в най-ниските си части. Речните долини са 

силно разклонени, къси и дълбоки. В източната част, изградена от третични 

седиментни и туфогенни скали релефът се характеризира с меки, полегати форми с 

незначителни превишения. Към тях са привързани котловинообразни понижения - 

морфоложки форми, характерни за Източните Родопи. Районът на находището е 

разположен на северния склон на р. Върбица, поради което височините генерално 

намаляват на юг - към нейното корито. 

Обзорна карта на района на находище „Надежда“ с концесионната площ е 

дадена на Фиг.1.1.1. 



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

174 
 

 

Фиг. 3.5.2 Орохидрографска схема на част от Източните Родопи -  Проучвателна 

площ „Млечино“, Геоложки доклад с преизчисляване на запасите и ресурсите от 

златни руди по състояние от 01.01.2013  на находище „Надежда“, участъци Македонци, 

Дънгово, Калина (за регистриране на търговско откритие)  

Според класификационната схема на ландшафтите в България (Петров. П. 1997 

г.), разработена в съответствие с класифицирането на природно-териториалните 

комплекси, територията на ИП се включва в следната йерархична типологична 

система: 

Клас Планински ландшафти 

 Тип Ландшафти на субсредиземноморските нископланински гори 

  Подтип Ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастофи 

гори 

  Група Ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори 

върху андезити и риолити със сравнително малка степен на земеделско усвояване 
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  Група Ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори 

върху мезозойски и палеогенни глинесто-песъчливи наслаги със сравнително малка 

степен на земеделско усвояване 

  Група Ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори 

върху метаморфни скали със сравнително малка степен на земеделско усвояване. 

Заедно с прилаганите ландшафтно-геофизичнии методи, за по-детайлна и точна 

оценка за въздействията върху ландшафтите, се прилага и ландшафтно-екологичен 

подход, който дава възможност за  разкриване на структурно-функционалните 

характеристики на ландшафтите. От ландшафтнообразуващите фактори, се оценяват 

растителността и типовете местообитания. Към всяка група ландшафти, свързани с 

екосистемното разнообразие в тях, се оценяват  и  антропогенните трансформации. 

В зависимост от преобладаващото участие на природни и антропогенни 

компоненти, ландшафтите се разделят на следните групи: 

Природни ландшафти, в които преобладават естествените природни 

компоненти. Към тази група се отнасят горските ландшафти с неповлияни абиотични 

компоненти и коренна растителност. 

  

Фиг.3.5.3. – Сника на природни ландшафти 

Антропогенни ландшафти, в които природните компоненти са преобразувани в 

резултат на различни форми на човешка дейност. Към тази група се отнасят 

ландшафти с различни променени като резултат от стопанска, строителна и др. 

дейности, които нарушават естествените взаимоотношения между абиотичните и 

биотични компоненти на екосистемите.  

 

Фиг.3.5.4. – Сника на антропогенни ландшафти 
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В рамките на антропогенните ландшафти в проучваната територия се 

разграничават урбанизирани ландшафти, горски ландшафти и аграрни ландшафти, при 

които отделни съставящи ги компоненти са изменени в различни степени.  

В районите на ИП трите групи ландшафти (Ландшафти на нископланинските 

ксерофитнохрастови гори върху андезити и риолити със сравнително малка степен на 

земеделско усвояване; Ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори 

върху мезозойски и палеогенни глинесто-песъчливи наслаги със сравнително малка 

степен на земеделско усвояване и Ландшафти на нископланинските 

ксерофитнохрастови гори върху метаморфни скали със сравнително малка степен на 

земеделско усвояване ) включват следните типове екосистеми:  

 Тревисти екосистеми ( пасища и естествени ливади ).  

 

Фиг.3.5.5. – Снимка на тревисти екосистеми 

 Агроекосистеми (Комплекси от раздробени земеделски земи и 

Земеделски земи със значително участие на естествена растителност). 

 Горски и горско-храстови екосистеми (широколистни гори, иглолистни 

култури и смесени иглолистно-широколистни гори) 

 

      

Фиг.3.5.6. – Снимка на горски и горско-храстови екосистеми 

За диференцирана оценка на степента на въздействие при реализиране на ИП, е 

анализирана устойчивостта на ландшафтите и свързаните с тях екосистеми от гледна 

точка възможностите за тяхното възстановяване след въздействието, възможността за 

адаптиране или  модификации без съществена промяна в класификационните 

характеристики на ландшафтите и екосистемите. 
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Площта  на инвестиционното предложение е пресечена от четири дерета, 

отичащи се на изток към р. Върбица. Основните са Арматла дере (надолу по течението 

е   р. Карагьоз дере) и Душуме дере. Тези дерета естествено разделят площ „Надежда“ 

на три части – южна, централна и северна.  

Южната част на площта, в която поопадат бъдещите участъци „Дънгово“ - 1 и 

„Дънгово“ – 2, е заета от нисък рид, спускащ се на изток. На изток ридът достига до 

обработваеми площи и пасища, покрити с ниска растителност, където възможността за 

обсервация наблюдение е много добра. Последните влизат в обхвата на концесията. 

Централната част на билото на рида е заета от малка кулминация - връх „Тепеджик” с 

кота 436,7m. На запад, през тесен хребет, със стръмно спускащи се от север и от юг 

дерета се излиза на платовидно възвишение, пресечено от западната граница на площ 

„Надежда“. Южната част на площта е отделена от централната с долината на р. 

Арматла дере.   

Централната част на площта в която попада бъдещият участък „Македонци” е 

заета от връх „Калето” (кота 570). На север, централната част на площта опира в р. 

Душуме дере. Там, както на изток и запад склоновете на възвишението са стръмни, с 

наклон в долната си част над 35-40°. Те са покрити от дървета - смесена и предимно 

борова гора. В повечето случаи терена е терасиран изкуствено за засаждането на черен 

бор и бял бор. В тези площи възможността за обсервация (наблюдение) е сведена до 

минимум. На юг от върха се спуска рид, който след  малка заравнена седловина се 

издига в кулминацията „Съртдурасъ” с кота 545m. Кулминацията и седловината са 

заети от тревна растителност, което дава добра възможност за наблюдение обсервация 

(наблюдение). 

В участък „Македонци“ с площ от 256.0 dka са формирани следните 

екосистеми: на територията на горския фонд са формирани производни чисти и 

смесени дъбови екосистеми от клас Quercetea pubescentis и вторични горски 

екосистеми с преобладаване на черен бор (Pineta nigrae). На пасищата са формирани 

ксерофитни тревни екосистеми с преобладаване на класовете Festuco-Brometea, 

Trifolio-Geranietea sanguinei и Polygono arenastri-Poetea annuae. На нивите са 

формирани агроекосистеми с преобладаване на едногодишни плевели от клас 

Stellarietea mediae и ксерофитни рудерални съобщества от многогодишни плевели и 

бодливи треви от клас Artemisietea vulgaris. При протекли вторични сукцесии на 

изоставените ниви с категория на земята 10 се формирани и пасищни екосистеми от 

клас Festuco-Brometea.  

 На предвиденото Насипище за минни отпадъци у-к „Македонци“, с площ 

130.0 dka. на частично обработваемите ниви и в първите години на изоставени ниви са 

формирана тревни екосистеми с преобладаване на класовете Stellarietea mediae и 

Artemisietea vulgaris, а при по-продължително протекли сукцесии са формирани 

храстово - тревни екосистеми с преобладаване на  клас Festuco-Brometea с единично 

или групово участие на храсти и дървесни видове. 

Надземният рудничен комплекс с площ 23 dka включва горски територии, на 

които са формирани производни смесени дъбови горски екосистеми и вторични горски 

екосистеми с преобладаване на черен бор. 

Надземният рудничен комплекс заема пасища, мери и ниви, на които има 

формирани ксеротермни тревни екосистеми с преобладаване на пасищни съобщество 

клас Festuco-Brometea, плевелни и рудерални съобщества от клас Stellaretea mediae и 

храсталаци от клас Rhamno-Prunetea. 
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Почвено депо „Дънгово 1“ е разположено на горски територии и ниви. На 

горските територии са формирани предимно вторични горски екосистеми с 

преобладаване на черен бор, а на земеделските територии тревни екосистеми с 

преобладаване на класовене  Stellarietea mediae и Artemisietea vulgaris. 

 В участък „Дънгово 1“  са включени гори, пасища, мери, ливади и ниви. В 

горските територии са формирани чисти и смесени вторични иглолистни екосистеми с 

преобладаване на черен бор и бял бор и производни смесени дъбови и иглолистно-

широколистни горски екосистеми. В пасищата са формирани ксерофитни тревни 

екосидстеми с преобладаване на растителност от класовете Festuco-Brometea, Trifolio-

Geranietea sanguinei и Polygono arenastri-Poetea annuae. В ливадите най-често са 

формирани мезофитни екосистеми с преобладаване на растителност от класовете 

Molinio-Arrhenatheretea и Trifolio-Geranietea sanguinei. 

На територията на нивите с категория на земите 8-10, които заемат най-голяма 

част от участък Дънгово 1, при протеклите сукцесии са формирани производни 

екосистеми с преабладаване на съобщества от класовете Stellarietea mediae,  

Artemisietea vulgaris и Festuco-Brometea.   

В предвиденото Насипище за минни отпадъци у-к „Дънгово 1“ на включените  

гори, пасища, мери, ливади и ниви при протеклите сукцесии са формирани предимно 

вторични и производни екосистеми. На горските територии съвременните екосистеми 

са представени предимно от смесени вторични и производни иглолистно-

широколистни горски съобщества. На пасищата, ливадите и нивите с категория на 

земята – 8, са формирани плевелни,  рудерални и пасищни сериални екосистеми 

свързани с различни насоки на протичащите сукцесии.  

Изводи: 

1. В района на ИП има участъци от  три групи ландшафти: 

 „Ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори върху ме-

таморфни скали, със сравнително малка степен на земеделско усвоява-

не“.  

 „Ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори върху 

мезозойски и палеогенни глинесто-песъчливи наслаги със сравнително 

малка степен на земеделско усвояване“. 

 „Ландшафти на нископланинските ксерофитнохрастови гори върху 

метаморфни скали със сравнително малка степен на земеделско 

усвояване“. 

2. В участъците „Македонци“ и „Дънгово“ ландшафтите са формирани от про-

изводни и вторични горски екосистеми, пасищни екосистеми, ливадни еко-

системи и агроекосистеми, които са свързани със сериални екосистеми, при-

надлежащи към отделни групи ландшафти. 

3. В зависимост от степента на антропогенно въздействие и на настъпилите из-

менения, се разграничават  две групи: Слабо изменени горски и аграрни лан-

дшафти – с косвено антропогенно въздействие и със запазена първична 

структура; Силно изменени горски и аграрни ландшафти – с пряко антропо-

генно въздействие и с формирана вторична структура, при протекли частич-

ни ерозионни процеси. 
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3.6.  Археологическо, историческо, архитектурно и културно 

разнообразие   

3.6.1 Археологическо, историческо, архитектурно и културно наследство на 

Община  Кърджали  

Област Кърджали е разположена на географски и исторически кръстопът и 

определя особеното място на региона в културно и историческото развитие на 

България. Обекти на културата в област Кърджали, които са с регионално и с 

национално значение.  

На територията на общината се намират 33 различни културни институции 

съсредоточени главно в град Кърджали - музей, театър, библиотеки и читалища, 

галерии и др. Елементите на недвижимо културно наследство в общината са 71 и 

представляват изключителна ценност, туй като датират от различни епохи. Като 

елементи на недвижимото културно наследство са и войнишките паметници на 

територията на общината. Състоянието на отделните паметници, с изключение на тези 

в града не е характеризирано в последните 20 години, а състоянието на елементите на 

недвижимото културно наследство може да се определи като добро. 

На територията на област Кърджали действат два основни музея – Регионален 

исторически музей, гр. Кърджали и Градски музей, гр. Ардино. В община Кърджали, 

по информация на НИНКН и РИМ-Кърджали има 111 броя културно-исторически 

обекта паметници на културата, от които 2 броя исторически паметници на културата - 

възпоменателни знаци, паметни плочи, лобни места. Списък на паметници на 

културата, археологически паметници исторически обекти е представен в таблица 

Таблица 3.6.1.  

 

Таблица 3.6.1 Списък на обектите на археологическото, историческото и 

културното наследство  в община Кърджали 

Наименование Y коорд. X коорд. 
Населено 

място 

Разстояние 

от ИП 

Археологически комплекс Перперикон 41.71561 25.465601 
край гр. 

Кърджали 
15.8 km 

Средновековна крепост Мнеакос (Моняк)  41.62281 25.46251 
край гр. 

Кърджали 
7.4 km 

Средновековен манастир „Св. Йоан 

Продром“ 
41.6265 25.370222 Кърджали 4.9 km 

Антична и средновековна крепост с. 

Вишеград 
41.616306 25.408138 с. Вишеград 3.9 km 

Тракийска крепост  41.402130 25.241423 с. Иванци 9.8 km 

Пещера Утробата 41.421769 25.145217 с. Илийница 17.7 km 

Кърджалийските пирамиди/Каменната 

сватба 
41,392245 25.235739 с. Зимзелен 22.1 km 

Каменните гъби 41.47917 25.255631 с.Бели пласт 22.9 km 

Скален прозорец в местността Големия дол 41.42773 25.181174 с. Костино 14.9 km 
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3.6.2 Археологически, исторически, архитектурни  и културни обекти   на и около 

територията на ИП. 

В рамките на процедурата по ОВОС, „Горубсо Кърджали“-АД е получил  

писмо-отговор (писмо с изх.№ 4888-185/06.01.2014 г.), от Министерство на културата – 

Национален Институт за недвижимо културно наследство. В него НИНКН посочва, че 

е направена проверка в документалния архив на НИНКН и АИС „Археологическа 

карта на България“, които показват, че територията на проучвателна площ „Млечино“ 

– участък „Надежда“, община Кърджали, област Кърджали, в граници определени от 

посочените координати в Уведомлението за ИП са регистрирани 2 археологически 

културни ценности: 

 Селище от старожелязната епоха в м. „Асара“(Крепостта) на 1 km 

западно от с. Македонци, декларирана за археологически паметник на 

културата (недвижима културна ценност) с протокол №49/14.12.1987 

 Средновековна крепост в м. „Асара“(Крепостта) на 1 km западно от с. 

Македонци, декларирана за археологически паметник на културата 

(недвижима културна ценност) с протокол №49/14.12.1987 

В непосредствена близост до източния контур на проучвателната площ 

„Млечино“ – участък „Надежда“, в землището на с. Македонци, община Кърджали, 

област Кърджали са регистрирани следните археологически недвижими културни 

ценности: 

 Група могили от Античността – 0,9 km на 76 градуса от центъра на 

селото, до гробището – археологическа недвижима културна ценност с 

категория „национално значение“, съгласно Разпореждане на МС №1711 

от 22.10.1962 г. 

 Плосък некропол от периода на късното средновековие, на 80 градуса от 

центъра на селото, до гробището – археологическа недвижима културна 

ценност с категория „национално значение“, съгласно чл.146, ал.3 от 

ЗКН. 

Посочено е, че въз основа на горното и съгласно чл.19, ал.1 т.1 от Закона за 

културното наследство, НИНКН не възразява да бъде възложено изработването на 

Работен проект за добив на полиметални руди, при стриктно спазване на следните 

изисквания: 

 Добивните дейности по никакъв начин да не засягат територията на 

археологическите недвижими културни ценности и тяхната охранителна 

зона. За целта „Горубсо Кърджали“-АД задължително следва да 

съгласува дейността си с РИМ-Кърджали, чиито специалисти-археолози 

на място да определят терените, подлежащи на изключване от обхвата на 

площ „Млечино“- участък „Надежда“ 

 По време на добивните дейности стриктно да бъдат спазвани 

изискванията на чл. 160, ал.2 от ЗКН 

По време на теренното проучване – издирване на археологически 

обекти,извършено въз основа на договор с НАИМ при БАН, гр. София в границите на 

площта на находище „Надежда“ са а открити 13 /тринадесет/ археологически обекта – 

недвижими културни ценности с категория от национално значение, съгласно чл. 146, 

ал. 3 от ЗКН.  
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Фиг. 3.6.1 Археологически обекти в района на Инвестиционното предложение и 

отстоянията им до Рудник Македонци  

На Фиг 3.6.1 са показани местоположенията на археологическите обекти около 

територията на инвестиционното предложение и отстоянията им от рудник Македонци. 

На Фиг 3.6.2 са показани местоположенията на археологическите обекти около 

територията на инвестиционното предложение и отстоянията им до рудничния път. 

Данните за археологическите обекти своевременно са въведени в АИС – АКБ 

със съответни номера. По-долу всеки един от обектите е представен по номенклатура в 

АИС – АКБ, кратко описание, координати, площ, характер и хронология.  
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Фиг. 3.6.2 Археологически обекти в района на Инвестиционното предложение и 

отстоянията им до рудничния път  

Обект 001 (въведен по време на издирването в АИС АКБ под № 10006920)  

Обект с неустановена функция (селище, некропол).  
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Координати от центъра : N 41° 34’29.5”; E 25° 21’38.8”, НмВ. 370 м, площ: 0,5 

дка. Локализира се в югоизточната част на площта на инвестиционното намерение. 

Разположен е на полегат рит с източно изложение със среден наклон. Главната 

концентрация на керамика се открива в ровина от порой, в радиус 10 м от точката на 

регистрация . В незасегнатите от пороя участъци повърхностно проявения 

археологически материал е сравнително малко. Обекта е с неуставен характер. 

Откриват се фрагменти от керамични съдове, изработени на колело и на ръка. Те се 

характеризират с сравнително остри ръбове – т.е. материала не е транспортиран. 

Хронология: праистория, средновековие. Регистрираният археологически обект е със 

статут на културна ценност с категория национално значение по смисъла на чл. 146, ал. 

3 от ЗКН.  

Обект 002 (въведен по време на издирването в АИС АКБ под № 10006921)  

Обект с неустановена функция (селище, некропол?).  

Координати от центъра : N 41° 34’29.7”; E 25°21’31.0”, НмВ. 430 м, площ: 3 дка. 

Локализира се в южната част на площта на инвестиционното намерение. Върхът 

представлява плато с овална форма с приблизителни размери 80:80 м. Възможността за 

обсервация е добра. В близкото минало е функционирало като кариера за вадене на 

камък с множество кариерни гнезда. Хълмът вероятно е ограден и като пасище. Има 

множество иманярски изкопи. Описаната площадка е изкуствено подравнена и е 

шкарпирана. В северната част на хълма се регистрират няколко скални проявления. 

Към момента не са ясни функциите на обекта, по отношение на хронологията може да 

се предложи датировка късна античност или средновековие. Регистрираният 

археологически обект е със статут на културна ценност с категория национално 

значение по смисъла на чл. 146, ал. 3 от ЗКН.Обект 003 (въведен по време на 

издирването в АИС АКБ под № 10006922)  

Отвал – следи от древен рудодобив.  

Координати от центъра : N 41° 34’51.1”; E 25°21’01.4”, НмВ. 540 м, площ: 6 дка. 

Локализира се в централната част на площта на инвестиционното намерение.  

В южната (долна) част на отвала са отложени големи каменни блокове. На север 

площта (която е с форма на правоъгълник) е покрита от силно орудени и окварцени 

пясъчници с остри ръбове и размери между 0.20 – 0.40 м (голям % отломки) и отделни 

късове с размери 0.60 – 0.70 м между тях. Плътността е голяма а дебелината е 

неустановена. Размери на отвала в посока изток-запад – 100 м, посока север-юг – 50 м. 

Вероятно отвала енннн захранван от източник, разположен непосредствено над него, 

на билото на рида, т. е. от север, където в момента съществуват геоложки сондажни 

площадки, оформени със земекопна техника (действащи за момента). В 

северозападната част на отвала, непосредствено по билото, е разположен скален венец 

от силно орудена материкова скала. В отделни участъци скалите с червен цвят, 

вероятно следи от опалване (Приложение 5). На североизток също има големи скали, 

подобни на тези северозападно от отвала. Описаните скални проявления от силно 

орудени, окварцени пясъчници са рудопроявени скали - вероятния източник на отвала 

и място за добив на рудата. Регистрираният археологически обект е със статут на 

културна ценност с категория национално значение по смисъла на чл. 146, ал. 3 от 

ЗКН.  

Обект 004 (въведен по време на издирването в АИС АКБ под № 10006923)  

Селище от Ранножелязната епоха  
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Координати от центъра : N 41° 34’51.1”; E 25°21’02.6”, НмВ. 540 м, площ: 7 дка. 

Локализира се в централната част на площта на инвестиционното намерение. В тази 

част на рида са констатирани множество нарушения на терена със земекопна техника. 

Геоложки площадки с номенклатура MDD 003 и MDD 004 са разрушили част от 

обекта. Обекта се развива се в заравнената централна част на език на рида 

„Съртдурасъ“, спускащ се на юг от връх Калето, върху малка кулминация с кота 550.7 

м. Заема цялото било на малкото хълмче и е с формата на издължена елипса в посока 

изток-запад с размери изток-запад – 140 м, север-юг – 50 м. При огледа на нарушеното 

пространство керамика се открива на по-широка площ .Тя е работена на ръка и с 

характеристиките на Ранножелязна епоха. Нарушения пласт на места е с дебелина над 

0,40 м. Следва да се отбележи, че концентрацията се увеличава в северна и западна 

посока, докато на юг и изток намаля. Фрагментите са с остри ръбове, т.е. малко 

транспортирани. Хронология: Ранножелязната епоха. Регистрираният археологически 

обект е със статут на културна ценност с категория национално значение по смисъла на 

чл. 146, ал. 3 от ЗКН.  

Обект 005 (въведен по време на издирването в АИС АКБ под № 10006924)  

Отвал – следи от древен рудодобив.  

Координати от центъра : N 41° 34’56.2”; E 25°21’01.0”, НмВ. 542 м, площ: 1,7 

дка. Локализира се в централната част на площта на инвестиционното намерение. 

Обектът е разположен на сравнително заравнена площ с лек наклон (до 5°) в източна 

посока. Установени размери на отвала към момента на огледа: изток-запад 50 м, север-

юг 15 -20 м, т.е. покрива площ от около 2 дка. Не е възможно да се установи 

дебелината на структурата. Отвалът е съставен от скални късове, силно окварцени 

пясъчници. Повечето са със размери до 0.20 м, отделни с размери над 0.60 м. Според 

мнението на консултиращият геолог, голяма част от късовете са с червен цвят, 

характерен белег за ползване на огневи способ в минното дело . По южната периферия 

на отвала се наблюдава изкуствено терасиране. Около отвала е направен трак, обекта е 

фотодокументиран (частично по периферията). Взети са образци от рудни късове и 

вместваща скала с цел геоложко изследване. Регистрираният археологически обект е 

със статут на културна ценност с категория национално значение по смисъла на чл. 

146, ал. 3 от ЗКН.   

Обект 006 (въведен по време на издирването в АИС АКБ под № 10006925)  

Рупа – следи от древен рудодобив.  

Координати от центъра : N 41° 34’56.4”; E 25°21’57.8”, НмВ. 545 м, площ: 1,1 

дка. Локализира се в централната част на площта на инвестиционното намерение. 

Рупата представлява слабо изразена негативна форма на терена с приблизителни 

размери изток-запад – около 60 м, север-юг – 40 м, установима дълбочина до 1.20 м (в 

западната част). Възможността за обсервация отново е възпрепятствана от храстовата 

растителност с която е обрасла вътрешността на негативната форма. От запад, 

непосредствено по периферията на рупата е констатирано наличието на големи 

разкрития на материковата скала – окварцен пясъчник с жълтеникав цвят . Не е 

възможно да се установи действителната дълбочина на рупата, но вероятната 

дълбочина е над 3 м .Регистрираният археологически обект е със статут на културна 

ценност с категория национално значение по смисъла на чл. 146, ал. 3 от ЗКН.  

Обект 007 (въведен по време на издирването в АИС АКБ под № 10006926)  

Отвал – следи от древен рудодобив.  
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Координати от центъра : N 41° 34’55.1”; E 25°21’57.2”, НмВ. 548 м, площ: 0,8 

дка. Локализира се в централната част на площта на инвестиционното намерение. На 

28 м и 220° (югозападно) от обект 006. Отвалът се състои от късове от окварцени 

камъни (пясъчници). Размерите на късовете са около 0.20 – 0.30 м има и по-големи с 

размери до 1.20 м. Размера на отвала е с диаметърът около 25 - 30 м, височината е 3 м. 

Регистрираният археологически обект е със статут на културна ценност с категория 

национално значение по смисъла на чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Обект 008 (въведен в АИС АКБ под № 2510098)  

Крепост.  

Координати от центъра : N 41° 35’02.9”; E 25°20’57.4”, НмВ. 548 м, площ: 13 

дка. Локализира се в централната част на площта на инвестиционното намерение. 

Обектът е открит при теренни обхождания от Иван Балкански, посетена от Г. Нехризов 

през 1985 г. Крепостта е регистрирана в АИС-АКБ с картон № 2510098 на името на 

Георги Кулов. Билото е опасано от крепостна стена, видима на повърхността като 

изгърбване. Иманярски изкоп е разкрил част от стената от ломени камъни на хоросан, в 

изхвърлената пръст беше намерена и керамика от РЖЕ. Възможността за обсеврвация 

по време на нашето посещение бе до 60 %. Регистрирана е външна стена ограждаща 

крепостта от юг - най-достъпната част, запазена в суперструкция до височина 1.00 м. 

Дължина 90 м, дебелина около 1.50 м. Вътрешната стена, която отстои на 25 м от 

външната е запазена в разсип, на места са запазени и двете лица (Приложение 4). 

Дебелината на стената достига 2.20 м. Градежът е от ломени камъни с размери до 0.80 

м. Археологически материали: устие от питос и известно количество строителна 

керамика. На няколко места в югозападния, северозападния и по северното трасе на 

стената са регистрирания разширения –по всяка вероятност кули, три от които са 

разположени от юг (където достъпът е най-лесен) и една от север. На места 

вътрешното лице е запазено до 1.00 м височина, деструкциите достигат до 3.50 м. В 

северозападния край на крепостта към централната част личи леко повдигане на терена 

и вътрешността е силно обрасла. Хронология: Средновековие. Регистрираният 

археологически обект е със статут на културна ценност с категория национално 

значение по смисъла на чл. 146, ал. 3 от ЗКН 

Обект 009 (въведен по време на издирването в АИС АКБ под № 10006927)  

Отвал – следи от древен рудодобив.  

Координати от центъра : N 41° 35’11.9”; E 25°20’56.8”, НмВ. 510 м, площ: 7 дка. 

Локализира се в централната част на площта на инвестиционното намерение. Отвалът 

заема долната част на северния склон на в. Калето. На площта му се наблюдава висока 

концентрация на антропогенно отломени, орудени скални късове – пясъчници, 

засегнати от хидротермална дейност с размери между 0,20 и 0,40 м. Голяма част от тях 

са с характерен червен цвят, подсказващ ползването на огневи способ при 

отломяването от материка. В отделните участъци концентрацията на късове е различна, 

като на север по склона се регистрират по-големи по размер – до 0,8 м късове. Отвала 

заляга върху органогенни варовици с палеогенска възраст, което навежда на мисълта, 

че вероятно се касае за вторично транспортиране на структурата (Приложение 5). 

Регистрираният археологически обект е със статут на културна ценност с категория 

национално значение по смисъла на чл. 146, ал. 3 от ЗКН.  

Обект 010 (въведен по време на издирването в АИС АКБ под № 10006928)  

Селище от средновековието (откриват се и късножелезни материали)  
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Координати от центъра : N 41° 34’54.7”; E 25°21’12.7”, НмВ. 500 м, площ: 7 дка. 

Локализира се в централната част на площта на инвестиционното намерение. В тази 

част на рида отново са констатирани множество нарушения на терена със земекопна 

техника. На терена се наблюдават няколко сондажни площадки на площ около 2 дка. В 

заравнената площ, средна концентрация на битова керамика късножелязна епоха, 

античност, средновековие, османски период Не се откриват археологически структури. 

Обектът е с неустановена функция. Площадките за геоложки сондажи са разрушили 

част от обекта. Хронология: Късно желязна епоха, Средновековие, Възраждане. 

Регистрираният археологически обект е със статут на културна ценност с категория 

национално значение по смисъла на чл. 146, ал. 3 от ЗКН.  

11 Обект 011 (въведен по време на издирването в АИС АКБ под № 10006929)  

Отвал – следи от древен рудодобив.  

Координати от центъра: N 41° 34’49.8”; E 25°21’10.8”, НмВ. 520 м, площ: 20 

дка. Локализира се в централната част на площта на инвестиционното намерение. 

Отвалът се развива на изток по склона на рида „Съртдурасъ“. В посока север-юг (по 

хоризонтала) отвалът е с дължина 250 м. В посока изток-запад (по склона) отвалът е с 

ширина 150 м. Наблюдават се орудени скални късове с размери до 0.30 м, по-голяма 

концентрация се регистрира в долната източна част, на запад изтънява и изчезва до 

малък венец . От изток отвалът е пресечен от редица сондажни площадки. На отделни 

места се регистрират участъци със ситна фракция (технологични отвали). 

Регистрираният археологически обект е със статут на културна ценност с категория 

национално значение по смисъла на чл. 146, ал. 3 от ЗКН.  

Обект 012 (въведен по време на издирването в АИС АКБ под № 10006930)  

Отвал – следи от древен рудодобив.  

Координати от центъра : N 41° 35’02.8”; E 25°21’04.6”, НмВ. 540 м, площ: 6 дка. 

Локализира се в централната част на площта на инвестиционното намерение. Отвалът 

се развива на сравнително стръмен склон с наклон 25°, обрасъл с храст и дървета. 

Площта му е с размери север-юг – почти 100 м, изток-запад – по склона 70 м. Състой се 

от камъни с размери между 0.10 – 0.15 м до 0.50 м, като дребната фракция е в южната 

част на отвала. В северозападната част над него личат няколко проявени скали с 

високо съдържание на руда – вероятен източник на отвала. Наименувани в GPS: СП1, 

СП2, СП3. На няколко места отвала е пресечен от геоложки траншеи. Дебелината му 

не е голяма. В югоизточната част на отвала терена е терасиран. Отвала е фото 

документиран Регистрираният археологически обект е със статут на културна ценност 

с категория национално значение по смисъла на чл. 146, ал. 3 от ЗКН.  

Обект 013 (въведен по време на издирването в АИС АКБ под № 10006931)  

Отвал – следи от древен рудодобив.  

Координати от центъра : N 41° 35’06.7”; E 25°21’00.0”, НмВ. 560 м, площ: 5 дка. 

Локализира се в централната част на площта на инвестиционното намерение. По 

стръмния склон се забелязва малко хлътване на терена. На запад от него се развива 

площ, сравнително плътно покрита с орудени скални късове с размери от 0.10 до 0.50 

м. На места наклонът е над 40°. Растителността е смесена гора. Размери 100 м в посока 

изток-запад и 40-50 м север-юг. По-голяма е плътността на късовете в източната част . 

В западна посока концентрацията на камъни намалява. На северозапад от отвала се 

развиват големи изкуствени подравнявания. Регистрираният археологически обект е 
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със статут на културна ценност с категория национално значение по смисъла на чл. 

146, ал. 3 от ЗКН. 

Изводи : 

1.В границите на площта предмет на инвестиционно намерение - находище 

„НАДЕЖДА“, землище на с. Македонци, общ. Кърджали са открити тринадесет 

археологически обекта със статут на културна ценност от категория национално 

значение по смисъла на чл. 146, ал. 3 от ЗКН.  

2.Най-висока е концентрацията в централната част на находището, на площта на 

участък „Македонци“, където са регистрирани множество следи от древен добив 

(обекти с №№ 3; 5; 7; 9 и 11), селища (обекти с №№ 4; и 10), както и крепост (обект № 

8). Останалите два обекта с (№№ 1; и 2) се локализират в южната част на площта 

предмет на инвестиционно намерение. Хронологията на обектите обхваща значителен 

отрязък от време от праистория до османски период.  

3. Съгласно чл. 161, ал.1 от ЗКН осъществяването на инвестиционни проекти на 

физически и юридически лица в територии, за които има данни за наличие на 

археологически обекти, задължително се предхожда преди началото на строителните 

работи от спасителни теренни археологически проучвания, с които се установява дали 

няма да бъдат засегнати или нарушени археологически обекти.  

4.Реализацията на ИП като проучване, като проект , като експлоатация и като 

закриване трябва да гарантира опазване на това културно наследство и запазване като 

национално богатство. 

5. Ако ИП не се реализира съществува реална опасност от разрушаване и 

унищожаване завинаги на тези културни ценности. Поради това направеното теренно 

проучване следва да се оцени като съществен принос на „ Горубсо- Кърджали АД в 

опазването на националното,археологическото  и културното наследство  на България 

.На общинско и национално ниво следва да се набележат и реализират мерки за 

неговото запазване, поддържане и развитие  на културния туризъм в региона. 

3.7. Население – демографско състояние, социален статус, здравен 

статус 

Община Кърджали е най-голямата в Област Кърджали. Състои се от гр. 

Кърджали и още 117 населени места от категорията на  „много малки“ села. Към 

30.12.2019 г. общината наброява 70 097 жители.  От тях 43 600 живеят в гр. Кърджали 

и 26 497 в селата. В сравнение с данните от последното преброяване през 2011 г., 

населението в общината е нараснало с 2637 жители, а това на гр. Кърджали е намаляло 

незначително.  

Местоположението, на което ще се реализира ИП на „Горубсо Кърджали“-АД за 

“Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище„Надежда“е  

в землищата на с. Македонци  и с. Дънгово, (с 124, респективно 18 жители). 

Находището се намира на 8 km транспортен път от града, основният транспорт ще 

минава  по пътя Кърджали – Момчилград, което означава че почти цялото население 

на общината ще е потенциално засегнато. 

3.7.1. Демографска характеристика 

Демографските процеси  и измененията във възрастовата структурата на 

населението са основните характеристики на човешкия потенциал за устойчиво 



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

188 
 

икономическо развитие.  Това определя демографското състояние на населението като  

важен фактор в  реализацията на всеки инвестиционен процес. 

През последните три десетилетия в страната трайно се установява тенденцията 

за намаляване и застаряване на населението. Основни фактори в тези процеси са 

Естествения прираст (ЕП), формиран от процесите на раждаемост и смъртност, и 

Механичния прираст (МП) в резултат на външната и вътрешна миграция на 

населението. 

Таблица 3.7.1.1. Сравнителни данни за процесите формиращи ЕП в страната, 

Об. Кърджали и Общ. Кърджали 

 Коефициент на 

раждаемост – на 1 

Коефициент на  

смъртност 

Естествен прираст 

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

 

Страната 

 

9,0 

 

8,9 

 

8,8 

 

15,5 

 

15,4 

 

15,5 

 

-6,5 

 

-6,5 

 

-6,7 

Област 

Кърджали 

 

9,1 

 

9,0 

 

9,0 

 

13,0 

 

12,7 

 

12,5 

 

-3,9 

 

-3,7 

 

-2,5 

Община 

Кърджали 

 

9,9 

 

9,3 

 

9,9 

 

11,89 

 

11,45 

 

11,5 

 

-3,1 

 

-2,2 

 

-1,6 

Данните за Община Кърджали са изчислени на основата на данни на НСИ за броя на населението 

и ражданията през 2017, 2018 и 2019 г. 

Данните, представени на Tаблица 3.7.1.1 през последните три години показват 

трайна тенденция на по-благоприятен естествен прираст на населението от Об. 

Кърджали в сравнение със средните данни за страната. Това се дължи главно на по-

ниската обща смъртност на населението от областта. 

Естественият прираст по отношение населението на Общ. Кърджали е по-

благоприятен и от този на населението в страната и в областта, което е свързано с по- 

висок коефициент на раждаемост и най-висок коефициент на обща смъртност.  

МП има също значение за възрастовата структура на население, тъй като в 

движението на населението участват главно лица в активната работна възраст. През 

2019 г. Об. Кърджали е  нараснала с 5 888, а Общ. Кърджали с 1 483 души, или  с 3,5‰, 

респективно с  2,5‰. За сравнение, през 2019 г. МП за страната е -0,3‰. 

Възрастовата структура на населението следва общите тенденции в страната на 

застаряване, със значително намаляване на населението до 15 годишна възраст и 

увеличаване на населението в пенсионна възраст. 

Таблица 3.7.1.2.- Промени  в Коефициентите на възрастова зависимост за 

периода 2017 - 2019 г. 

 България Об. Кърджали 

2017 г. 2019 г. 2017 г. 2019 г. 

1.Отношение на население под 15 г. и 

над  65 г. към населението на възраст 

от 15 до 65 г. 

54,5 56,4 54,4 53,9 

2.Отношение на населението на възраст 

65 и повече години към населението от 

15 до 65 г. 

35,0 33,8 32,2 32,6 
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Отношението на населението на възраст под 15 г. и на повече от 65 години към 

населението на възраст между 15 и 65 години дава представа за относително по-

неактивното население. През 2017 г. за страната той е 54,5%. За населението на 

Община  Кърджали той е почти еднакъв – 54,4% (на 100 лица  население на възраст 15 

– 65 г.се падат 54,5, респективно 54,4 лица на възраст под 15 и над 65 г.).В периода 

2017 - 2019 г. процентът на неактивното население за страната нараства, а по 

отношение на Общ. Кърджали показва тенденция на намаляване (Таблица 3.7.1.2). 

Вторият най-често използван коефициент е отношение на населението на 

възраст от 65 и повече години към населението от 15 до 64 г., т.е. това е коефициент 

относно старшите възрасти. За 2017 г. той е 35% за страната и 32,2% за Община 

Кърджали (на 100 лицата на възраст от 15 до 65 и повече години се падат 35, 

респективно 32,2 лица в пенсионна възраст). Този коефициент по отношение 

населението на Община Кърджали и по-благоприятен в сравнение с общите данни за 

страната. И през двете години този коефициент е по-благоприятен за населението от 

областта. 

Демографската характеристика на населението от Об.Кърджали е по-

благоприятна от средните данни за страната, което говори за относително по-добър  

потенциал на човешкия ресурс в областта на работната възраст. 

3.7.2. Социално -икономически статус на населението от областта и 

общината 

Социалният статус на населението е многопластов процес, който преминава от 

икономическите основи на жизнения стандарт, демографските характеристики, 

здравните и социални услуги.  

В икономиката на областта, Общ. Кърджали има доминиращо положение. Всеки 

три от пет предприятия в областта са на територията на общината. Над 60% наетите и 

заетите в област Кърджали са в структури и предприятия на територията на общината. 

Основните икономически дейности развити на територията на общината са: Добивна 

промишленост, Преработваща промишленост; Производство на цветни метали: 

Машиностроителна промишленост Текстилна и трикотажна промишленост. Област 

Кърджали заема дванадесето място в страната по размер на чуждестранните 

инвестиции. По данни на НСИ  чуждестранните преки инвестиции в предприятията от 

нефинансовия сектор в област Кърджали към 31.12.2018 г. възлизат на 291.6 млн. евро, 

което е с 13.8% повече в сравнение с 2017 година. Най-голяма е стойността на 

направените чуждестранни преки инвестиции в промишлеността. 

Икономическото развитие най-често се оценява по Брутния вътрешен продукт 

(БВП) (общата стойност на стоките и услугите произведена на дадена територия за 

определен период). Разликите в БВП на човек за  между ЕС-28 и България все още са 

много големи -  30 964 срещу 7 984 EU.  При това, различията между отделните 

региони и области в страната са значителни. Това с пълна сила са отнася и за Об. 

Кърджали - за 2018 г. БВП на човек от населението на областта е 9 472 лв. при средна 

стойност на БВП за страната 15 615 лв. Тези данни обясняват и по-големи процент на 

бедност сред населението на Об. Кърджали -  делът на бедното население за страната е 

26,3%, а за областта - 30,0%. При това, 34,7% от децата (0- 14 г.) живеят в бедност. 

Анализът на социалният статус на населението в „Стратегия за развитието на 

социалните услуги  в Община Кърджали 2016 – 2020 г.“ се посочва, че близо 50% от 

населението е изложено на риск от постоянна бедност или социално изключване – 
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средният размер на пенсиите е под линията на бедност, безработицата въпреки че е с 

тенденция на намаляване, след работоспособното население според различните 

анализи варира от 42 – 48%. 

Безработицата сред населението 20 – 29 г. е най-ниска - 9%, като това се дължи 

на трудовата миграция извън пределите на общината. Най-уязвими в тази възрастова 

група са лицата неактуална професионална квалификация и ниска грамотност. 

Независимо от  напредъка в реализацията на инвестиционните проекти  в  

икономическата област, материалното състояние на населението изостава в сравнение 

със средните данни за страната. 

3.7.3. Здравно състояние на населението 

В Таблица 3.7.3.1 са представени данните за общата смъртност и  водещите 

причини за смъртност сред населението на страната и това в Об. Кърджали 

Таблица 3.7.3.1. Честота на 100 000 на причини за смъртност - на 100 000 

 

Обща смъртност 

Заболявания на 

органите на 

кръвообращението 

Злокачествени 

новообразувания 

България 
Община 

Кърджали 
България 

Община 

Кърджали 
България 

Община 

Кърджали 

2017  1 551,6 799,5 1 017,5 779,5 245,0 192,7 

2018  1 544.8 1 277.0 1 004.2 806.0 247.2 175.0 

2019 1 549,4 1261,2 998,2 788,2 268,7 171,7 

Данни на НИС 

Данните представени в Таблица 3.7.3.1. показват, че честотата на общата 

смъртност сред населението на Община Кърджали през проследяваните години е 

определено по-ниска от средните данни за страната. С по-ниска честота са и основните 

причини за смърт – смърт от заболявания на органите на кръвообращението и от 

злокачествени новообразувания. Тези данни съответстват и на по-ниските 

коефициенти на обща смъртност, на по-добрия естествен прираст и по-нисък 

коефициент относно старшите възрасти в сравнение със средните данни за страната. 

Населението на Община Кърджали представлява повече от една трета от населението 

на областта, за това считаме, че статистичните данни на НСИ за Община Кърджали 

отразяват достоверно здравно-демографското състояние на населението от общината. 

Данните за честотата на смъртност за страната и областта в голяма степен 

съответстват на данните за заболеваемост на населението от т.н. социално-значими 

заболявания – заболяванията на органите на кръвообращението, злокачествените 

заболявания и заболяванията от туберкулоза. В Таблица 3.7.3.2. са представени 

статистически данни на НСИ за заболеваемостта от злокачествените заболявания и 

заболяванията от туберкулоза. 

Таблица 3.7.3.2.- Честота на заболеваемост - на 100 000 души 

 Злокачествени новообразувания                                 Активна туберкулоза 

регистрирани новооткрити регистрирани новооткрити 

2017 г. 2018г. 2017 г. 2018г. 2017 г. 2018г. 2017 г. 2018г. 

Страната 

 

4 136.8 4 190.2 424.8 406.7 56.4 53.4 20.0 18.4 

Област 3 005.8 3 128.4 391.5 426.3 60.3 66.5 7.3 5.3 
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Кърджали 

Данни на НСИ, Здравеопазване, 2017, 2018 г. 

Данните за заболеваемостта от злокачествени заболявания показват много по-

ниски стойности сред населението на областта в сравнение със средните данни за 

страната. В честотата на новооткритите  заболявания обаче, различията са 

незначителни, което е обяснимо с общата тенденция на нарастване честотата на 

злокачествените новообразувания (3.7.3.2.). 

Регистрираните случаи на активна туберкулоза са с по-висока  честота сред 

населението на Об. Кърджали, което може да се свърже със но-ниското ниво на 

социалния статус. Благоприятен е фактът, че през последните години честотата на 

новооткритите случаи на активна туберкулоза е няколкократно по-ниска от данните за 

страната. 

По- доброто здравно състояние на населението от  областта може да се свърже с 

по-здравословния стил и начин на живот, здравословно хранене и редица още 

комплексни фактори. 

3.7.4. Здравно състояние на работниците 

Откритият рудодобив, едно от най-рисковите производства. По данни на НОИ 

традиционно,  трудовият травматизам  сред работниците от открития рудодобив е на 

първо място. Коефициентът на трудовите злополуки (определен като средна стойност 

от коефициентът на честотата и коефициентът на тежестта), през последните три 

години е: 

- 2017 г. - 8,5,  при средни данни за страна - 0,66; 

- 2018 г. - 9,20, при средни данни за страна - 0,68; 

- 2019 г. - 8,37, при средни данни за страна - 0,63. 

Работниците от открития рудодобив работят  в условията на неблагоприятни 

климатични условия и са експонирани на неблагоприятни физически и химически 

фактори на работната среда и трудовия процес. Най-честите, свързани с труда 

заболявания и  професионални болести  са в резултат на наднормени експозиционни 

нива на шум, на вибрации, на прах и на неблагоприятен микроклимат. 

3.7.5. Вредни  физични фактори за общината  

Шум 

Шумът в околната среда е значителен проблем, както на национално, така и на 

европейско ниво. Шумът в околната среда е значим рисков фактор и представлява 

заплаха за общественото здраве, и че неговото значение се простира върху все повече 

хора. Негативните здравни ефекти започват от появата на дискомфорт и досада, които 

са началният отговор на нервната система, до разстройство в съня, развитие на 

неврози, промени в сърдечно-съдовата система. Екстраауралното въздействие на шума 

е един от рисковите фактори за развитието на артериалната хипертония и всичките й 

негативни последствия. Наредба № 6 регламентира показателите на шум в околна 

среда, отчитаща степените на дискомфорт в различните части на денонощието, в 

различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях. 

РЗИ Кърджали, като част от Националната система за мониторинг на шума в 

урбанизирани територии, участва в провеждането на ежегодни наблюдения, анализи, 
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оценка и контрол на транспортното шумово натоварване. Измерванията се провеждат 

на 15 контролни пункта, разпределени по местонахождение: 6 пункта разположени в 

територии с интензивен автомобилен трафик; 4 пункта разположени в територии с 

промишлени източници на шум, складови територии и зони; 5 пункта в територии  

подлежащи на усилена шумозащита (зони с лечебни заведения, санаториуми, за отдих). 

При анализа на данните публикувани в Отчетните годишни доклади на РЗИ - гр. 

Кърджали за 2015, 2016 и 2017 г.се установява:  

 По отношение на шумовото натоварване на Граничните стойности на 

нивото на шума в територии, подлежащи на въздействие на интензивен автомобилен 

трафик, и централните градски части, Дневната гранична стойност на еквивалентното 

шумово ниво за шум е 60 dB/A, вечерната – 55 dB/A и нощната – 50dB/A. В отчетните 

доклади и през трите години, посочените „Средни стойности“ са над Горната гранична 

стойност от 60 dB/A за дневен шум. 

 По отношение на шумовото натоварване в пунктове разположени върху 

територии подлежащи на усилена шумова защита Граничните стойности на нивото на 

шума, дневната гранична стойност 45 dB/A, вечерната – 40 dB/A (зони за отдих) и 35 

dB/A (лечебни заведения) и нощната – 35dB/A. В отчетните доклади и през трите 

години, посочените „Средни стойности“ и на петте измервателни са над Горната 

гранична стойност от 45 dB/A за дневен шум. 

 Извън средните данни, се установява трайна тенденция на повишаване на 

процентът на пробите с наднормени шумови нива, което е показател за уплътняване на 

транспортния трафик през дневните часове.  

Вибрации 

Източник на вибрации в населените  места са главно тежкотоварните 

транспортни средства, които преминават в близост до жилищните и обществени 

сгради. В Община Кърджали в двете индустриални зони има големи индустриални 

обекти и складове. Те се намират извън жилищните квартали, но при преминаването 

през града тежко-товарния транспорт е възможен източник на общи вибрации. Те са 

временни, само в периода на преминаването и зависят от скоростта, състоянието на 

пътната настилка. 

Нейонизираща радиация 

Нейонизиращите лъчения (НЙЛ) са „универсални” фактори на средата. Няма 

място в природата, в което да не съществуват различни НЙЛ (от различен честотен 

обхват, както и с различни интензитети). Биологичните ефекти им ефекти са добре 

познати и при естествени източници и нормални интензитети и експозиции реакциите 

на организма са в границите на стимулиращо въздействие.  

Изкуствените източници на НЙЛ също имат универсален характер по 

отношение на тяхното присъствие в живота на човека. Няма технология, съоръжение, 

продукт, използващ електрически ток, който да не излъчва някакъв вид 

електромагнитно лъчение. Свръхниските ЕМП индуцират в човешкото тяло 

електрични токове, които могат да доведат до различни вредни въздействия, като 

например възбуждане на възбудими структури, ел. шок, неприятни усещания и др. 

Непреките (неспецифични) ефекти са свързани с промени в системите на организма, в 

зависимост от интензитетите на електрическото и магнитното поле, както и от времето 

на въздействие. 
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Епидемиологичните проучвания говорят за възможна канцерогенеза на 

нискочестотното магнитно поле – левкемии и тумори на мозъка и централната нервна 

система, но досега няма известни механизми за обясняване на ефектите. Магнитното 

поле от СНЧ обхват е включено в списъка на т.нар. “канцерогени от типа 2Б” – 

“възможни” канцерогени, от Международната агенция по изследване на рака (IARC). 

Това означава, че има доказателства от епидемиологични изследвания, че тези полета 

могат да доведат до развитието на различни видове рак и по-специално до левкемия 

при децата, както и до някои видове рак на централната нервна система.  

В урбанизираните територии основни източници на наднормени Електро-

магнитни полета (ЕМП) в нискочестотния обхват са Електропроводната и 

Електропреносната мрежа, Откритите разпределителни устройства, Трансформатори в 

жилищни сгради, антени на Базови станции за мобилна комуникация.  

В жилищните квартали няма открити разпределителни устройства (ОРУ) 

(подстанции) с напрежение 400 kV и повече (за които се изисква ХЗЗ от 200m) 

Съществуват три основни типа монтаж на трансформатори в жилищни сгради – 

сутеренен, етажен и пристроен тип. За всеки един от тях стойностите на 

електрическото поле (ЕП) и на магнитното поле (МП) са значително ниски, в 

сравнение с граничните стойности, препоръчани от Международната агенция по 

изследване на рака ICNIRP.  

На територията на гр. Кърджали са разположени 102 базови станции за мобилна 

комуникация (към края на 2016 г., според Регистър на обекти с обществено 

предназначение - РЗИ гр. Кърджали). В годишните отчети на РЗИ гр. Кърджали се 

посочва, че ежегодно се извършват измервания 8 – 10 обекта. При всички измервания 

стойностите на плътността и мощността на преминалите на контрол обекти не 

надвишават нормата за населени територии от 10µ/Wcm² (Наредба 9/1991). 

Експлоатацията на базовите станции не представлява риск за населението. 

Йонизираща радиация 

Естественият радиационен фон има две основни компонента: космическите 

лъчения и естествената радиация на земята – земното лъчение. Към това се прибавя и 

лъчение от изкуствени източници на йонизираща радиация. 

Най-близките монитороингови станции на Национална автоматизирана система 

за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон на Изпълнителна агенция по околна 

среда (ИАОС), да град Кърджали са тези в Елхово и Пловдив. Ежеседмичният анализ 

през цялата 2018 г.е в границите на нормата, като при това данните показват 

незначителни вариации – от 0,11 до 0,16 µSv/h.  

Радиационният контрол на водоизточниците в Община Кърджали си извършва 

от лаборатории на РЗИ гр.Пловдив. В годишните доклади на  РЗИ гр. Кърджали се 

отбелязва, че всички изследвани проби са без отклонения. 

На територията на Община Кърджали няма изкуствени източници на радиаиця. 

Опасни вещества  и отпадъци 

В периода на строителство, експлоатация, закриване и рекултивация ще се 

формират отпадъци, управлявани по Закона за управление на отпадъците. Тяхната 

характеристика и въздействие върху човека и околната среда е дадено в т. 1.4.3. 

Опасните отпадъци ще се съхраняват в заключен фургон до предаването им на фирми, 

притежаващи разрешително по чл. 35 от ЗУО.  



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

194 
 

Опасните вещества, които ще се използват при експлоатацията на находище 

«Надежда» са дизеловите горива, както и смазочните машинни и моторни масла. За 

смазване и поддръжка на МСИ и специализираната транспортна техника ще се 

подберат такива моторни и смазочни масла, които не съдържат полихлорирани 

бифенили (ПХБ). За да се гарантира безопасна работа с маслата и смазките, ще се 

изиска от Доставчика „Информационен лист за безопасност”, в който са посочени 

препоръчителни условия за складиране и употреба на тези вещества. 

Трябва да се подчертае, че отработените машинни и моторни смазочни масла, 

които са опасен отпадък  съдържат продукти от термичното си разграждане, които ги 

правят по-опасни от «свежите» масла. Ремонтното обслужване ще се реализира на 

промишлена площадка, извън територията на находище «Надежда». Смяната на 

машинните масла на техниката ще се изършва от специализирани външни фирми на 

място, като процедурата по смяна на маслата и смазките следва да се опише в 

Инструкции за обслужване на трошачната инсталация и транспортната техника. В 

редки случаи при аварийни ситуации е възможно да се получава локален разлив на 

гориво-смазочни материали, за отстраняването на който са предвидени мерки. При 

евентуално генериране на опасни отпадъци, те ще се събират във варели и временно 

ще се съхраняват в подходящи помещения до предаването им на фирми, притежаващи 

разрешително по чл. 35 от ЗУО. 

Изводи:  

1. Демографската характеристика и здравното състояние на населението от 

Об.Кърджали са по-благоприятни от средните данни за страната, което говори за 

относително по-добър  потенциал на човешкия ресурс в областта на работната възраст. 

Независимо от  напредъка в реализацията на инвестиционните проекти  в  

икономическата област, материалното състояние на населението изостава. 

2. Нереализацията на ИП ще доведе до запазване или влошаване на 

демографското състояние на общината и преди всичко на населените места около ИП. 

3. В периода 2015-2017г. „Средни стойности“ по отношение на шумовото 

натоварване са над Горната гранична стойност от 60 dB/A за дневен шум в територии, 

подлежащи на въздействие на интензивен автомобилен трафик, и централните градски 

части. 

4. По отношение на шумовото натоварване в пунктове, разположени върху 

територии, подлежащи на усилена шумова защита в периода 2015-2017 г. посочените 

„Средни стойности“ и на петте измервателни са над Горната гранична стойност от 45 

dB/A за дневен шум. 

5. Единственият източник на вибрации е тежко-товарния транспорт. Те са 

временни, само в периода на преминаването и зависят от скоростта, състоянието на 

пътната настилка. 

6. На територията на гр. Кърджали са разположени 102 базови станции за 

мобилна комуникация. При всички измервания стойностите на плътността и 

мощността на преминалите на контрол обекти не надвишават нормата за населени 

територии от 10µ/Wcm² (Наредба 9/1991). Експлоатацията на  базовите станции не 

представлява риск за населението. 

7. На територията на Община Кърджали няма изкуствени източници на 

радиация. 
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8. Експлоатацията на трите участъка ще бъде последователна във времето и не 

се очаква кумулативно въздействие от едновременна експлоатция. Добивът ще се 

извършва по открит способ, с взривяване, последвано от изземване и транспортиране 

на добитата маса. За минимизиране на шумовото натоварване и замърсяването с прах, 

откривката ще се транспортира с лентови транспортьори до насипището. Шумово 

натоварване на района ще има от вътрешния транспорт, товаренето на добития 

материал и неговото извозване от промишлената площадка с автосамосвали. 

Акустичното натоварване ще бъде от порядъка 85 – 90 dB и ще бъде по-голямо около 

използваната механизация и за работниците, които работят с машините. За 

минимизиране въздействието върху хората са посочени мерки, свързани с носене на 

ЛПС в т.7. 

9. Генерираният на промишлената площадка шум ще има локален характер. 

Понастоящем на територията на находище „Надежда“ няма източници на шум и 

вибрации. Шумовият фон е естествения фон на средата - 28-30 dBA. Населените места 

в разглеждания район са отдалечени от добивните участъци на находището и няма да 

бъдат засегнати от шумовото натоварване, генерирано в рудника. 

10. Източници на шум и вибрации са пробивно – взривните дейности и 

транспортните машини. Прогнозните нива на вибрации по работните места са около 

ПДН, като в отделни случаи може да се очаква превишаването им. 

11. Експлоатацията на находище „Надежда” не се явява източник на вредни 

лъчения. Няма природни предпоставки, както и такива в резултат от реализиране на 

инвестиционното предложение, за наличие и поява на вредни за здравето на хората 

лъчения. 

12. Рудодобивът е едно от най-рисковите икономически дейности  от гледна 

точка на трудовия травматизъм и експозиция на наднормени нива факторите на 

работната среда. 

3.8 Обобщени изводи  
1. Анализът и оценката на текущото състояние  на атмосферата към настоящия 

момент и прогнозната оценка на вероятната еволюция на това състояние, ако не се 

реализира ИП, показват че няма да настъпят никакви промени в основните показатели 

на атмосферата като температура, валежи, облачност, слънчево греене, мъгла, дъжд, 

вятър и др.  

2. Анализът на оценката на КАВ в района на ИП към настоящия момент 

показват, че то е в пълно съответствие с нормативните изисквания на екологичното 

законодателство.Ако не се реализира ИП , не се очакват нежелателни промени в КАВ. 

Отчитайки обаче, че ИП се намира само на 5km от индустриалната зона на гр. 

Кърджали (който сигурно ще продължи да се развива и нараства), над 3km от 

промишления комплекс ТЕКЛАС (който непрекъснато се разширява с нови мощности) 

и на 3 km от Републиканския път 1-5 от Кърджали за Гърция (който се натоварва все 

повече с времето )може да се очакват промени в КАВ на района, но те няма да се 

дължат на  ИП. 

3. В точка 3 на ДОВОС подробно е разгледано състоянието на водите в региона 

на ИП: повърхностни води (повърхностно водно тяло „ Язовир Студен кладенец“ с код 

BG 3AR350L010 и повърхностно водно тяло „Река Върбица и притоците от гр. 

Златогрд  до устие с код  BG3AR350L10), подземни води (подземно водно тяло BG 3G 

000PtPg 049 “Пукнатинни води – Източно Родопски комплекс“ и частично подземно 

водно тяло с код BG3AR35OL010)  и питейни води (идентифицирани през 2020 г.  - 22 
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водоизточника в района на ИП. Отчитайки, че ИП не предвижда използването на 

повърхностни води  за технологични цели, че не се предвижда генерирането на 

отпадъчни води, предполага се, че не се очаква еволюция, свързана с количеството и 

качеството на водите в района на ИП, ако същото не бъде реализирано.  

4. При нереализация на ИП  не се очаква еволюция на почвите (земеделските и 

горските земи ). Еволюция и то в унищожаване на земите се очаква при реализация на 

ИП – 656 dka  –общински (292,8 dka),  държавни (340,6 dka)и частни (22,6 dka), респ. 

656 dka – гори (365,8 dka), пасища (197,8 dka), ливади (6,9 dka) и ниви (85,5 dka).  

 5. Нереализацията на ИП няма да доведе до промяна на сегашното състояние на 

земните недра и минералното   разнообразие в района на ИП. 

6. При нереализация на ИП няма да има съществени промени в състоянието на 

флоата и фауата . Няма да има никакво въздействие върху ЗТ и ЗЗ от екологичната 

мрежа „Натура 2000“. Изменение във флората и фауната се очаква при реализация на 

ИП на територията на нарушениете площи.  

7. При неосъществяване на ИП не се очаква никаква промяна в ландшафта и по-

конкретно в и около концесионната площ.  

8. Анализът и оценката на текущото състояние на „културното наследство“ 

(археологическо, архитектурно, историческо и културно), особено след възложеното от 

„Горубсо-Кърджали „АД  и изпълненото от специализираните институции през 2020 г. 

теренно проучване на находище „Надежда“ (открити 13 археологически обекта  в и 

около ИП) и тяхното състояние показват, че неосъществяването на ИП може да доведе 

до унищожаване на тези национални културни  ценности. Осъществяването на ИП 

може и трябва да бъде съпроводено с мерки и  дейности, които да доведат до 

съхранение на това национално богатство. 

9. Демографския, социален и здравен статус на населението в съседните на ИП 

населени места при неосъществяване на ИП най-вероятно ще продължат да се 

влошават, което ще има и негативно отношение към устойчивото развитие на община 

„Кърджали“.  
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4. Описание на елементите по чл. 95, ал. 4, които е вероятно да 

бъдат засегнати значително от инвестиционното предложение: 

населението, човешкото здраве, биологичното разнообразие 

(например фауна и флора), почвата (например органични 

вещества, ерозия, уплътняване, запечатване), водите (например 

хидроморфологични промени, количество и качество), въздухът, 

климатът (например емисиите на парникови газове, 

въздействията във връзка с адаптирането), материалните 

активи, културното наследство, включително архитектурни и 

археологически аспекти, и ландшафтът; описанието на 

вероятните значителни последици за елементите по чл. 95, ал. 4 

обхваща преките последици и всички непреки, вторични, 

кумулативни, трансгранични, краткосрочни, средносрочни и 

дългосрочни, постоянни и временни, положителни и 

отрицателни последици от инвестиционното предложение и в 

него се вземат предвид целите относно опазването на околната 

среда, които са от значение за инвестиционното предложение 

4.1 Елементи, които е вероятно да бъдат засегнати значително и 

оценка на въздействията от строителството и експлоатацията на ИП, 

включително дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от 

експлоатация , ако е приложимо 

4.1.1 Потенциално възможни въздействия  

Потенциално възможни въздействия върху някои от елементите на околната 

среда и здравето на хората могат да се очакват от потенциално генерираните 

материални и енергийни замърсители като: 

а) материални 

 Отпадъчни прахо - газови емисии  

 Отпадъчни води  

 Минни отпадъци 

 Битови отпадъци 

 Опасни химични вещества и смеси  

б) енергийни (физични)  

 Топлинни 

 Светлинни 

 Звукови 

 Виброакустични  

 Магнитни и елекромагнитни 



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

198 
 

Атмосфера При строителството , експлоатацията и закриването и 

рекултивацията на находището не се очакват замърсители, които да имат въздействие 

върху атмосферата. 

Атмосферен въздух При строителството и експлоатацията и закриването върху 

КАВ в района на АП въздействия могат да се очакват от:  

 ФПЧ от разкривката на рудниците – отнемане, товарене на автосамосвалите , 

транспорт до насипищата , разтоварване ,изграждане на насипището, ветрова ерозия на 

насипищата ; 

 ФПЧ от вътрешно-рудничните пътища – изграждане , транспорт на разкривката 

, руда и техника ;  

 ФПЧ от пробивно-взривните дейности; 

 ФПЧ  от транспорта  на добитата при пробивни-взривните дейности руда до 

ТСИ – товарене, транспорт и разтоварване;  

 ФПЧ от ТСИ  - зареждане, трошене, изпразване ; 

 ФПЧ от транспорт на натрошената руда  - открити складове , ветрова ерозия , 

товарене на автосамосвали, ГТЛ;. 

 Отпадъчни газове, съдържащи NOX, CnHm, и др. от ДВГ на строителната добивна 

и транспортна техника; 

 Отпадъчни газове, съдържащи CO, NOX, CnHm  и др. от работата на мобилната 

ТСИ; 

 Отпадъчни газове, съдържащи NOX  от пробивно-взривните дейности; 

Количествената и качествена оценка на посочените емисии от ФПЧ и 

отпадъчните газове, периодичността на тяхното генериране показват, че те са 

абсолютно нормални и задължителни за подобно  ИП – открит добив на руди. 

Оценката на потенциално възможно въздействие  е дадена в табл. 4.1  

Повърхностни води   

Възприетите за инвестиционното предложение принципи за управление на 

водите и свързаните с тях дейности, целят да намалят до минимум въздейст-вието 

върху естествените водни течения и върху съществуващите водни ресурси и 

експлоатацията им от други ползватели.  

В етапа на строителство стартират дейности, свързани с подготовка за из-

земване на полезните изкопаеми, изразяващи се в отнемане на почвената пок-ривка и 

отделното и депониране с цел последващо използване в процеса на ре-култивация и 

отнемане на откривка, несъдържаща полезни изкопаеми и транс-портирането и до 

насипището.  

В тази фаза първоначално влиянието върху качеството на повърхностните води 

се изразява в увеличаване на съдържанието на механични примеси /увеличаване на 

твърдия отток/, свързани с процеса на водене на откривните работи.  

За минимизиране на риска от замърсяване на повърхностния отток в процеса на 

разработване на находището ще започне изграждане на системата за повърхностно 

отводняване, която е поетапна.  При нормална работа (без аварийни ситуации) на този 

етап тези води могат да се приемат за условно чисти.  

Предвидените за изграждане системи за управление на повърхностните води, 

включващи съоръжения за улавяне и отвеждане на дъждовните  и дренажните води и 
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извеждането им извън обсега на участъците на действащите участъци и насипищата за 

минни отпадъци ще сведе до минимум замърсяването на повърхностния отток. 

Процесът на водене на минно-добивните дейности при разработване на 

находище «Надежда» не е свързан с генериране на производствени отпадъчни води и 

заустването им. 

Инвестиционното предложение не предвижда захранване с вода от 

повърхностен водоизточник. 

За хигиенно-битови нужди на персонала /измиване на ръцете/ се предвижда 

монтиране на преносими PVC резервоари за чиста и отпадна вода, като резервоара за 

отпадъчна вода периодично се почиства.  

За фекалите води на територията на ИП ще се ползват химическите тоалетни, 

които редовно ще бъдат подменяни от оторизирана фирма.  

Предвиденият начин за третиране на битово – фекалните води чрез химически 

тоалетни и преносими резервоари свежда риска от замърсяване на околната среда до 

минимум, поради което не се очаква негативно въздействие върху повърхностните 

води в района 

При строителството и експлоатацията на находище „Надежда“, отводняването 

от повърхностни и подземни води се свежда до недопускане постъпване на води в 

котлована на рудниците, т.е. да се осигурят нормални условия за работа на минните и 

транспортни машини.  

Отводняването на рудника е открито и е моделирано на базата на проектен 

капацитет за добив и преработка на руда от 100 000 тона годишно за период от 40 

години и ще се извърши чрез отводнителни канавки, разположени по периферията на 

откритите участъци, имащи за цел събиране на дъждовните води и водите от 

снеготопенето от по – високите коти и недопускане навлизане на повърхностни води в 

котлована.  

Отводняването на работните хоризонти се осъществява, чрез събиране на 

водите в зумф, разположен на най – ниската моментна кота. От зумфа водата следва да 

се изпомпва към утаители и след механично утаяване да се ползва като оборотна вода 

за оросяване на пътищата, за измиване на гумите на МПС. 

В района на ИП и в непосредствена близост до него  няма повърхностни води  - 

реки и водоеми. Най-близките реки са река Върбица  и река Арда, а от язовирите са 

„Студен кладенец“ и Кърджали“.  В района на ИП има четири дерета, които са сухи 

или почти сухи. Потенциално не се очакват въздействия върху повърхностните води. 

Не се предвижда заустване в повърхностни водни тела. Събраната в утаителите вода 

ще се използва в оборотен цикъл за оросяване на пътищата и измиване на гумите на 

автосамосвалите. Водните количества, които ще се ползват са както следва: 

• Оросяване  на пътищата – 0,087m3/m за 1000m2; 

• Оросителната система на ТСИ- 0,04m3/m за 500m2; 

• Оросяване на насипища -  11,3m3/m за 1000m2 

• Измиване на гумите на транспортната техника  при напускане на 

находището – 0,05m3; 



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

200 
 

• Противопожарни нужди- 35m3 – по Наредба за противопожарни 

изисквания за осигуряване на наличен хидрант за противопожарна защита на 

модулната цистерна при необходимост. 

Както се вижда, проектните водни количества са ниски и няма да нарушат 

водния баланс или да затруднят водоснабдителната система в района. 

В съответствие с целите на фазата на закриване и рекултивация, управле-нието 

на водите допълнително ще съдейства за обезпечаване на физическата и химическа 

безопасност на обекта и успешното рекултивиране на нарушените терени според 

одобреното предназначение на земите. От значение е изпълнението на следните задачи 

при управлението на водите: 

• Отводнителната  система (съгласно разработения план за управле-ние на 

повърхностните води), изградена по време на строителство на рудника и насипището 

за депониране на минни отпадъци е пос-тоянна и ще служи за ефикасното отвеждане 

на водите след етапа на закриване и рекултивация; 

• Извършване на мониторинг на дренажните води от участъците и 

насипището за минни отпадъци.  

На етапа на техическа и биологична рекултивация, вода ще се използва за 

оросяване на пътищата при техническата рекултивация и за поливане при биологична 

рекултивация. 

За задоволяване на питейни нужди на работещите ще се доставя минерална 

вода.  

За хигиенно обслужване на работещите /измиване на ръцете/ ще се ползват 

преносими PVC резервоари за чиста и отпадна вода. 

За фекалите води на територията на кариерата ще се ползват химическите 

тоалетни, които редовно ще бъдат подменяни от оторизирана фирма.  

Предвиденият мониторинг на водите през фазата на закриването и рекул-

тивацията се очаква да потвърди, че няма източници на замърсяване от рекулти-

вираните терени. 

Предвиденият начин за управление на водите минимизира негативното 

въздействие върху повърхностните водни тела в района на инвестиционното 

предложение.  

Предвидената  за изграждане дренажна и отводнителна система ще намали до 

минимум въздействието върху повърхностните и подземните води. 

Независимо от това, необходимо е периодично да се следи за качеството на 

водите от повърхностната отводнителна система чрез включване в план за собствен 

мониторинг. 

Подземни води  Находището попада в рамките на подземно водно тяло 

BG3G000PtPg 049 - Пукнатинни води, Източно Родопски комплекс. При 

строителството, експлоатацията и закриването на находището потенциални 

въздействия могат да се очакват от: 

 Инфилтрационно подхранване на подземните води  от обектите на 

инвестиционното предложение прри развитие няа минните работи в дълбочина; 

 Увеличаване на напукаността на скалния масив при пробивно-взривните работи 

и от там възможности за проникване на атмосферни води в подземното водно тяло. 
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 Водите в котлованите, в т.ч. и дъждовните води и водите от снеготопенето, 

образуващи се на територията на находището , могат да попаднат в пукнатинните води 

на подземното водно тяло. Необходимо е да бъде отчетено, че в идейния проект са 

отчетени котите, на които се намират подземните води в различните участъци на 

рудниците и са съобразени с фронтовете (стъпалата) които ще се разрушават  и 

изземват – както като дълбочина, така  и  като последователност, така че такова 

въздействие е малковероятно. 

 Предвидени за изграждане хидротехнически съоръжения за управление на  

водите (отводнителни канавки, зумпфове, утаителнио съоръженияе) при реализация на 

инвестиционното предложение ще минимизират и локализират  въздействието върху 

качеството на водите. 

Оценката на потенциално възможните въздействия  е дадена в табл. 4.1.  

В резултат на техногенна дейност може да се очаква незначително повишаване 

на съдържанието на някои елементи, но тяхното разпространение в ПВТ ще бъде 

твърде ограничено поради минималното инфилтрационно подхранване. Налага се 

изводът, че реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително 

въздействие върху качеството на подземните води. Независимо от това, за времето на 

експлоатация и в следексплоатационния период се предвижда дългосрочен мониторинг 

на подземните води, като част от общата мониторингова програма за обекта. 

След приключване на минно-добивните и насипищни дейности ще започне да се 

изпълнява цялостен проект за закриване и рекултивация.  

За формираното насипище в процеса на минно-добивните работи ще се 

разработи План за управление на минните отпадъци. 

По време на закриване и рекултивация ще продължи мониторинга на 

подземните води в съответствие с плана за мониторинг. 

Предлаганите мероприятия и методи при етапа на закриване и рекултивация на 

терените не предполагат нарушаване екологичното състояние на подземните води. 

Питейни води  Генерираните прахо-газови емисии, шум и вибрации няма да 

окажат влияние върху за питейно-битово водоснабдяване, което е установено при 

пробните взривявания, както и от факта, че населените места се снабдяват с вода за 

питейни нужди от язовир „Боровица“. Най-близко разположените до находището 

населени места  се захранват от водоснабдителна система „Боровица“ с водоизточник 

язовир Боровица, което изцяло потвърждава заключениета от „Хидрогеоложкия 

доклад“ на „Джес Е“-ООД през 2020 г. Намиращите се от западната страна на 

находище „Надежда“ села (Воловарци, Бойно и Кокошане)  се захранват от каптирани 

естествени извори, около които няма учредени СОЗ, но са на значително разстояние от 

находището –от 2700 до 3900 м от контура на ИП и не се очаква да окажат негативно 

въздействие върху режима на подземните води. В Писмото на ВиК са посочени всички 

водоснабдителни системи и водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, както и 

тяхното местоположение (на карта)  в обхвата на „ВиК“-ООД, Кърджали и такива не 

попадат в границите на ИП. 

Оценката на потенциално възможното въздействие е дадено в табл. 4.1 

Земеделски земи и почви При строителството, експлоатацията  и рекултивация 

на находището върху земеделските земи и почви могат да се очакват въздействия от: 
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 От отнемане на разкривката от почва и неконвенционална руда (стерил)  от 

площите на рудниците; 

 От изграждането на насипища за почва и стерила върху съответните земи 

(горски и земеделски), където почвата и  стерила ще  се съхраняват до тяхното обратно 

използване при закриване на находището – техническа и биологична рекултивация; 

 От изграждането на надземния рудничен комплекс;  

 От изграждането на вътрешно рудничните пътища  и пътищата за достъп и 

напускане на находището.   

Отнемането на разкривката и складирането й на временни площадки от 

земеделски или горски земи  е необходима и задължителна предпоставка  за 

разработването на рудници за добив на руди по открит способ. След закриване на 

находището, рекултивация на рудниците могат да бъдат възстановени и съответните 

земи , върху които са били изградени насипищата . Площите от земеделски земи, които 

ще бъдат заети от насипища, площите на рудниците  и площите на пътищата са 

подробно описани  в идейния проект  и  точка 3 на ДОВОС.  

Оценката на потенциално възможното въздействие е дадено в табл. 4.1 

Горски земи и почви  При строителството, експлоатацията и закриването върху 

горски земи и почви могат да се очакват въздействия от :  

 От отнемане на разкривката от почва и стерил от площадките на рудниците; 

 От изграждането на насипища  за почва и стерил върху съответните земи 

(горски и земеделски), където почвата и стерила ще се съхраняват до тяхното обратно 

използване при закриване на находището и неговата техническа и биологична 

рекултивация; 

 От изграждането на надземния рудничен комплекс; 

Отнемането на разкривката и складирането и на площадка от горски земи е 

необходим и задължителна предпоставка за разработването на рудник за открит добив 

на руди. 

Площите от горски земи, които ще бъдат заети от изграждане на насипищата, 

площите от рудниците и пътищата са подробно описани в идейния проект  и точка 3 на 

ДОВОС. 

В резултат на реализацията на АП се нарушават площи, които попадат в горския 

фонд на община  Кърджали. Засегнатите площи се илюстрират на Фиг.4.1.1.1. 
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Фиг.4.1.1.1. Схема на нарушените площи в границите на ИП  на находище 

„Надежда“  в землище на село Македонци и село Дънгово, които попадат в горския 

фонд.  

Таблица 4.1.1.1. - Точки от Координатния регистър на нарушените площи в 

границите на инвестиционното предложение на находище „НАДЕЖДА“, в землище на 

с. Македонци и с. Дънгово, общ. Кърджали, обл. Кърджали, които попадат в горски 

фонд   в координатната  система БГС 2005 

Площ №1 

Точка 
№ East_BGS2005 North_BGS2005 

1 362300.67 4604823.73 

2 362307.64 4604816.66 

3 362329.31 4604787.14 

4 362330.63 4604786.50 

5 362331.83 4604751.71 

6 362319.61 4604654.47 

7 362355.92 4604605.46 

Площ №2 

Точка 
№ East_BGS2005 North_BGS2005 

1 362360.67 4604771.40 

2 362379.48 4604754.24 

3 362381.07 4604725.99 

4 362381.39 4604697.12 

5 362380.33 4604688.77 

6 362379.94 4604702.26 

7 362360.58 4604762.80 
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8 362378.15 4604585.30 

9 362390.79 4604567.31 

10 362403.07 4604535.79 

11 362418.62 4604512.93 

12 362426.63 4604494.75 

13 362435.43 4604460.87 

14 362482.52 4604441.41 

15 362525.69 4604409.19 

16 362555.19 4604395.73 

17 362596.75 4604387.09 

18 362635.33 4604388.28 

19 362635.52 4604382.28 

20 362596.23 4604381.08 

21 362553.31 4604389.99 

22 362522.61 4604404.00 

23 362479.52 4604436.16 

24 362438.47 4604453.85 

25 362444.22 4604447.44 

26 362453.91 4604443.31 

27 362474.53 4604421.33 

28 362494.88 4604398.07 

29 362510.46 4604377.04 

30 362557.06 4604345.33 

31 362578.86 4604333.04 

32 362605.59 4604322.96 

33 362642.16 4604315.19 

34 362655.08 4604325.47 

35 362675.74 4604324.38 

36 362718.49 4604307.47 

37 362757.90 4604302.01 

38 362773.68 4604313.20 

39 362779.19 4604323.64 

40 362785.04 4604328.05 

41 362791.36 4604351.24 

Площ №3 

Точка 
№ East_BGS2005 North_BGS2005 

1 362373.77 4604626.56 

2 362373.66 4604625.29 

3 362377.35 4604603.33 

4 362387.30 4604584.76 

5 362409.08 4604566.24 

6 362463.47 4604551.11 

7 362487.47 4604539.27 

8 362550.03 4604497.69 

9 362600.54 4604450.12 

10 362647.69 4604413.17 

11 362722.05 4604382.56 

12 362709.60 4604353.78 

13 362719.68 4604332.26 

14 362744.47 4604320.69 

15 362765.69 4604318.36 

16 362785.04 4604328.05 

17 362790.57 4604349.21 

18 362800.61 4604382.90 

19 362828.69 4604407.99 

20 362836.12 4604409.76 

21 362872.33 4604441.62 

22 362882.02 4604447.06 

23 362906.01 4604451.64 

24 362935.36 4604494.81 

25 362941.19 4604510.83 

26 362948.74 4604563.86 

27 362956.84 4604594.75 

28 362975.80 4604603.35 

29 362998.17 4604628.16 

30 363029.55 4604672.98 

31 363043.16 4604702.11 

32 363031.95 4604732.59 
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42 362796.04 4604351.03 

43 362788.38 4604314.83 

44 362779.31 4604303.00 

45 362764.10 4604292.42 

46 362732.50 4604293.40 

47 362672.76 4604304.89 

48 362667.44 4604300.24 

49 362667.69 4604295.83 

50 362678.60 4604285.32 

51 362715.59 4604260.30 

52 362763.53 4604250.20 

53 362806.07 4604253.77 

54 362819.60 4604258.10 

55 362851.37 4604282.92 

56 362894.46 4604297.22 

57 362904.80 4604289.00 

58 362909.50 4604286.68 

59 362896.55 4604274.54 

60 362886.92 4604271.84 

61 362860.07 4604268.59 

62 362816.64 4604241.44 

63 362766.80 4604231.50 

64 362716.21 4604240.16 

65 362699.34 4604256.68 

66 362671.46 4604272.98 

67 362638.67 4604297.55 

68 362623.54 4604300.28 

69 362575.08 4604314.45 

70 362548.78 4604328.91 

71 362526.60 4604336.85 

72 362494.98 4604363.01 

73 362474.36 4604388.11 

74 362464.81 4604406.64 

75 362455.37 4604414.73 

33 363017.42 4604751.60 

34 362998.62 4604767.08 

35 362976.51 4604782.87 

36 362926.59 4604796.33 

37 362882.96 4604801.65 

38 362861.15 4604801.86 

39 362863.46 4604779.22 

40 362860.68 4604752.00 

41 362881.05 4604724.06 

42 362888.20 4604705.51 

43 362891.09 4604684.50 

44 362883.33 4604661.06 

45 362871.00 4604648.02 

46 362837.84 4604633.19 

47 362813.00 4604596.18 

48 362801.97 4604573.45 

49 362797.65 4604553.80 

50 362796.04 4604537.75 

51 362802.33 4604517.34 

52 362799.22 4604486.30 

53 362787.46 4604480.70 

54 362764.34 4604485.85 

55 362738.40 4604506.22 

56 362728.57 4604507.35 

57 362717.86 4604503.67 

58 362706.51 4604493.44 

59 362695.54 4604488.39 

60 362682.62 4604504.79 

61 362675.41 4604523.46 

62 362680.83 4604566.72 

63 362642.08 4604633.10 

64 362620.54 4604644.87 

65 362594.23 4604648.79 

66 362593.50 4604625.74 
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76 362451.20 4604425.12 

77 362424.01 4604444.84 

78 362388.61 4604510.31 

79 362368.61 4604542.29 

80 362347.46 4604573.80 

81 362324.22 4604603.10 

82 362304.51 4604653.58 

83 362313.38 4604709.39 

84 362316.12 4604767.38 

85 362314.80 4604793.85 

 

Площ №5 

Точка 
№ East_BGS2005 North_BGS2005 

1 363023.37 4604478.53 

2 363039.79 4604500.79 

3 363063.53 4604530.14 

4 363066.21 4604552.78 

5 363063.79 4604590.69 

6 363068.22 4604583.62 

7 363079.61 4604571.79 

8 363080.56 4604571.08 

9 363079.17 4604537.17 

10 363075.15 4604518.66 

11 363049.70 4604491.53 

12 363040.81 4604473.63 

13 363032.21 4604475.96 

 

Площ №6 

Точка 
№ East_BGS2005 North_BGS2005 

1 362848.73 4604221.77 

2 362896.63 4604274.61 

3 362909.50 4604286.68 

4 362919.00 4604281.97 

67 362581.15 4604614.52 

68 362560.47 4604614.97 

69 362526.67 4604624.45 

70 362482.36 4604609.51 

71 362451.21 4604609.35 

Площ №4 

Точка № East_BGS2005 North_BGS2005 

1 363062.44 4604611.90 

2 363061.61 4604645.53 

3 363078.75 4604687.93 

4 363079.37 4604689.45 

5 363080.66 4604686.96 

6 363080.83 4604649.98 

7 363076.47 4604638.11 

8 363077.28 4604630.99 

9 363072.85 4604629.95 

10 363063.19 4604619.58 

Площ №7 

Точка 
№ East_BGS2005 North_BGS2005 

1 362426.40 4603990.81 

2 362421.15 4604000.32 

3 362426.50 4604030.60 

4 362431.79 4604053.14 

5 362453.27 4604077.78 

6 362463.95 4604083.63 

7 362474.72 4604083.85 

8 362478.86 4604082.53 

9 362492.94 4604066.08 

10 362501.58 4604060.23 

11 362524.35 4604059.82 

12 362530.61 4604055.45 

13 362536.44 4604055.19 

14 362551.62 4604059.21 

15 362561.90 4604064.35 
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5 362934.86 4604276.30 

6 362948.53 4604264.71 

7 362945.37 4604254.36 

8 362905.49 4604221.39 

9 362894.78 4604207.59 

10 362890.45 4604197.13 

11 362889.72 4604181.45 

12 362885.53 4604183.53 

13 362875.32 4604189.96 

Площ №8 

Точка 
№ East_BGS2005 North_BGS2005 

1 362352.33 4603932.52 

2 362352.34 4603939.13 

3 362352.35 4603945.73 

4 362350.35 4604001.44 

5 362364.40 4604015.34 

6 362383.33 4603993.74 

7 362400.68 4603967.05 

8 362405.97 4603955.47 

9 362402.45 4603945.86 

10 362401.30 4603942.70 

11 362380.17 4603941.51 

12 362381.47 4603929.75 

 

Площ №9 

Точка 
№ East_BGS2005 North_BGS2005 

1 362429.90 4603964.81 

2 362439.63 4603964.47 

3 362443.18 4603971.69 

4 362437.15 4603975.55 

5 362449.86 4603979.27 

6 362481.35 4603975.31 

7 362509.77 4603955.37 

16 362566.85 4604062.05 

17 362585.98 4604030.35 

18 362605.27 4603994.65 

19 362609.43 4603986.12 

20 362617.37 4603986.06 

21 362674.46 4604008.42 

22 362700.66 4604020.02 

23 362736.24 4604017.46 

24 362752.60 4604012.71 

25 362784.25 4604008.06 

26 362793.25 4604004.88 

27 362803.15 4604006.47 

28 362821.43 4604016.08 

29 362830.87 4604018.03 

30 362883.01 4604018.31 

31 362919.39 4604020.13 

32 362944.77 4604011.54 

33 362983.88 4603992.28 

34 362974.26 4603982.82 

35 362936.27 4604003.15 

36 362933.61 4604012.31 

37 362928.13 4604014.98 

38 362903.82 4604008.03 

39 362902.16 4604008.06 

40 362844.26 4604001.95 

41 362785.83 4603990.32 

42 362754.15 4603995.70 

43 362701.26 4603999.12 

44 362674.77 4603993.47 

45 362646.75 4603982.73 

46 362618.26 4603961.77 

47 362608.23 4603968.95 

48 362601.26 4603969.02 

49 362589.33 4603965.47 
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8 362527.38 4603912.51 

9 362557.07 4603882.44 

10 362573.41 4603870.18 

11 362580.77 4603914.49 

12 362567.83 4603966.81 

13 362542.19 4604004.10 

14 362534.27 4604010.65 

15 362496.81 4604009.19 

16 362469.07 4604009.24 

17 362454.94 4604006.08 

18 362440.25 4603994.73 

19 362430.98 4603966.94 

 

Площ №10 

Точка 
№ East_BGS2005 North_BGS2005 

1 362409.26 4603640.80 

2 362411.89 4603632.01 

3 362422.77 4603621.45 

4 362468.99 4603619.23 

5 362506.37 4603625.41 

6 362525.96 4603630.35 

7 362519.65 4603647.19 

8 362512.99 4603654.86 

9 362503.69 4603657.36 

10 362462.34 4603641.52 

11 362445.54 4603628.77 

12 362430.72 4603626.43 

Площ №13 

Точка 
№ East_BGS2005 North_BGS2005 

1 362636.48 4604388.32 

2 362659.42 4604389.97 

3 362659.93 4604382.99 

4 362636.99 4604381.34 

50 362583.65 4603971.61 

51 362570.05 4604000.43 

52 362559.07 4604032.00 

53 362555.23 4604045.98 

54 362539.52 4604038.47 

55 362523.59 4604022.88 

56 362497.49 4604027.23 

57 362490.30 4604034.43 

58 362472.56 4604068.77 

59 362466.09 4604072.40 

60 362457.10 4604067.83 

61 362441.01 4604042.30 

62 362438.36 4604028.86 

63 362438.86 4603990.02 

64 362433.59 4603990.35 

Площ №11 

Точка 
№ East_BGS2005 North_BGS2005 

1 362687.41 4603969.32 

2 362678.85 4603967.87 

3 362592.62 4603935.89 

4 362600.90 4603927.11 

5 362598.26 4603913.67 

6 362602.36 4603905.77 

7 362600.53 4603899.44 

8 362590.73 4603889.01 

9 362594.18 4603851.32 

10 362594.18 4603850.72 

11 362603.89 4603839.81 

12 362660.76 4603800.43 

13 362689.78 4603786.99 

14 362704.96 4603794.19 

15 362744.89 4603795.42 

16 362776.76 4603809.19 

17 362804.73 4603806.88 
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Площ №14 

Точка 
№ East_BGS2005 North_BGS2005 

1 362792.74 4603980.75 

2 362793.75 4603983.43 

3 362800.00 4603981.08 

4 362799.53 4603979.83 

 

Площ №15 

Точка 
№ East_BGS2005 North_BGS2005 

1 362808.4938 4603978.607 

2 362810.9257 4603984.639 

3 362817.126 4603982.139 

4 362815.3266 4603977.676 

 

 

18 362804.97 4603827.93 

19 362784.77 4603857.25 

20 362737.97 4603852.95 

21 362731.03 4603888.86 

22 362705.66 4603929.59 

 

Площ №12 

Точка 
№ East_BGS2005 North_BGS2005 

1 363093.98 4603979.00 

2 363146.64 4603984.71 

3 363187.64 4603981.13 

4 363253.18 4603964.64 

5 363253.97 4603951.85 

6 363175.68 4603971.18 

7 363141.78 4603972.44 

8 363096.53 4603967.43 

9 363093.40 4603969.48 
 

Рекултивацията на находище “Надежда“ ще се осъществява на два етапа – 

техническа и биологична рекултивация. 

След приключване на експлоатацията на находището е необходимо засегнатите 

от добива площи да се възстановят във вид максимално близък до първоначалния, така 

че да се включат  успешно в ландшафтното оформяне на територията. Дейностите по 

закриване и рекултивация ще се извършват основно в края на  срока на концесията.  

Предложен е идеен проект, който осигурява успешно извеждане от 

експлоатация и последващата рекултивацията на добивните и спомагателни обекти.  

При закриване на участъците ще се вземат предвид обстоятелствата:  

 възстановяване на площите в района на рудниците чрез провеждане на 

рекултивация (техническа и биологична);  

 мониторинг на качеството на повърхностните и подземни води, за да се 

улесни вземането на решение за разработването на дейности по възстановяване;  

 осигуряване на екологосъобразно ползване чрез необходимите инженер-

ни и дренажни съоръжения, така и чрез подходяща растителност. 

Техническата рекултивация на участъците от находище „Надежда” основно е 

свързана с ликвидиране на външните насипища, като депонираните земно-скални маси 

се връщат в отработените пространства. През процеса на експлоатация 

насипообразуването се извършва в изработените пространства с цел максималното им 

оползотворяване, елиминиране на възможността за утаяване на води в иззетите 

пространства и минимално нарушаване на допълнително площи. След завършването на 

експлоатационния срок на развитие на находище „Надежда“ при приключване на 



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

210 
 

минните работи по участък „Дънгово-1“ земните маси от откривка, депонирана на 

външни насипища се връщат обратно за запълване на иззетите пространства на 

участъци „Македонци“, „Калина“ и „Дънгово-1“. Съществува възможност за 

извършване на част от мероприятията по техническата рекултивация за участъци 

„Македонци“ и „Калина“ по време на разработването на участък „Дънгово-1“. 

 

Фиг. 4.1.1.2  Възстановени площи – рекултивация 

Техническата рекултивация включва следните мероприятия и се провежда по 

посочената по-долу последователност: 

 Изкопаване с хидравличен багер на скални маси; 

 Транспорт на скални маси на средно разстояние; 

 Разстилане и подравняване на скални маси по бермите и дъното на рудника 

При вариант 1 на разработване общата площ на нарушени терени е 700 dka, 

която включва - за насипообразуване при изграждането на външните насипища 

„Македонци-1“, “Македонци-2“ и „Дънгово“; с промишлената площадка, площи от 

разработването на трите участъка; от изграждането на пътищата в рамките на 

концесионната площ. Техническата рекултивация приключва след връщането на 

откривката от външно насипище „Дънгово“ и външно насипище „Македонци-1“ в 

иззетите пространства на  участъци „Македонци“ и „Дънгово-1“. Разбивка на площите 

е дадена в Таблица 1.3.7.3.   
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При вариант 2 на разработване общата площ на нарушени терени е 656 dka, 

която включва за насипообразуване при изграждането на външните насипища 

„Македонци“ и „Дънгово“, промишлената площадка, нарушени площи от 

разработването на трите участъка, от изграждането на пътищата в рамките на 

концесионната площ. Техническата рекултивация приключва след връщането на 

откривката от външно насипище „Дънгово“ в иззетото пространство на участък 

„Дънгово“ и външно насипище „Македонци-1“ в иззетите пространства на участъци 

„Калина“ и „Македонци“. Разбивка на площите е дадена в Таблица 1.3.7.3.   

Биологичната рекултивация, като втори етап от рекултивацията на нарушените 

терени, включва изпълнението на комплекс от лесотехнически, агрохимически, 

технологични и мелиоративни мероприятия за създаване на горски масиви от дървесна 

растителност през първите 2 години след изпълнението на техническата рекултивация. 

Основните дейности, залегнали при биологичната рекултивация са за 

подобряване на условията на месторастене и избор на подходяща за условията 

дървесна и тревна растителност, катоосновните мероприятия са : 

 Мелиоративни мероприятия; 

 Внасяне на минерални торове; 

 Затревяване с подходящи за условията тревни смески; 

 Отгледни грижи – косене на тревна растителност. 

За биологичната рекултивация се използва предварително съхранявания почвен 

слой от трите участъка и в двата варианта. 

На фиг. 4.1.1.2  и   фиг. 4.1.1.3  са показани схеми на нарушените и възстановени 

площи на находище „Надежда“. При вариант 1 се възстановяват 604 dka нарушени 

площи, а при вариант 2 се възстановяват 526 dka нарушени площи. 

Оценката на потенциално възможното въздействие е дадено в табл. 4.1 

Земни недра На етапа на строителството и експлоатацията на находището най-

сериозно ще бъдат засегнати земните недра. Това са целите и същността на 

Инвестиционното предложение – добив на златно сребърни руди : 

 Изземване на рудата  - 100 000 т/год.  

 Изземване на минна маса ( руда и стерил ) – 400 000 т/год.  

 Срок на изземване  - 40 год.  

Оценката на потенциално възможното въздействие е дадено в табл. 4.1 
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     Фиг. 4.1.1.3  Нарушени и възстановени площи  

Флора и растителност При строителството, експлоатацията и закриването върху 

флората и растителността в рамките на находището въздействия могат да се очакват 

от: 

 Разкриване на рудниците и отнемане на разкривката при което цялата 

растителност ще бъде отнета с възможност да бъде най-целесъобразно оползотворена ; 

 При подготовката на площадките за временно депониране на разкривката – 

почвения слой и стрила , ри което цялата растителност ще бъде отнета с възможност да 

бъде най-целесъобразно оползотворена ; 

 При изграждане на надземния рудничен комплекс ; 

 При изграждане на между -рудничните пътища ; 

След закриване на находището безспорно върху цялата площ на находището 

респ. концесионната площ  растителността ще бъде възстановена, в т.ч. и с възможно 

най-подходящите растителни видове  

Оценката на потенциално възможното въздействие е дадено в табл. 4.1 

При реализацията на ИП на територията на горския фонд ще бъдат унищожени 

части от горски култури с преобладаване на бял бор и черен бор, смесени иглолистно-

широколистни насаждения и нискостъблени широколисни смесени дъбови  

насаждения. В земите от селскостопонския фонд с категория на земите 8-10, ще бъдат 
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засегнати ниви, пасищни и ливадни съобщества свързани с различни насоки на 

протичащите сукцесии 

При реализирането на инвестиционното предложение ще бъдат унищожени 

части от популации на широко разпространени растителни видове включени предимно 

в производни и вторични растителни съобщества. При строителството не се очаква 

пряко негативно въздействие върху флората и растителността в прилежащите на 

площадката терени.  

В етапа на строителство емисии от неорганизирани източници са предвидени 

при взривните работи, последвани от изземване и транспортиране на добитата маса. 

Във връзка с това се очаква въздействие от  прах, въглеводороди, въглероден оксид, 

азотни оксиди в резултат на взривните работи и транспорта на рудата да бъдат в 

незначителни размери.   

Въздействието на емитираните замърсители по време на строително-

монтажните работи върху флората и растителността в прилежащите на площадката 

имоти се очаква да бъде незначително, кратковременно, възстановимо, с малък 

териториален обхват, без кумулативен ефект.  

Спазването на нормативните изисквания при строителството ще гарантира 

доброто качество на санитарно-хигиенната обстановка на територията на строителните 

площадки, от което следва, че при добра строителна дисциплина не се очаква силно 

негативно  въздействие върху прилежащите растителни съобщества. Въздействието 

върху тях ще зависи от спазване на строително-технологичната дисциплина от 

строителите и контрола на органите по опазване на околната среда. 

В етапа на експлоатация върху флората, растителността и местообитанията в 

отделни гранични участъци на ИП може да се очаква въздействие от източници на 

неорганизирани газови емисии главно на изпусканите в атмосферата с  изгорелите 

газове от ДВГ и при взривяване на замърсители – СО, NOx, въглеводороди и прах. 

Емисиите на прах до голяма степен ще зависят от сезона, през който ще се извършват 

експлоатационните работи, климатичните и метеорологичните фактори (вятър, 

влажност, температура, устойчивост на атмосферата), както и характеристиките на 

земните частици. 

В етапа на експлоатация организирани емисии при реализиране на 

инвестиционното предложение не се предвиждат. Незначително въздействие ще има от 

неорганизрани емисии. 

Спазването на нормативните изисквания при експлоатацията ще гарантира 

доброто качество на въздуха в районите на рудниците и депата за минни отпадъци и 

хумус, от което следва, че при добра технологична дисциплина не се очаква силно 

негативно  въздействие върху прилежащите растителни съобщества и техните 

местообитания.  

По време на експлоатацията на инвестиционото предложение не се предвижда 

генериране на отпадъчни газове и отпадъчни води над допустимите норми, във връзка 

с което не се очаква негативно въздействие върху флората и растителността в съседни-

те на инвестиционното предложение територии.  

През фазата на закриване и рекултивация се очаква частично въздействие 

върху растителността и на съседни територии от прахово-газови емисии от 

неорганизирани източници от използваната техника. Очакваните количества на 

генерираните отпадъчни газове при извеждане от експлоатация и рекултивация на 
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площадката трябва да бъдат предвидени в плана за рекултивация, който ще се 

разработи непосредствено преди извеждането от експлоатация на съоръженията, за да 

може да се спазят изискванията на законодателството към момента.  

При цялостната рекултивацията на обекта, се препорчва да се формират 

растителни съобщества съответствуващи на потенциалната растителност в този 

геоботанически район. 

Фауна:  В границите на териториите, предвидени за реализиране на ИП, не са 

открити диви видове животни, обект на опазване. По време на строителството, може да 

се очаква незначително обезпокояване на птици и други животински видове, които 

обитават съседни терени. Основни причини за безпокойство биха били – шум и 

вибрации и запрашаване. 

Реализацията на ИП няма да предизвика фрагментиране на популации. 

Негативно въздействие върху биотата в района ще окажат съпътстващите 

строителството: шум, вибрации, навлизане на хора и техника в района. Това 

въздействие ще е краткотрайно и временно в рамките на периода на строителството, с 

ограничен териториален обхват и без кумулативно въздействие. Потенциални жертви 

на тежкотоварната транспортна техника са видовете безгръбначни, които обитават 

площадката на ИП. Въздействията ще бъдат с ниска степен.  

Отрицателните въздействия по време на експлоатация на ИП също се очаква да 

бъдат ниски, локални, в района на площадката на ИП.  

Потенциалните отрицателни въздействия по време на закриване и рекултивация 

на ИП са сходни с тези от етапа на строителството. През този етап се очакват и 

положителни дългосрочни въздействия при възстановяването на засегнатите от 

реализацията на ИП територии.  

При строителството, експлоатацията и закриването на находището не се очакват 

значителни отрицателни въздействия върху фауната защото: 

 Преди започване на строителството, наличната фауна ще бъде изнесена  

извън концесионната площ. 

 При строителството и експлоатацията на находището се предвижда 

ограждане на концесионната площ и ограничаване на достъпа на всякакви 

животни, както диви, така и домашни.  

 Ще бъдат изпълнени всички мерки, препоръчани в настоящия ОВОС. 

Защитени територии и защитени зони  В района на АП и в непосредствена 

близост няма ЗТ и ЗЗ, от което следва че няма да бъдат засегнати от строителството, 

експлоатацията и закриването на находището. 

Ландшафт Отстраняването на цялата растителност  в района на находщето, 

изземването на големи количества  минна маса  (400 000 т/год.  в продължение на 40 

години), образуването на 3 руднични котлована , изграждането на пътища  в и извън 

концесионната площ показват, че ландшафтът ще бъде напълно променен.  

Дори и след закриване и рекултивация на находището ще има нов, променен 

ландшафт  с препоръка да съответства на ландшафтите в района на ИП. 

Оценката на потенциално възможните въздействия е дадена в табл.4.1  

Културно наследство  При направените през 2020 г. спасително-теренни 

проучвания на територията на находище „Надежда“ за издирване на археологически 

обекти са открити 13 археологически обекта – недвижими културни ценности с 
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категория от национално значение , съгласно чл. 146, ал. 3 от ЗКН, като 11 от тях са 

около бъдещия рудник „Македонци“ и непосредствено до основния между-рудничен 

път  и 2 от тя са разположени на територията на предвиждания рудник „Дънгово 2“. 

При строителството, експлоатацията и закриването на находище „Надежда“, 

въздействия могат да се очакват от : 

 От разкриване на рудниците ; 

 От подготовката на площадките  за временно съхранение  на разкривките ; 

 От добив на руда чрез пробивно взривни дейности и разлета на скални късове  

 От изграждането на междуруднични пътища  

 От транспорт на минна маса и руда ; 

 От ФПЧ , получени при разкриване на рудниците  и пътищата , взривни 

дейности, транспортни дейности , ТСИ, товаро-разтоварни дейности , транспортни 

дейности; 

 Вещества и водна ерозия  

В идейния проект и в ДОВОС са отчетени  тези потенциални възможни 

въздействия върху културното наследство, в резултат на което: 

 Рудник  „Дънгово 2“, където има открити 2 археологически обекта няма да се 

разработва  на настоящия етап и не е част от това ИП. 

 Препоръчано е разработването на План за съхранение и опазване на 

археологическите обекти в района на находището .  

 Ограничавайки  достъпа до археологическите обекти  с №№ 3,4,5, 6, и 7 покрай 

междурудничния път около рудник „ Македонци“. 

 Възстановяването на нарушените при подравняването на терени и прокарването 

на път за достъп до площадките археологически обекти №№4, 10 и 11; 

 Спазването на чл. 160, ал.1 на ЗКН при откриването на нови археологически 

обекти на етапа на строителството и експлоатацията на находището; 

Оценката на потенциално възможното въздействие върху археологическите, 

архитектурните, историческите и културните обекти е дадено в табл. 4.1. 

Материални активи: Към групата материални активи, свързани с това ИП могат 

да се разгледат жилищните сгради  и вилните сгради в съседните населени места  -   

„Македонци  №1“ , „Македонци  №2 “, „Македонци  №3 “, „ Дънгово№ 1“, „Дънгово№ 

2“, (населено място през което и покрай което ще преминават автосамосвалите с 

готовата продукция – натрошена златно-сребърна руда). 

При строителството и експлоатацията на находището въздействия върху 

материалните активи могат да се очакват  от:  

 Пробивно – взривните дейности, свързани с разлета на скалните късове; 

 ФПЧ от пробивно взривните работи,  от ТСИ,  от товаро- разтоварните работи ; 

 Вътрешно рудничен транспорт и транспорт на добитата руда от находището до 

„Горубсо- Кърджали“-АД; 

 Ветровата ерозия; 

 Шумово замърсяване от пробивно взривните работи, ТСИ, добивната и 

транспортната техника; 

Оценката на потенциално възможното въздействие е дадено в табл. 4.1 

Здраве и здравен статус  По време на строителството и експлоатацията, които 

след  първите разкривки, ще вървят едновременно, някои от  параметри на околната и 
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работната среда ще променят, при което са възможни и негативни въздействия върху 

здравето на населението и работниците. 

Потенциално възможни въздействия върху населението 

Шум.  

Шум от работните площадки на рудниците. 

 Участък „Македонци“  до с. Македонци (на две разстояния): 459 m и 159 

m; 

 Участък „Македонци“  до махала Киселковци: 107 m; 

 Участък „Калина“ до с. Македонци: 210 m; 

 Участък „Дъногово-1“ до с. Дънгово: 862 m. и около него на по-близки 

разстояния няма други населени места. 

 ИП предвижда, след приключване на добивните работи в даден участък 

(стартира се с „Македонци“),  да започва неговата рекултивация и разкривките в 

следващия участък, (предвижда се това да е „Дънгово“). По едно и също време на 

находище “Надежда”, няма да има повече от една добивна площадка. 

 При разработването на участъци „Македонци“ и „Калина“ ще се приложи 

циклична технология за добив на  златосъдържащи руди, а за участък „Дънгово-1“ – 

циклично-поточна технология. Структурите на комплексната механизация, необходима 

за изпълнение на технологичните процеси е следната: 

 Изкопни работи – хидравличен багер 

 Натрошаване на минната маса – мобилна трошачка; 

 Товарене на натрошената руда на автосамосвали – челен товарач; 

 Транспортиране на добития и претрошен материал до междинен склад за руда  

чрез гумено-лентови транспортьори при варианта с ГТЛ;  

 и /или Транспортиране на добития и претрошен материал до обогатителна 

фабрика – посредством автосамосвали. 

 Извън взривяванията, тази техника ще генерира високи шумови нива - извън 

кабините на хидравличния багер, челния товарач и мобилната трошачка те най-често 

варира от 87 (мобилна трошачка) до  100dB/А при едновременна работа на техниката. 

Това определя  добивната като организиран източник на наднормен шум. Точните из-

числения ще се направят след като обекта влезе в експлоатационен режим  и шумът се 

измери в реални условия, но на примера на  генериран шум от 100 dB/А, нивото на 

шумът до най-близките населени места нивото ще достига до следните стойности: 

 На 100 метра от източника при разпространението си на равен терен, шумът намалява с 

30 dB/А, или шумът от рудник „Македонци“до обитаемите къщи на с. Киселковци 

нивото на шума ще е 70dB/А.  С навлизане на техниката в по-дълбоките хоризонти, 

шумът достигащ  да селото ще намалява в зависимост от дълбочината - при 50 m 

дълбочина шумът достигаш до селото ще е от порядъка на 67 dB/А.   

 На 159 метра от  рудник „Македонци“, шумът, който ще достига до с. 

Македонци ще намалява с 34 dB/А, или ще бъде 66 dB/А. 

 Рудник Дънгово отстои на 862 m от с. Дънгово - на токова разстояние шумът 

намалява с повече от 50 dB/А. Рудник Дънгово отстои на 862 m от с. Дънгово и няма да 

има превишаване за дневните норми за шум. 

 Участък  Калинка се намира 210 m от с. Македонци, до къщите на с. Македонци 

ще намалее с 40 dB/А и нормата за дневен шум ще бъде превишена с сама с 5 dB/А. 
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В ИП се предвижда на работещия рудник да работят 35 работника, при пет 

дневна работна седмица и 8 часов работен ден. Граничната стойност на еквивалентното 

ниво на шум през деня, за територии и устройствени зони е 55 dB/А. До с Македонци и 

с. Киселковци , шумат от рудник „Македонци“ ще превишава дневните норми за 

щум с  15 - 16 dB/А, до с. Македонци  шумат от участък „Калина“ превишаването 

ще е само с 5 dB/А. 

Транспортен шум. Находището отстои на около 8 km транспортно разстояние южно 

от град Кърджали. Достъпът до него е добър - могат да се използват главния асфалтов 

път Кърджали-Момчилград, както и второстепенни асфалтови и горски пътища. Пред-

полага се, че увеличаването на транспортния трафик с 2,5 бр. МПС на час за пълните 

транспортни средства и  2,5 бр. МПС на час за празните транспортни средства ня-

ма да доведе до значително повишаване на фоновото шумово ниво. 

Вибрации 

 Ограничаването на скоростта на тежкотоварните камиони при преминаването 

им през с. Айрово и с. Опълченско ще намали риска от неблагоприятен ефект върху 

жилищните сгради. 

Прах и изгорели газове. 

 Работата на  минната техника на площадката на рудника ще е организиран 

източник на рудничен прах и изгорели газове. При благоприятни климатични условия 

голяма част от праха ще се утаява в котловина. 

  При ветровито време, праха ще достига до най-близките населени места. На 

открито, концентрациите на ФПМ10 няма да превишават допустимите норми, но ще 

оказват ефект на дискомфорт. 

 Горивните газове съдържат над 200 токсични вещества, но тяхното разреждане 

във въздуха  става много бързо и не се достига наднормени нива.  

Потенциално възможни въздействия върху здравето на работниците 

Шум.  

 В кабините и на 1 метър извън тях, шумът на работата на изкопната, товарната и 

трошачна техника  най-место надвишава Горните гранични стойности за предприемане 

на действие (Lex.8h=85 dB/А и пик 137 dB/С)  и Граничните стойности за експозиция 

(Lex. 8h = 87 dB/А и пик 140 dB/С).  Наднормените шумови нива довеждат да 

увреждане на слуховия анализатор и развитие на „професионална твърдоухост“. Те 

потенцират и развитието на вибрационна болест. Прилагането на добре познати в 

практиката и ефективни  профилактични средства в голяма степен намалява и 

ограничава риска. 

Вибрации. 

 Водачите на рудничната техника са експонирани на общи и локални вибрации. 

По-новите поколения изкопна и товарна техника, параметрите на общите и локални 

вибрации не превишават нормата. С амортизацията на техниката могат да достигнат до 

наднормени нива. Приложението на добре отработени профилактични мерки 

намаляват и ограничават здравния риск. 

Прах. 

 При почти всички минни дейности се генерира прах, включително и от фината 

фракция -  ФПЧ10, които проникват до белодробния паренхим. Агресивното им 
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действие се увеличава от съдържанието на свободен силициев диоксид. В условията на 

открит рудодобив няма условия за достигане на наднормени нива на праха, 

включително и на  ФПЧ10и влиянието върху здравето се ограничава до дразнещ ефект 

на горните дихателни пътища. 

Неблагоприятен микроклимат 

 Работата ще се извършва цяло годишно на открито. Въпреки, че климатът в 

Западните Родопи  е омекотен от средиземноморските въздушни течения, през 

студения период на годината може да има дни с мнинусови температури.  

 През топлия период на годината е възможно в някои дин да се работи в 

условията на прегряващ микроклимат. Тежката физическа работа увеличава 

метаболитната топлина и благоприятства развитието на остри реакции, като слънчев и 

топлинен удар. По леките, но повтарящи се прегрявани водят до нарушение във водно 

солевия баланс на организма, и до топлинно изтощение. При прилагането на адекватни 

профилактични мерки, тези неблагоприятни ефекти могат напълно да бъдат избегнати. 

Оценката на потенциално възможното въздействие е дадено в табл. 4.1 

Социален статус Демографското състояние на района, безработицата и 

жизнения стандарт на населението са сериозен проблем за този район  на България . 

Строителството и експлоатацията на находището могат да ангажират работна 

ръка от съседните населени места, обслужването на работниците може да се поеме 

частично или изцяло от съседните населени места  и това със сигурност би довело до 

по-висок социален статус на населението. 

Оценката на потенциално възможното въздействие е дадено в табл. 4.1 

Климат Спецификата на това инвестиционно предложение, респ. открития добив 

на златно-сребърни руди не предполага потенциално възможни въздействия  върху 

климата, респ. климатични промени в района и в по-глобален мащаб. 

Оценката на потенциално възможното въздействие е дадено в табл. 4.1 

Устойчиво развитие. Строителството и експлоатацията на находище “Надежда“ 

в продължение на 40 год. с капацитет 100 000 т/год. златно-сребърни руди е принос за 

икономическия растеж на община Кърджали . Приносът е още по-значим като се 

отчете обстоятелството, че тези 100 000 т/год. златно сребърна руда ще се преработват 

до златно-сребърен концентрат и злато „Доре“в община Кърджали. 

Оценката на потенциално възможното въздействие е дадено в табл. 4.1 

4.1.2  Оценка на въздействията  

В табл.4.1. е дадена оценка на въздействията  от строителството, експлоатацията  

и закриването на АП върху околната среда и хората.   

Таблица 4.1. Оценка на въздействията  от строителството, експлоатацията  и 

закриването на АП върху околната среда и хората . 

 Елементи Въздействия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Атмосфера             

2 Атмосферен въздух V  V   V V   V  V 

3 Води – повърхностни              

4 Води –подземни   V    V    V  V 
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5 Води – питейни  V        V  V 

6 Земи – земеделски V V      V V   V 

7 Земи – горски V V      V V   V 

8 Земни недра  V   V    V V    

9 Флора V V     V     V 

10 Фауна V     V      V 

11 ЗТ,ЗЗ             

12 Ландшафт V       V V   V 

13 Културно наследство  V V   V    V V  

14 Материални активи  V V   V    V  V 

15 Здраве и здравен статус   V   V    V  V 

16 Социален статус V        V  V  

17 Климат             

18 Устойчиво развитие V        V  V  

 Въздействия:  

1 – преки                                        7 - средносрочни 

2 – непреки                                    8 – дългосрочни 

3 – вторични                                  9 - постоянни 

4 – кумулативни                            10 – временни  

5 – трансгранични                         11 -  положителни 

6 – краткосрочни                           12 – отрицателни 

*Забележка – празните квадратчета означават, че не се очакват въздействия 

4.2 Елементи, които е  вероятно да бъдат засегнати значително и 

оценка на въздействията от използването на земните недра,  почвите, 

водите и биологичното разнообразие  като се вземе предвид , 

доколкото е възможно устойчивото наличие на тези ресурси 

4.2.1. Потенциално възможни въздействия  

Както беше посочено в точка 4.1.1 потенциално възможни въздействия  върху 

някои от елементите на околната среда и здравето на хората могат да се очакват от 

потенциално генерираните материални и енергийни (физични)  замърсители . 

Атмосфера - При използването на земните недра, почвите, водите и 

биологичното разнообразие, имащи пряко отношение с ИП, респ. с находището 

(находище „Надежда“ не се очакват въздействия върху атмосферата. 

Атмосферен въздух Използването на почвите, водите и биологичното 

разнообразие няма да окаже въздействие върху атмосферния въздух. Потенциално 

възможни въздействия могат да се очакват от използването на земните недра,  т.е. от 

добив на минна маса ( руда и стерил) от: 

 ФПЧ от отнемане на разкривката, товарене на автосамосвалите, транспорт до 

насипища, разтоварване и изграждане на насипищата, ветрова ерозия  на насипищата; 

 ФПЧ от пробивно-взривните работи; 

 ФПЧ от вътрешно рудничните пътища – изграждане, транспортиране на 

разкривката, руда  и техника; 

 ФПЧ от транспорт на добитата при пробивно-взривните дейности руда до ТСИ 

– товарене, транспортиране , разтоварване; 
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 ФПЧ от ТСИ  - зареждане, трошене, изпразване; 

 ФПЧ от транспорт на натрошената руда – открити складове, ветрова ерозия, 

ГТЛ, товарене на автосамосвали;  

 Отпадъчни газове от ДВГ и добивната техника; 

 Отпадъчни газове от работата на мобилната ТСИ;  

 Отпадъчни газове от пробивно – взривните дейности. 

Оценката на потенциално възможните въздействия е дадено в табл.4.2 

Повърхностни води Потенциално възможни въздействия върху повърхностните 

води не се очакват! 

Подземни  води  Потенциални въздействия могат да се очакват от изземването на 

земните недра : 

 При пробивно –взривните дейности потенциално е възможно да бъдат 

достигнати нивата на подземните води и нарушение на техните „течения“; 

 Събирането на вода в котлованите на рудниците от производствената дейност, 

от дъждовните води, води от снеготопенето също може да окаже въздействие върху 

подземното водно тяло „Пукнатинни води – Източно Родопски комплекс“. 

  Оценката на потенциално възможните въздействия е дадено в табл.4.2 

Питейни води Генерираните прахо-газови емисии, шум и вибрации няма да 

окажат влияние върху за питейно-битово водоснабдяване, което е установено при 

пробните взривявания, както и от факта, че населените места се снабдяват с вода за 

питейни нужди от язовир „Боровица“. Най-близко разположените до находището 

населени места  се захранват от водоснабдителна система „Боровица“ с водоизточник 

язовир Боровица, което изцяло потвърждава заключениета от „Хидрогеоложкия 

доклад“ на „Джес Е“-ООД през 2020 г. Намиращите се от западната страна на 

находище „Надежда“ села (Воловарци, Бойно и   Кокошане )  се захранват от 

каптирани естествени извори, около които няма учредени СОЗ, но са на значително 

разстояние от находището –от 2700 до 3900 м от контура на ИП и не се очаква да 

окажат негативно въздействие върху режима на подземните води. В Писмото на ВиК 

са посочени всички водоснабдителни системи и водоизточници за питейно-битово 

водоснабдяване, както и тяхното местоположение (на карта)  в обхвата на „ВиК“-ООД, 

Кърджали и такива не попадат в границите на ИП. 

Оценката на потенциално възможните въздействия е дадено в табл.4.2 

 Земеделски земи и почви  Основно засегнати са тези, които са на територията 

на предвижданите нарушени терени и въздействието е в резултат на отнемане на 

разкривката от рудниците и изграждане на временните площадки за почви и стерил. 

Оценката на потенциално възможните въздействия е дадено в табл.4.2 

 Горски земи и почви Основно засегнати са тези, които са на територията на 

предвижданите нарушени терени и въздействието е в резултат на отнемане на 

разкривката от рудниците и изграждане на временните площадки за почви и стерил. 

Оценката на потенциално възможните въздействия е дадено в табл.4.2 

 Земни недра Използването на земните недра , свързано с тяхното изземване и 

добив на руда ще доведе до значително въздействие върху земните недра в района на 
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АП основно от изземването на сребърно-златна руда  в продължение на 40 г. в 

количества от 100 000 т/год. и изнасянето на рудата от рудниците за преработка  в „ 

Горубсо- Кърджали АД  

Оценката на потенциално възможните въздействия е дадено в табл.4.2 

Флора и растителност На територията на нарушените терени ще бъде унищожена, но 

при закриване на находището, тя ще бъде възстановена в т.ч. обогатена. За да не се 

нарущава в близост до нарушените терени в Точка 7.  

Оценката на потенциално възможните въздействия е дадено в табл.4.2 

Фауна - В отговор на писмото на РИОСВ-Хасково с изх. № ПД-1(26)/07.12.2020г. 

по отношение на този компонент са направени исканите допълнения, а именно конце-

сионната площ на находище Надежда е 1940 dka и на тази площ ще се развият рудни-

ците, насипищата, наземния рудничен комплекс и рудничните пътища. В т/а 3.4.2 под-

робно е описана фауната в района на ИП  и в района на концесионната площ – потен-

циално възможно е да се срещната над 300 вида гръбначни животни, 70 вида земно-

водни, 19 вида влечуги, над 50 вида бозайници, над 275 вида птици, в т.ч. на 50 % 

гнездящи тук, различни видове прилепи и т.н.  

В по-голямата част на концесионната площ ще бъде премахната растителността, 

ще бъдат прокарани руднични пътища и ще бъде премахнат горния почвен слой, ще 

бъде отнета и преместена откривката на рудните тела, което означава унищожаване на 

местообитанията на всички видове животни,  в т.ч.  и на гнездящите птици.  

  Негативното въздействие ще започне още в етапа на строителството.  

В етапа на експлоатацията на находището се очаква незначително въздействие  

върху фауната в райоа извън концесионната площ. 

Преди започване на строителството концесионната плщ ще бъде освободена  от 

наличната фауна  чрез изнасянето и извън концесионната площ, като същата ще бъде 

оградена , за да се предотврати навлизането на животни от съседни терени.  

В табл. 4.1 е дадено потенциалното въздействие  върху фауната, ако тя не бъде 

изнесена от концесионната площ. След нейното изнасяне няма да има въздействие 

върху фауната, което е отразено в таблици от  4.2 до 4.6. 

Защитени територии и  зони В района на АП в непосредствена близост няма ЗТ 

и ЗЗ, от което следва, че не се очакват потенциално възможни въздействия от 

използването на земните недра , почвите , водите и биологичното разнообразие . 

Ландшафт Промяната на статута на земеделските и горските земи, 

отстраняването на цялата растителност и изземването на рудата безспорно са 

представка за значителни  промени на ландшафта като резултат от използването на 

земните недра , почвите и биологичното разнообразие . 

Оценката на потенциално възможните въздействия е дадено в табл.4.2 

Културно наследство Използването на почвите, водите и биолгичното 

разнообразие няма да предизвикат потенциално възможни въздействия. Потенциално 

възможни въздействия се очакват от използването на земните недра в резултат на : 

 Дейности по разкриването на рудниците;  

 Дейности по изграждане на насипища ; 

 Дейности по добив на руда; 
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 Дейности по транспорт на минната маса и рудата; 

 Дейности по изграждане на пътищата; 

 Праховите емисии от пробивно –взривните дейности, трошачно-сортировъчните 

дейности и товаро-разтоварните дейности 

Очакват се вероятни положителни последици за археологическите обекти  - 

дейности по тяхното опазване и съхранение, дейности по възстановяване на вече 

засегнатите археологически обекти, вероятно и разкриване на нови археологически 

обекти , превръщането им  в място за културен туризъм , поради тяхната концентрация 

на много малка площ.  Оценката на потенциално възможните въздействия е дадено в 

табл.4.2 

Материални активи  Потенциално-възможни въздействия върху сградния фонд 

(жилищата и вилите ) в съседните населени места от използването на земните недра 

(без почвите, водите и биологичното разнообразие ) са възможни в резултат на :  

 Пробивни-взривни дейности  

 Прахово замърсяване  

 Вибрации при преминаване на тежката транспортна техника през или в 

съседство с населените места при извозване на добитата руда. 

Оценката на потенциално възможните въздействия е дадено в табл.4.2 

Здраве и здравен статус  Потенциално възможни въздействия върху здравето на 

населението при използването   на земните недра, почвите, водите и биологичното 

разнообразие  са възможни само от използването на земните недра за добив на руда. 

Предпоставки за тези въздействия са :  

 Генерираните прах, газове, шум и вибрации от пробивно-взривните дейности ; 

 Генерираният прах от ТСИ , товаро-разтоварните дейности , транспортирането 

на рудата  

 Генерираните отпадъчни газове от ДВГ  на тежката механизация използвана при 

добив на рудата . 

Оценката на потенциално възможните въздействия е дадено в табл.4.2 

 Социален  статус . Може би само използването на земните недра е основание за 

потенциално въздействие върху социалния статус  на населението в региона в 

положителен аспект чрез трудова заетост. 

Оценката на потенциално възможните въздействия е дадено в табл.4.2 

 Климат  Използването на земните недра , почвите , водите  и биологичното 

разнообразие на находище „Надежда“ не може да окаже въздействие както върху 

микроклимата, в района така и върху климата в по-глобален аспект . 

Оценката на потенциално възможните въздействия е дадено в табл.4.2 

 Устойчиво развитие  Може би само използването на земните недра на това 

находище за добив на златно –сребърни руди и след това на златен концентрат и злато 

„Доре“ могат да доведат до икономически и социален растеж на община Кърджали и 

със сигурност ще съдействат за устойчивото развитие на общината в положителен 

аспект.  

Оценката на потенциално възможните въздействия е дадено в табл.4.2 
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4.2.2  Оценка на въздействията  

В табл.4.2. е дадена оценка на въздействията  от използването на земните недра,  

почвите, водите и биологичното разнообразие  на ИП върху околната среда и хората .   

Таблица 4.2. Оценка на въздействията  използването на земните недра,  почвите, 

водите и биологичното разнообразие  на ИП върху околната среда и хората . 

 Елементи Въздействия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Атмосфера             

2 Атмосферен въздух V  V   V V   V  V 

3 Води – повърхностни              

4 Води –подземни   V    V    V  V 

5 Води – питейни  V        V  V 

6 Земи – земеделски V       V  V  V 

7 Земи – горски V       V  V  V 

8 Земни недра  V       V V   V 

9 Флора и растителност V      V     V 

10 Фауна             

11 ЗТ,ЗЗ             

12 Ландшафт V       V V   V 

13 Културно наследство  V V   V    V V  

14 Материални активи  V V   V    V  V 

15 Здраве и здравен статус   V   V    V  V 

16 Социален статус V        V  V  

17 Климат             

18 Устойчиво развитие V        V  V  

 Въздействия:  

1 – преки                                         7 - средносрочни 

2 – непреки                                     8 – дългосрочни 

3 – вторични                                   9 - постоянни 

4 – кумулативни                            10 – временни  

5 – трансгранични                         11 -  положителни 

6 – краткосрочни                           12 – отрицателни 

*Забележка – празните квадратчета означават, че не се очакват въздействия 

4.3 Елементи, които е вероятно да бъдат засегнати значително и 

оценка на въздействията от емисиите замърсители шум, вибрации, 

нейонизиращи лъчения и радиация, от обезвреждане и 

оползотворяване на отпадъците 

4.3.1 Потенциално възможни въздействия  

Очаквани емисии, генерирани от настоящото ИП са: прахови замърсители, газови 

замърсители, шумови замърсители и вибрации. 

При  строителството, реализацията , експлоатацията и закриването на 

находището не се очакват замърсители от Йонизиращи и нейонизиращи лъчения, 

радиация, електромагнитни лъчения и полета, електронно-лъчеви полета и 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъците. Генерираните минни отпадъци при 
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добив на полиметални руди по открит и подземен способ се съхраняват на временни 

площадки и се използват при закриване на находището. След тяхното генериране, те 

отново се връщат в рудниците, при което има съчетаване на процесите 

оползотворяване и обезвреждане. 

Прахо-газови, шумови и вибри-акустични емисии в находище „Надежда“ се 

генерират:  

Прахови замърсители (емисии):  

 При отнемане на разкривката ; 

 При товарене, транспорт и разтоварване на разкривката ; 

 При изграждане на насипищата ; 

 При изграждане на рудничните пътища и придвижване по тях; 

 При пробивно-взривните дейности ; 

 При товаро-разтоварните дейности; 

 При трошене на рудата ; 

 При ветрова ерозия на насипищата и складираната рудна маса ; 

 При натоварване на рудата и извозване  до „ Горубсо-Кърджали“АД 

Газови замърсители (емисии) – СО, CnHm, NOX, прах 

 От ДВГ на строителната техника  

 От ДВГ на добивната техника ; 

 От ДВГ на транспортната техника ; 

 От работата на ТСИ; 

 От пробивно взривните дейности ; 

Шумови, вибрационни и виброакустични замърсители (емисии) от : 

 Пробивно-взривните дейности; 

 От ТСИ 

 От строителната , добивна и транспортна техника (механизация)  

Потенциално-възможни въздействия може да се очакват спрямо следните 

елементи на околната среда и човешкото здраве : 

Атмосфера Генерираните емисии няма да засегнат атмосферата . 

Атмосферен въздух Генерираните прахогазови емисии  ще засегнат атмосферния  

въздух, но в точка 7 на ДОВОС са предложени мерки за минимизиране на това 

въздействие 

Повърхностни води  Генерираните прахо-газови емисии , шум и вибрации няма 

да засегнат повърхностните води. 

Подземни води Генерираните прахо-газови емисии, шум и вибрации няма да 

засегнат подземните  води. 

Питейни води Генерираните прахо-газови емисии, шум и вибрации няма да 

окажат влияние върху за питейно-битово водоснабдяване, което е установено при 

пробните взривявания, както и от факта, че населените места се снабдяват с вода за 

питейни нужди от язовир „Боровица“. Най-близко разположените до находището 

населени места  се захранват от водоснабдителна система „Боровица“ с водоизточник 

язовир Боровица, което изцяло потвърждава заключениета от „Хидрогеоложкия 

доклад“ на „Джес Е“-ООД през 2020 г. Намиращите се от западната страна на 
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находище „Надежда“ села (Воловарци, Бойно и   Кокошане)  се захранват от каптирани 

естествени извори, около които няма учредени СОЗ, но са на значително разстояние от 

находището –от 2700 до 3900 м от контура на ИП и не се очаква да окажат негативно 

въздействие върху режима на подземните води. В Писмото на ВиК са посочени всички 

водоснабдителни системи и водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, както и 

тяхното местоположение (на карта)  в обхвата на „ВиК“-ООД, Кърджали и такива не 

попадат в границите на ИП. 

Земеделски земи и почви Генерираните прахо-газови емисии, шум и вибрации 

няма да засегнат земеделските земи в района на находището, при изпълнение на 

предложените в точка 7 на ДОВОС мерки. 

Горски земи и почви. Генерираните прахо-газови емисии, шум и вибрации няма 

да засегнат горските земи и почви  в района на находището, при изпълнение на 

предложените в точка 7 на ДОВОС мерки. 

Земни недра Генерираните прахо-газови емисии, шум и вибрации няма да 

засегнат земните недра т.е. залежите от сребърно-златни руди на находище  

„Надежда“. 

Флора и растителност  Генерираните прахо-газови емисии, шум и вибрации 

няма да засегнат флората и растителността   в района на находището, при изпълнение 

на предложените в точка 7 на ДОВОС мерки. 

Фауна. Генерираните прахо-газови емисии , шум и вибрации няма да засегнат 

фауната   в района на ИП, при изпълнение на предложените в точка 7 на ДОВОС 

мерки. 

ЗТ и ЗЗ. Генерираните прахо-газови емисии , шум и вибрации няма да засегнат 

ЗТ и ЗЗ   в близост до ИП.  

Ландшафт. Генерираните прахо-газови емисии, шум и вибрации няма да 

засегнат ландшафта.   

Културно наследство. Генерираните прахо-газови емисии и вибрации могат да  

засегнат 13 археологически обекта в близост до КП, но въздействието ще е минимално 

при изпълнение на предложените в точка 7 на ДОВОС мерки.  

Материални активи  Приемайки  за материални активи къщите и сградите на 

близко разположените населени места и вилни зони и тяхното отстояние от 

находището в неговата активна част (рудниците), оценката е че прахогазови емисии 

няма да им въздействат. 

Здраве и здравен статус. Генерираните прахо-газови емисии, шум и вибрации 

ще окажат въздействие върху здравето на работниците на обекта  и върху здравето и 

здравния статус на населението в района. 

Шумът и вибрациите от пробивно-взривните дейности и преминаването на 

натоварените автосамосвали с руда покрай жилищните сгради , могат да въздействат 

върху сградите и хората, живеещи в тях.   

Социален статус. Реализирането на ИП ще има пряк благоприятен ефект върху 

социалния статус на населението. 

Климат. Потенциално очакваните прахо-газови емисии , шум и вибрации няма да 

окажат въздействие върху климата рест. климатичните промени  
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Устойчиво развитие. Описаните по-горе потенциални емисии от прах ( ФПЧ10, 

ФПЧ2,5 и ФПЧ пoд 1 микрон не са определящ фактор за устойчивото развитие на 

общината.  

Отпадъци. Минните отпадъци се формират при добива на полиметалната руда.  

В съответствие с Решение 2000/532/ЕО, както и на Наредба №2/2014 г. за 

класификация на отпадъци,  отпадъкът от откривка е класифициран с код 010101 –

отпадъци от разкриване и добив на метални полезни изкопаеми. Като Приложение 6 

към ДОВОС е изготвено Предложение за План за управление на минните отпадъци. В 

него са представени и анализирани получените резултати от изпитване на откривката в 

акредитирана лаборатория като минен отпадък. 

Рудните тела нямат видими геоложки граници - контурите им са прокарани по 

данни от химическите анализи на непрекъснато опробваните търсещи и проучвателни 

изработки. Tе са пластообразни тела с почти еднаква дебелина (по данни от 

напречните профили),  варираща от 1-2 m на афльоримента до 47,20m (в сондаж G-

457).  В повечето случаи горната им граница започва от повърхността, т.е. разкривката 

е нулева до незначителна. Разкривката е по-голяма като количество в източната част на 

участък „Македонци“, където рудните тела залягат на 7-8 m дълбочина. В север-южно 

направление, пластът е с броеницо-подобна морфология. 

Откривката от рудника ще се депонира временно на външни насипища за всеки 

участък, разположено непосредствено до участъците. 

След края на експлоатацията, откривката от външните насипища се връща на 

дъното на рудника, като се запълват хоризонтите под основното ниво на терена. 

Освен минни отпадъци в периода на строителство, експлоатация, закриване и 

рекултивация ще се формират и отпадъци, управлявани по Закона за управление на 

отпадъците.  Опасните вещества, които ще се използват при експлоатацията на 

находище «Надежда» са дизеловите горива, както и смазочните машинни и моторни 

нефтени масла. Трябва да се подчертае, че отработените машинни и моторни смазочни 

масла, които са опасен отпадък  съдържат продукти от термичното си разграждане, 

които ги правят по-опасни от «свежите» масла. Ремонтното обслужване ще се 

реализира на промишлена площадка, извън територията на находище «Надежда».  

За смазване и поддръжка на ТСИ и специализираната транспортна техника ще 

се подберат такива моторни и смазочни масла, които не съдържат полихлорирани 

бифенили (ПХБ). За да се гарантира безопасна работа с маслата и смазките, ще се 

изиска от Доставчика „Информационен лист за безопасност”, в който са посочени 

препоръчителни условия за складиране и употреба на тези вещества. 

Оценка на потенциално възможните въздействия на потенциално генерираните 

емисии от прах, газове, шум и вибрации са дадени в табл. 4.3  

4.3.2  Оценка на въздействията  

В табл.4.3. е дадена оценка на тези  въздействията  от емисиите замърсители шум, 

вибрации, нейонизиращи лъчения и радиация, от обезвреждане и оползотворяване на 

отпадъците върху околната среда и хората.  

Таблица 4.3. Оценка на въздействията  от емисиите замърсители шум, вибрации, 

нейонизиращи лъчения и радиация, от обезвреждане и оползотворяване на 

отпадъците върху околната среда и хората. 

 Елементи Въздействия  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Атмосфера             

2 Атмосферен въздух V  V   V V   V  V 

3 Води – повърхностни              

4 Води –подземни              

5 Води – питейни             

6 Земи – земеделски             

7 Земи – горски             

8 Земни недра              

9 Флора и растителност             

10 Фауна             

11 ЗТ,ЗЗ             

12 Ландшафт             

13 Културно наследство             

14 Материални активи             

15 Здраве и здравен статус  

 на работниците 

 

V 

   

V 

    

V 

 

V 

   

V 

  на населението V  V   V V   V   

16 Социален статус V       V V  V  

17 Климат             

18 Устойчиво развитие             

 Въздействия:  

1 – преки                                        7 - средносрочни 

2 – непреки                                    8 – дългосрочни 

3 – вторични                                  9 - постоянни 

4 – кумулативни                           10 – временни  

5 – трансгранични                        11 -  положителни 

6 – краткосрочни                          12 – отрицателни 

*Забележка – празните квадратчета означават, че не се очакват въздействия 

4.4. Елементи, които е вероятно да бъдат засегнати значително и 

оценка на въздействията от рисковете за човешкото здраве , 

културното наследство или околната среда, включително вследствие 

на произшествия и катастрофи 

4.4.1  Потенциално възможни въздействия  

Анализът  и оценката на  научната литература, световната и национални практики 

задобив на полиметални руди по открит способ, разработеният идеен проект  за 

находището „Надежда“, респ. реализация на оценяваното инвестиционно предложение 

на „Горубсо-Кърджали“АД дават достатъчно основание да се приеме, че при 

строителството , експлоатацията и закриването на находище „Надежда“ не се очакват :  

 Рискове за човешкото здраве ( работещи на обекта и население) не се очкват и 

не са допустими; 

 Въздействия върху наличните на находището 13 археологически обекта, 

независимо от техния характер не могат да кажат въздействие върху разглежданите 

елементи на  околната среда и човешкото здраве; 
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 Произшествия и катастрофи при всяка производствена дейност  и всеки 

производствен обект са възможни. Отчитайки, че това е открит рудник, че е избрана 

надеждна и от дълги години доказани в страната техника и технология, че е избрана 

модулна и доказана практика ТСИ , че пробивно взривните работи ще се извършват с 

доказани на практика взривни вещества и от специализирана по взривни работи фирма  

са основание да не се очакват произшествия и катастрофи; 

 В точка 1.4.5. са посочени непредвидими събития, за които в Идейния проект са 

заложени съответните мерки за предотвратяване и реакции. 

4.4.2. Оценка на въздействията  

Таблица 4.4. Оценка на въздействията  от рисковете за човешкото здраве , културното 

наследство или околната среда, включително вследствие на произшествия и 

катастрофи върху околната среда и хората . 

 Елементи Въздействия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Атмосфера             

2 Атмосферен въздух             

3 Води – повърхностни              

4 Води –подземни              

5 Води – питейни             

6 Земи – земеделски             

7 Земи – горски             

8 Земни недра              

9 Флора и растителност             

10 Фауна             

11 ЗТ,ЗЗ             

12 Ландшафт             

13 Културно наследство             

14 Материални активи             

15 Здраве и здравен статус             

16 Социален статус             

17 Климат             

18 Устойчиво развитие             

Въздействия:  

1 – преки                                        7 - средносрочни 

2 – непреки                                    8 – дългосрочни 

3 – вторични                                  9 - постоянни 

4 – кумулативни                            10 – временни  

5 – трансгранични                         11 -  положителни 

6 – краткосрочни                          12 - отрицателни 

*Забележка – празните квадратчета означават, че не се очакват въздействия 

Не се очаква въздействие върху културното наследство или околната среда, 

включително вследствие на произшествия и катастрофи. 
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4.5 Елементи, които е вероятно да бъдат засегнати значително и 

оценка на въздействията от други съществуващи и/или одобрени ИП  

като се вземе предвид всички съществуващи проблеми в околната 

среда , свързани с области от особено екологично значение , които е 

вероятно да бъдат засегнати или свързани с използването на  

природни ресурси. 

4.5.1. Потенциално възможни въздействия  

Най-близко разположеното по местоположение ИП, което вече е реализирано е 

„Изграждане на роботизирана инсталация за цинково –никелово покритие на метални 

тръби за автомобилната промишленост“ към производствен компекс „Теклас“, с. 

Пепелище, общ. Кърджали. 

Най-близко разположените по местоположение на инвестиционни предложения  

за добив на полиметални руди са : 

 „Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Седефче“ - общ. 

Момчилград. 

 Добив на полиметални руди от проучвателна площ  „Млечино“, находище  

„Китница“. 

 „Добив и преработка на злато -съдържащи руди от проучвателна площ 

„Крумовград“ община Крумовград.  

Посочените инвестиционни предложения са с разработени ДОВОС и са 

реализирани или са в процес на реализация. 

Те не са свързани с инвестицинното предложение „ Добив на полиметални руди 

от проучвателна площ  Млечино“ , находище  „Надежда“  и не може да се търси общо 

или кумулативно въздействие от посочените 3 подобни ИП и настоящото ИП върху 

елементите на околната среда и човешкото здраве в райна на находище „Надежда“.  

4.5.2 Оценка на въздействията. 

Таблица 4.5. Оценка на въздействията  от други съществуващи и/или одобрени ИП  

като се вземе предвид всички съществуващи проблеми в околната среда , свързани с 

области от особено екологично значение , които е вероятно да бъдат засегнати или 

свързани с използването на  природни ресурси върху околната среда и хората  

 Елементи Въздействия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Атмосфера             

2 Атмосферен въздух             

3 Води – повърхностни              

4 Води –подземни              

5 Води – питейни             

6 Земи – земеделски             

7 Земи – горски             

8 Земни недра              

9 Флора и растителност             

10 Фауна             

11 ЗТ,ЗЗ             

12 Ландшафт             
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13 Културно наследство             

14 Материални активи             

15 Здраве и здравен статус             

16 Социален статус             

17 Климат             

18 Устойчиво развитие             

Въздействия:  

1 – преки                                        7 - средносрочни 

2 – непреки                                    8 – дългосрочни 

3 – вторични                                  9 - постоянни 

4 – кумулативни                            10 – временни  

5 – трансгранични                         11 -  положителни 

6 – краткосрочни                          12 – отрицателни 

*Забележка – празните квадратчета означават, че не се очакват въздействия 

Няма въздействие от други съществуващи и/или одобрени ИП  като се вземе 

предвид всички съществуващи проблеми в околната среда 

4.6 Елементи, които е вероятно да бъдат засегнати значително и 

оценка на въздействията от въздействията на ИП върху климата( 

напр. естеството и степента на емисиите от парникови газове ) и 

уязвимостта на ИП спрямо изменението на климата 

4.6.1Потенциално възможни въздействия  

Направеният анализ и оценка на елементите, които вероятно ще бъдат значително 

засегнати и оценката а тези въздействия, дадени в таблици №№ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. и 4.5 

показват, че при строителството, при експлоатацията и при закриването на находище 

«Надежда» не се очкват потенциалн възможни въздействия  върху климата  в района, 

страната и като цяло. ИП„ Добив на полиметални руди от проучвателна площ 

“Млечино“, находище  „Надежда“, с. Македонци и с. Дънгово, общ. Кърджали не е 

уязвимо спрямо климата  и климатичните промени, както в локален, така и в по-широк 

мащаб  и на тази база няма елементи, които да бъдат засегнати. 

4.6.2 Оценка на въздействията 

Таблица 4.6. Оценка на въздействията  на ИП върху климата  

 Елементи Въздействия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Атмосфера             

2 Атмосферен въздух             

3 Води – повърхностни              

4 Води –подземни              

5 Води – питейни             

6 Земи – земеделски             

7 Земи – горски             

8 Земни недра              

9 Флора и растителност             

10 Фауна             
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11 ЗТ,ЗЗ             

12 Ландшафт             

13 Културно наследство             

14 Материални активи             

15 Здраве и здравен статус             

16 Социален статус             

17 Климат             

18 Устойчиво развитие             

Въздействия:  

1 – преки                                        7 - средносрочни 

2 – непреки                                    8 – дългосрочни 

3 – вторични                                  9 - постоянни 

4 – кумулативни                            10 – временни  

5 – трансгранични                         11 -  положителни 

6 – краткосрочни                          12 – отрицателни 

*Забележка – празните квадратчета означават, че не се очакват въздействия 

 

Инвестиционното предложение по своята същност, начин на реализация, 

използвани техники и технологии няма въздействие върху климата. 

4.7.  Елементи, които е вероятно да бъдат засегнати значително и 

оценка на въздействията от използваните технологии и вещества 

4.7.1 Потенциално възможни  въздействия  

Потенциално възможни въздействия от използваните технологии и вещества  при 

разработването на находище „Надежда“ са същите, както от строителството и 

експлоатацията (описани в точка 4.1) , които са от използването на земните недра  

(описани в точка 4.2) и които са от генерираните прахо-газови емисии и вибрации 

(описани в точка 4.3). 

Оценката на потенциалните въздействия е дадено в табл 4.4. 

4.7.2  Оценка на въздействията  

В табл.4.7 е дадена оценка на тези  въздействия от използваните технологии и 

вещества  за  ИП върху околната среда и хората .   

Таблица 4.7. Оценка на  тези въздействия  от използваните технологии и 

вещества  за  ИП върху околната среда и хората. 

 Елементи Въздействия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Атмосфера             

2 Атмосферен въздух V  V   V V   V  V 

3 Води – повърхностни              

4 Води –подземни   V    V    V   

5 Води – питейни  V        V  V 

6 Земи – земеделски V V      V V   V 

7 Земи – горски V V      V    V 

8 Земни недра  V   V    V V    

9 Флора и растителност V V          V 
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10 Фауна V     V      V 

11 ЗТ,ЗЗ             

12 Ландшафт V       V V   V 

13 Културно наследство  V V   V    V V  

14 Материални активи  V V   V    V V  

15 Здраве и здравен статус   V   V    V  V 

16 Социален статус V         V V  

17 Климат             

18 Устойчиво развитие V         V V  

 Въздействия:  

1 – преки                                        7 - средносрочни 

2 – непреки                                    8 – дългосрочни 

3 – вторични                                  9 - постоянни 

4 – кумулативни                            10 – временни  

5 – трансгранични                         11 -  положителни 

6 – краткосрочни                           12 – отрицателни 

*Забележка – празните квадратчета означават, че не се очакват въздействия 

 

4.8. Математично моделиране на замърсяването на атмосферния 
въздух при реализация на инвестиционното предложение 

Тази точка е добавена в отговор на писмото на РИОСВ-Хасково с изх. № ПД-

1(26)/07.12.2020г. по отношение на компонент „Атмосферен въздух“.  

Инвестиционното предложение на “Горубсо - Кърджали” АД е свързано с добив 

и преработка на полиметални златно – сребърни  руди от находище „Надежда”, 

община Кърджали, област Кърджали за срок от 40 години.  

Инвестиционното предложение е за нова дейност, свързана с изграждане на 

открит рудник, като добитата руда, която се отнася към полиметалните златно - 

сребърни руди, ще се преработва в действащите мощности на Обогатителната фабрика 

на „Горубсо Кърджали”-АД, без да се променя годишния й капацитет. Предвижда се 

годишният добив да е 100 000 t/y (при 260 работни дни, 8 часови, едносменен режим на 

работа).  

Находище „Надежда” се намира в Община Кърджали, която е разположена в 

Южен централен регион на България в област Кърджали. Общината се състои от 118 

населени места. Находище „Надежда” е разположено непосредствено на запад-

северозапад от с. Македонци. То се намира на 2.5 km западно от асфалтовия път, 

свързващ градовете Кърджали и Момчилград, от които отстои на 5 и 6.5 km съответно. 

Съществуващо асфалтово отклонение с дължина 5 km от главното шосе Кърджали-

Момчилград-Крумовград води почти до самото находище, като ще бъде удължено, 

така, че тежкотоварните камиони да не преминават през с. Македонци.  

Планирано е да бъдат разработени три участъка – „Македонци“, „Дънгово 1“ и 

„Калина“ и ще се разработва в посочената последователност. 

В настоящото изследване се оценява влиянието участък „Македонци“ върху 

КАВ през първата експлоатационна година, участък „Македонци“.  

Цел на настоящото изследване е оценяване на степента на замърсяване на 

атмосферния въздух, обусловено от реализацията на инвестиционното предложение. 

Доколкото става дума за проект, данни от мониторингови измервания за количествена 
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оценка на приноса на кариерата към замърсяването на въздуха в района не 

съществуват. Ето защо, единствено възможният подход за предсказване, анализ и 

оценка на качеството на атмосферния въздух след реализацията на инвестиционното 

предложение е математичното моделиране, посредством което да се изчислят и оценят 

очакваните концентрации на потенциалните замърсители в района около рудника в 

контекста на постановените норми. Предвид характера на предвижданите 

производствени дейности, може да се очаква във въздуха около рудника да бъдат 

емитирани замърсители, обусловени от следните дейности: 

- булдозериране и насипни работи; 

- взривни работи; 

- пробиване и трошене на едрогабаритни късове; 

- товаро-разтоварни дейности; 

- транспортиране на суровина и скална маса (откривка); 

- работа на двигателите с вътрешно горене на рудничната техника и 

транспортните средства. 

- ветрова ерозия на насипището и на добивната площадка на учас-

тък „Македонци“ 

Ниската  консумация на дизелово гориво от транспортната и добивнтаа  техники 

и изключително ниското съдържание на сяра в горивото  позволяват да се направи  

извода, че не се очакват значими  емисии от серен диоксид  и негово  въздействие 

върху качеството на атмосферния въздух. По тази причина замърсяването на 

атмосферния въздух  се определя само от фини прахови частици ФПЧ10, и азотни 

оксиди. 

Условия на математично моделиране 

За симулиране на разпространението на емитираните замърсители на въздуха са 

дефинирани следните източници на замърсяване, представени на фиг. 1: 

- Площни източници на фини прахови частици ФПЧ10 и азотни оксиди, ге-

нерирани от дейностите по разкриване, насипване, рудодобив, взривни работи, транс-

портиране и двигатели с вътрешно горене на рудничната техника, (Рудник  насипище и 

промишлен площадка). 

- Линейни източници на замърсяване по маршрутите на транспортиране на 

руда и инертни материали, (Път Рудник – Кърджали и връзка на рудника с асфалтовия 

път). 

Обобщени данни за емисиите на фини прахови частици ФПЧ10 за години и 

използваните емисионни фактори за всяка от извършваните дейности са представени в 

Таблица 4.8.1., разпределени по отделните източници, с които те се асоциират. 
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Фиг. 4.8.1. Площни и линейни източници на замърсяване на атмосферния въз-

дух 

При транспорта на рудата и откривката в рамките на концесията ще се 

генерират емисии на ФПЧ10 в резултат на от движението на транспортната техника по 

вътрешнорудничните пътища, от износване на гуми и спирачки и изгарянето на 

дизелово гориво в ДВГ на автосамосвалите. Количествата на тези емисии и 

емисионните фактори са представени в Таблица 4.8.2. 

Таблица 4.8.1. Обобщени емисии и емисионни фактори на ФПЧ10 за година 

 
Дейност 

Емисионен 

фактор 

Мерна 

единица 
Добив, t 

Емисии ФПЧ10, 

kg/a 

Н
ас

и
п

и
щ

е 

Булдозериране 9.77E+00 kg/h 

300 000 2.55E+03 

Разтоварване 7.20E-05 kg/t 

Ветрова ерозия 1.75E+00 kg/ha/a 

Д
о

б
и

в
н

а 

п
л
о
щ

ад
к
а 

Булдозериране 9.77E+00 kg/h 

400 000 

(руда 

+скална 

маса) 4.40E+03 

Товарене 5.00E-05 kg/t 

Сондиране 3.07E-01 kg/hole 

Взривяване 0.00022*А^1.5 kg/blast 

П
р

о
м

и
ш

л
ен

а 
п

л
о
щ

ад
к
а 

(Т
С

И
) 

Разтоварване 7.20E-05 kg/t 

100 000 

2.05E+02 

Първично трошене 

с контрол на 

емисиите 9.50E-04 kg/t 

Пробиване с 

перфоратор - 

негабаритни 4.00E-05 kg/t 

Товарене 5.00E-05 kg/t 

Извън Изгаряне на 1031 g/t fuel 100 103.1 

Насипище 
Добивна площадка 

Промишлена площадка 
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пътна 

техника 

дизелово гориво в 

ДВГ  

Таблица 4.8.2. Емисии на ФПЧ10 от транспорт на скална маса и руда 

Транспортна 

отсечка 

Общ брой ПС 

преминали за 

60 мин. 

Дължина,  

km 

ЕФ гуми, 

спирачки 

g/vkm 

ЕФ, пътна 

настилка 

g/vkm 

ЕФ ДВГ, 

g/km 

Емисия 

ФПЧ10 g/s 

Добивна-

Насипище 

Македонци-1 

12 2.34 0.059 220 0.0013 1.65 

Добивна-ТСИ 4 0.6 0.059 220 0.0013 0.14 

ТСИ -Асфалтов 

път 
4 0.4 0.059 220 0.0013 0.09 

Асфалтов път 4 6.2 0.059 0.038 0.0013 0.0007 

Другите основни замърсители, който се генерира в значими количества при 

експлоатация на находища на подземни богатства по открит способ са азотните 

оксиди. Техните сумарни количества (азотен оксид и азотен диоксид) са представени в 

Таблица 4.8.3. 

Таблица 4.8.3. Емисии на NOx 

Количество експлозив, t/а 136 

Дейност 
EF NOx Мярка 

Емисия NOx, 

kg/y 

Взривове 8 kg/t 1088 

ДВГ 

кариерна т-ка 48.8 g/kg гор. 4880 

ДВГ - Добивна-Насипище 

Македонци-1 12.8 g/km 719.8 

ДВГ - Добивна-ТСИ 12.8 g/km 61.44 

 ДВГ - ТСИ -Асфалтов път 12.8 g/km 40.96 

ДВГ - Асфалтов път 12.8 g/km 634.9 

За отчитане на влиянието на метеорологичните условия се използва почасов 

метеорологичен файл от най-близката метеорологична станция, която провежда и 

докладва такива измервания – станция Кърджали. 



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

236 
 

 

Фиг. 4.8.2. Роза на вятъра от станция Кърджали за 2012 г. 

Розата на вятъра, за 2012 г. е показана на Фиг. 4.8.2. От нея се вижда, че с най-

голяма честота на повторение са ветровете в сектора 337-45º (Север=0º). Прави 

впечатление и големият процент на тихо време. 

Геометрията на изследваната област се характеризира с размери 10000/10000 m 

по направления юг-север и запад-изток. Рецепторите са разположени в декартова 

координатна система през 500 m. 

Резултати от математичното моделиране 

В Таблица 4.8.4 са представени десетте най-високи стойности на 

средногодишната концентрация на ФПЧ10, от всички източници. Максималната 

средногодишна концентрация възлиза на 2.2017 µg/m3и се получава в точка с 

координати 361644Е и 4605124 N, на надморска височина 574 m, на територията на 

работната площадка. Тази стойност е не само на територията на концесионната площ, 

но и е далеч под средногодишната норма за опазване на човешкото здраве от 40 µg/m3, 

постановена в 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   

Таблица 1.8.4 Десет най-високи средногодишни стойности на концент-

рация на ФПЧ10, от всички източници, µg/m3 

№ Стойност 
UTM-координати 

Надморска 

височина 

Изток (m) Север (m) (m) 

1 2.2017 361644 4605124 574 



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

237 
 

2 1.45382 362144 4605124 491.7 

3 1.12816 362644 4604124 424.5 

4 0.99144 361644 4604624 514 

5 0.88967 362144 4604624 497.3 

6 0.85854 361644 4605624 525.7 

7 0.51875 362144 4604124 522.8 

8 0.50024 362644 4604624 518.6 

9 0.36829 361644 4604124 557.4 

10 0.33105 362644 4605124 485.4 

Максималната средноденонощна концентрация на ФПЧ10 е 13.09 µg/m3. Тя се 

получава на 5 февруари в точка с UTM-координати 361644Е и 4605124N, на надморска 

височина 606 m. 

 

Фиг. 4.8.3. Разпределение на средногодишните стойности на концентрацията на 

ФПЧ10, от всички източници, µg/m3 

Разпределението на средногодишните стойности на концентрацията на ФПЧ10 

от всички източници е представено на Фиг.4.8.3. Тук са начертани изолинии за 
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стойности от 0.1 до 1 µg/m3. Всяка от изолиниите огражда област с концентрация равна 

и над конкретната стойност от легендата. 

 

Фиг. 4.8.4 Максимални средноденонощни стойности на концентрацията на 

ФПЧ10, от всички източници, µg/m3 

Получените резултати показват, че дори максималната средногодишна 

концентрация на ФПЧ10 е под нормата от 40 µg/m3, а стойностите на СГК на ФПЧ10 

извън концесионната площ са на практика нищожни. На територията на населените 

места с. Македонци и с. Дънгово ще бъде под 0.25 µg/m3, което представлява едва 0.6% 

от СГН. 

Другата постановена норма относно замърсителя ФПЧ10 се отнася до 

средноденонощната концентрация. Разпределението на максималните, за различните 

точки в областта, средноденонощни стойности е представено на Фиг.4.8.4. Ако 

максималната регистрирана стойност за дадена точка в областта на изследване е по-

ниска или равна на нормата, в тази точка не съществува проблем по отношение на 

средноденонощната концентрация. Червената изолиния отговаря на 10 µg/m3, което е 

далеч под нормата (50 µg/m3) и огражда площ от около 190 дка, които са почти изцяло 

на територията на концесионната площ. Имайки предвид, че и максималната СДК на 

ФПЧ10 е под нормата, това означава, че тя е спазена в цялата изследвана област. 
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Както се вижда от Фиг. 4.8.4, експлоатацията на находище „Надежда“ ще 

допринесе за замърсяването на въздуха над населените места с. Македонци и с. 

Дънгово с не повече от 3 µg/m3 към СДК на ФПЧ10. Това определя приносът на 

рудника към замърсяването на въздуха като незначителен.  

На Фиг. 4.8.5 са представени стойностите на средногодишната концентрация на 

азотен диоксид NO2 за различните точки в изследваната област. Предвид нормата за 

този показател за качество на атмосферния въздух – 40 µg/m3, може да се каже, че по 

отношение на СГК дейността на рудника причинява замърсяване далеч под 

допустимата степен. Червената изолиния, намираща се изцяло на територията на 

концесионната площ, отговаря на 1 µg/m3. Извън нея, концентрацията е пренебрежимо 

ниска. 

Формата на начертаните изолинии отговаря на преобладаващите направления на 

вятъра, представени чрез розата на вятъра. Изолинията за 0.025 µg/m3 в 

северозападната част на областта практически илюстрира въздействието на 

автомобилния транспорт, използван за превоз по пътя Рудник – Кърджали. 

 

Фиг. 4.8.5. Средногодишна концентрация на NO2, µg/m3 

Фиг.4.8.6 представя разпределението на максималните стойности на 

средночасовата концентрация на NO2. Изолиниите на фигурата покриват диапазона от 

1 µg/m3 до 150 µg/m3. Максимумът на СЧК на NO2 се получава на територията на 
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рудника (в случая Македонци) и възлиза на 204.97 µg/m3, което е с 4 µg/m3 над нормата 

(200 µg/m3), но тя не се прилага на територията на добивните площи, тъй като това е 

работна среда от една страна  и от друга наредба 12 допуска до 18 превишения. 

Проверката на това дали броят на нарушенията на качеството на атмосферния въздух е 

по-голям от 18 се извършва чрез изчисляването на 99.8-мия перцентил на 

средночасовите стойности. Максималната стойност на 99.8 перцентил е 27.1 µg/m3, 

получава се на територията на концесионната площ и е 7.4 пъти под нормата от 200 

µg/m3, което означава че и тази норма е спазена на цялата територия на изследваната 

област. 

И тук линиите на постоянно ниво са разтеглени по направленията на 

преобладаващите ветрове, а сложната им форма може да се обясни с краткия период на 

осредняване и влиянието на релефа на терена. 

 

Фиг. 4.8.6. Максимални средночасови стойности на концентрацията на NO2, 

µg/m3 

Заключение 

За оценяване на въздействието на производствената дейност на рудник 

„Надежда“ е извършено следното: 
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1. Определени са емисиите на фини прахови частици ФПЧ10 и азотни 

оксиди NOx от включените в производствения процес техника и дейности. 

2. Реализирано е математично моделиране на разпространението на 

ФПЧ10 и NO2, посредством което се оценяват концентрациите на двата за-

мърсителя в различните точки на изследваната област.  

3. Математичното моделиране е извършено с използване на модела 

AERMOD. 

4. Определени са максималните стойности средногодишните кон-

центрации на ФПЧ10 и NO2, както и разпределението на техните стойности в 

областта. 

5. Изчислени са максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10 и 

максималните средночасови концентрации на NO2, както и разпределението 

им в областта. 

6. При необходимост са определени съответните, на нормативната 

уредба, перцентилни стойности на концентрацията на съответния замърси-

тел. 

7. Концентрациите на двата замърсителя, обхванати в изследването, 

над населените места варират в диапазони много под съответните норми и 

приносът на находището към замърсяването на въздуха на населените места 

може да се определи като незначителен. 

Получените резултати дават основание да се приеме, че разработката и 

експлоатацията на рудник „Надежда“ не представлява заплаха за качеството на 

атмосферния въздух в околността и инвестиционното предложение може да бъде 

реализирано.  

4.9. Обобщени изводи 
1. Направен е анализ и оценка на потенциално възможните въздействия върху 

елементите на околната среда и човешкото здраве на инвестиционното предложение 

като цяло и като отделни елементи: 

 При строителството; 

 При експлоатацията; 

 Използване на природните ресурси – земни недра, почви, води, биологично 

разнообразие; 

 Генерирани емисии от материални и физически замърсители;  

 От наличието, съхранението и опазването археологическото наследство; 

 От риска за човешкото здраве на работниците и населението; 

 От потенциални бедствия и аварии; 

 От кумулативни въздействия от други аналогични действащи или одобрени ИП; 

 От климатични промени;  

 От използваните техники, технологии, основни и спомагателни вещества; 

2.Анализът и оценката на генерираните замърсители от различните елементи на 

ИП  показват, че те могат да бъдат обединени като прахо-газови и шумови замърсители 

от експлоатацията на ИП и са оценени вероятните значими последици от тези 

въздействия върху елементите на околната среда и здравето на хората.  

3. Получените резултати от направеното математическо моделиране по AERMOD 

дават основание да се приеме, че разработката и експлоатацията на рудник „Надежда“ 

не представлява заплаха за качеството на атмосферния въздух в околността и 

инвестиционното предложение може да бъде реализирано. 
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5. Описание на вероятните значителни последици от 

въздействията на инвестиционното предложение за околната 

среда, произтичащи и от: строителството и експлоатацията на 

инвестиционното предложение, включително от дейностите по събаряне, 

разрушаване и извеждане от експлоатация, ако е приложимо; използването на 

природните ресурси, по-специално на земните недра, почвата, водите и 

биологичното разнообразие, като се вземе предвид, доколкото е възможно, 

устойчивото наличие на тези ресурси; емисиите от замърсители, шум, вибрации, 

нейонизиращи лъчения и радиация; възникването на вредни въздействия и 

обезвреждането и оползотворяването на отпадъците; рисковете за човешкото 

здраве, културното наследство или околната среда, включително вследствие на 

произшествия или катастрофи; комбинирането на въздействието с въздействието 

на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, като се 

вземат предвид всички съществуващи проблеми в околната среда, свързани с 

области от особено екологично значение, които е вероятно да бъдат засегнати, или 

свързани с използването на природни ресурси; въздействието на инвестиционното 

предложение върху климата (например естеството и степента на емисиите на 

парникови газове) и уязвимостта на инвестиционното предложение спрямо 

изменението на климата; използваните технологии и вещества 

5.1 Източници на потенционалнo въздействие на ИП върху елементите 

на околната среда и човешкто здраве 

В раздел 4 на ДОВОС, съгласно нормативните изисквания са разгледани следните 

източници на потенциално възможни  въздействия: 

 От  строителството и експлоатацията; 

 От използване на природните ресурси – земни недра , почви ,води, биологично 

разнообразие ; 

 От генерирани прахо-газови  емисии;  

 От емисиите на шум, вибрации, нейонизиращи  лъчения и радиация ; 

 От оползотворяване и обезвреждане на отпадъците;  

 От наличието, съхранението и опазването археологическото наследство; 

 От риска за човешкото здраве на работниците и населението; 

 От потенциални бедствия и аварии; 

 От кумулативни въздействия от други аналогични действащи или одобрени ИП; 

 От въздействия върху климата;  

 От използваните техники, технологии, основни и спомагателни вещества; 

Отчитайки спецификата на това инвестиционно  предложение, а именно 

изваждане ( добив ) от земните недра  на сребърно-златни руди , натрошаване на 

рудата и изпращането и за добия на сплав „ Доре“,всички посочени по-горе 11 

източника  на въздействие могат да бъдат и обединени в един  - „експлоатация на 

находището“. 

Експлоатацията на находището включва :  

 Отнемане на разкривката ; 
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 Изграждане на насипища ; 

 Товаро-разтоварна дейност; 

 Изграждане на пътища; 

 Транспортна дейност; 

 Взривни дейности; 

 Изземване на земните недра ; 

 Използване на почви, води, флора и растителност; 

 Извозване на горива; 

 Използване на ел.енергия; 

 Трошене на рудата; 

 Съхранение на културното наследство; 

 Дейности, свързани с опазване на човешкото здраве  - на работниците и 

населението; 

 Обвързване на експлоатацията на това ИП  с експлоатацията на други ИП  в 

района; 

 Евентуални климатични промени; 

 Използваните технологии; 

 Използваните вещества – спомагателни, взривни, различни горива  и др. 

Независимо от кой елемент на експлоатацията  (17 елемента са посочени по-горе  

и подробно разгледани в точка 4)  се генерират следните емисии : 

 Неорганизирани прахови емисии от земна маса и минна маса  ( руда и стерил )  - 

ФПЧ10, ФПЧ 2,5 и ФПЧ под и микрон; 

 Неорганизирани газови емисии от ДВГ на добивната и транспортна дейност на 

сребърно –златна руда; 

 Неорганизирани газови емисии от взривните дейности на земните недра и добив 

на сребърно-златна руда; 

 Прахови емисии от ветровата ерозия;  

 Шумови емисии от пробивно взривните дейности; 

 Шумови емисии от ТСИ; 

 Шумови емисии от транспортната дейност;  

5.2 Възможни вероятни значителни последици от въздействието на 

ИП за околната среда 

Атмосфера - Не се очаква въздействие  

Атмосферен въздух- Очаква се завишаване съдържанието на ФПЧ в приземния 

атмосферен слой  основно на територията на находището. 

Очаква се завишаване съдържанието на някои газови замърсители CO, прах, 

NOX, CnHm), генерирани от изгарянето на дизеловото гориво, използвано от 

транспортната и добивна техника  и работата на ТСИ и завишаване съдържанието на 

някои газови замърсители от взривните дейности (2 пъти седмично за не повече от 10 

мин.) – основно в приземния атмосферен слой на територията на находището Очаква 

се натоварване  и на приземния атмосферен слой с газови замърсители от ДВГ на 

транспортната техника при транспортиране на рудата от находището до „ Горубсо-

Кърджали“АД-основно по посочения линеен участък и то от преминаването на 20 

автосамосвала на ден със сертификат ЕВРО 6. Количествената и качествена оценка на 

тези прахо-газови замърсители, генерирани от находище  „Надежда“ няма да повлияят 
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на КАВ в района на находището и района на общината  и няма основание да бъдат 

класифицирани като вероятни значителни последици за атмосферния въздух. 

Повърхности води. Не се очакват вероятни значителни последици 

Подземни води. Не се очакват вероятни значителни последици 

Питейни води. Не се очакват вероятни значителни последици 

Земеделски земи. Не се очакват вероятни значителни последици 

Горски земи. Не се очакват вероятни значителни последици 

Земни недра. Очакват се значителни последици – ще бъде иззето огромно 

киличество земна маса  - 400 000 т/год.  в продължение на 40 год.  

Флора и растителност. Не се очакват вероятни значителни последици 

Фауна. Не се очакват вероятни значителни последици 

Защитени зони. Не се очакват вероятни значителни последици 

Защитени територии. Не се очакват вероятни значителни последици 

Ландшафт. Очакват се значителни последици – премахване на растителност от 

територията на находището и образуването на котловани на рудниците  „Македонци“, 

„Калина“ и „Дънгово-2“,  т.е създаване на нов ландшафт. След закриването и 

рекултивацията на находището ще има отново коренна промяна в ландшафта. 

Културно наследство. Очакват се вероятни положителни последици за 

археологическите обекти  - дейности по тяхното опазване и съхранение , дейности по 

възстановяване на вече засегнатите археологически обекти , вероятно и разкриване на 

нови археологически обекти , превръщането им  в място за културен туризъм , поради 

тяхната концентрация на много малка площ.   

Материални активи. Не се очакват вероятни значителни последици 

Здраве и здравен статус. Не се очакват вероятни значителни последици 

Социален статус. Очакват се положителни  последици, породени от развитието 

на нов вид дейност  в този регион, ангажирането на работна ръка, ангажирането на 

помощни обслужващо дейности в селата  Македонци, Дънгово и Дъждино, намаляване 

на безработицата , повишаване на жизнения стандарт на населението. 

Климат. Не се очаква въздействие 

Устойчиво развитие. Очакват се значителни положителни последици за 

устойчивото развитие на община Кърджали, поради развитието на значителна по 

мащаби и икономическа ефективност производствена дейност  и то за период от 40 год  

- добив на сребърно златни руди и превръщане на община Кърджали във водеща за 

страната община за добив и преработка на злато-съдържащи руди до сплав “Доре“. 

5.3 Обобщени изводи  
1. Вероятните отрицателни значителни последици от въздействията на ИП за 

околната среда са спрямо:Земни недра и Ландшафт 

2. Вероятни положителни значителни  последици от въздействие на ИП  за 

околната среда са спрямо: Културното наследство, Социалния статус на населението, 

Устойчивото развитие на община Кърджали  
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6. Описание на прогнозните методи или данни, използвани за 

определяне и изготвяне на оценката на значителните последици 

за околната среда, включително подробности за затрудненията 

(например технически недостатъци или липса на ноу-хау), които 

възложителят на инвестиционното предложение е срещнал при 

събирането на необходимата информация, и за основните 

елементи на несигурност 

6.1 Закони, наредби, методики, методични указания, инструкции, 

заповеди, постановления, правилници, стратегии, план-програми, 

използвани при изготвянето на ДОВОС 

Общи закони  

 Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., попр. ДВ. 

бр.98 от 18 Октомври 2002г.,  изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 

2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. ДВ. 

бр.53 от 26 Юни 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 

2018г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. 

бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. бр.36 от 3 Май 2019г., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г., изм. ДВ. 

бр.81 от 15 Октомври 2019г., посл.изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г.; 

 Закон за подземните богатства, Обн. ДВ. бр.23 от 12 Март 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 

Април 2000г., изм. ДВ. бр.108 от 14 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.47 от 10 Май 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 

30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. 

бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.55 

от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 

16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.100 

от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г., изм. и 

доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., 

изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г.; изм. и доп. ДВ. бр.96 от 1 

Декември 2017г., посл. доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г. 

 Закон за биологичното разнообразие, Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 

от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. 

бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. 

бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. 

ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 

2009г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 

2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 

от 3 Август 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и 

доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., 

изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.58 от 26 

Юли 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.; изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., посл. изм. 

ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г. 
 Закон за защитените територии, Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.98 от 

12 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., доп. ДВ. бр.78 от 

26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 2002г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.91 

от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. 

бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. 

бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. 

бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., 

изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. 

ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., 

изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г. доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., посл. доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 

2019г. 
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 Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 
(Обн. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 

2009г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., изм. ДВ. 

бр.58 от 18 Юли 2017г.); 

 Закон за ограничаване изменението на климата (Обн. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. 

ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 5 Юни 

2015г.,  изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 

Януари 2018г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г.), посл. изм. и доп. ДВ. бр.25 от 20 Март 2020г. 

 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС) (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 

2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 

Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. 

ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 

2018г.,  изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г, изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.  

  Указания за изготвяне на ОВОС на инвестиционни предложения, МОСВ, 

София, 2002;  

 Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (Обн. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.85 от 27 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.96 от 4 

Декември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 11 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.102 от 12 Декември 

2014г., изм. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.44 от 2 Юни 2017г.); 

 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 
тяхното съгласуване В сила от 31.10.2013 г. Приета с ПМС № 248 от 25.10.2013 г.Обн. ДВ. бр.95 от 1 

Ноември 2013г. изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г., доп. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г. 

6.1.1.Атмосфера и атмосферен въздух  

 Закон за опазване на чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 

1996 г., в сила от 29.06.1996 г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 

2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 

27 Ноември 2018г., изм. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2018г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., 

изм. и доп. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.21 от 13 

Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 1 Декември 2020г. 

 Наредба № 2 от 19 февруари 1998 г. за норми за допустими емисии 

(концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества изпускани в атмосферния 

въздух от неподвижни източници (посл.изм. ДВ. 19 от 08.03.2011 г); 

 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 
(ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 16 Юни 2017г., изм. и доп. 

ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г);  
 Наредба № 14/1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на 

вредни вещества в атмосферния въздух на населени места (обн., ДВ, бр. 88 от 

3.10.1997г.,изм.,бр. 46 от 18.05.1999г.,в сила от 1.01.2000 г., изм.бр. 8 от 22.01.2002 г., в сила от 

1.01.2002г., изм.бр. 14 от 20.02.2004г.,в сила от 1.01.2004г., изм.бр. 42от 29.05.2007г.,в сила от 

1.01.2008г.) 

 Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и 

начина за техния контрол (Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003 г., 

изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.75 от 25 Август 2020г.); 

 Наредба № 16 за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения 

при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Обн. ДВ. бр.75 от 24 

Август 1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 14 Юни 2016 г., 

доп. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 19 Юли 

2019г.); 
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 Наредба № 11 за Норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни 

въглеводороди в атмосферния въздух (ДВ бр. 42 от 2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.25  в сила от от 24 

Март 2017г.); 

 ПМС № 311 от 17 ноември 2004 Г. за приемане на Наредба за изискванията за 

третиране на отпадъците от моторни превозни средства – ДВ, бр. 104 от 26 ноември 

2004 г., в сила от 01.01.2005 г. 

 Методика за определяне на емисиите на летливи органични (ЛОС) при 

съхранение, товарене и разтоварване на бензини (утвърдена със Заповед № РД-

1238/01.10.2003 г. на МОСВ); 

 Виенска конвенция за защита на озоновия слой (ДВ 82/1989 г.).  

 Методика за изчисляване балансови методи на емисиите на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух, 2013, МОСВ 

 Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при 

употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни 

продукти, В сила от 06.03.2007 г., Приета с ПМС № 40 от 23.02.2007 г., Обн. ДВ. бр.20 от 6 Март 

2007г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.84 от 20 

Октомври 2017г. 

 https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/Air_new/KAV/Naredba_11_

Arsen_Cadmium_Mercury_Nikel_PAV_atmosferen_vazduh_March_2017.doc 

 Инструкция за предварителна оценка на качеството на атмосферния въздух 

(Утвърдена със Заповед № РД-76/07.02.2002 на МОСВ) 

 http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009 

 Актуализирана комплексна  програма за управление на качеството на 

атмосферния въздух в  Община Кърджали за периода 2016 - 2020 г. 2016. Община 

Кърджали. 
 

6.1.2. Води (повърхностни и подземни) 
 Закон за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.103 от 13 

Декември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 Март 2019г.  изм. и 

доп. ДВ. бр.61 от 2 Август 2019г., посл. изм. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г.); 
 План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на 

ИБР 2010-2015 г. и актуализация до 2021 г.); 

 Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните 

води (Обн. ДВ, бр.87 от 30.10.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016г.); 

 Наредба № 3 от 16.10.2000 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 (обн. ДВ, бр.88/2000 г.); 

 Наредба № 9/ 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели (Обн. ДВ. бр.30 от 28 март 2001г., изм., бр. 87 от 30.10.2007 г., изм. ДВ. Бр. 1 от 04 

Януари 2011 г., изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014 

г.,  изм. и доп. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г.);  

 Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на повърхностните 

води (Обн. ДВ. бр.22 от 5 Март 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 23 Септември 2014 г., посл. изм. ДВ бр 

85 от 02.10.2020);  
 Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (Обн. ДВ. 

бр.18 от 25 Февруари 2005 г, изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2015 г., 

доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г.); 
 Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите (ДВ бр. 34 от 2011 г., изм. 

ДВ бр. 60 от 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 15 Март 2016 г.); 
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 Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите, в сила от 29.04.2011 

г., Обн. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 5 Март 2013г., изм. ДВ. бр.44 от 17 Май 

2013г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 15 Март 2016г.  

 Наредба № 2 от 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 (ДВ, бр. 47 от 2011 г., изм., бр. 48 от 27.06.2015 г.);  

 Наредба № 6 от 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на 

вредни и опасни вещества в отпадъчните води,зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 

97 от 28.11.2000 г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2004 г.); 

 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 2000 г. за 

установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите; 

 Бюлетин за състоянието на водните ресурси на Р. България, МОСВ; 

 Заповед № РД-272/2001 г. за категоризацията на повърхностните води във 

водните обекти и в части от тях; 

 Норми за проектиране на канализационни системи / БСА 9,10/1989 г., 1/1993 г./;  

 БДС 17.1.3.05. Опазване на природата. Хидросфера. Общи изисквания към 

опазването на повърхностните води от замърсяване; 

 БДС 17.1.3.07. Опазване на природата. Хидросфера. Правила за избор и оценка 

на качествата на водоизточниците за централно питейно водоснабдяване; 

 БДС 17.1.3.03. Опазване на природата. Хидросфера. Изисквания за опазване на 

подземните води от замърсяване.  

6.1.3. Земи и Почви  

 Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (Обн. ДВ. бр.17 от 1 Март 

1991г., изм. ДВ бр. 12 от 13 Февруари 2015 г.; изм. ДВ бр. 31 от 28 Април 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.100 

от 18 Декември 2015 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.55 от 3 Юли 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 

2018г., доп. ДВ. бр.61 от 2 Август 2019г.); 

 Закон за опазване на земеделските земи (Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 1996 г., изм. ДВ 

бр.98 от 28 Ноември 2014 г. , изм. и доп. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 

Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 9 Октомври 2018г.);  

 Закон за почвите (Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г., 

изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., ); 
 Правилник за прилагане закона за опазване на земеделските земи, приет с ПМС 

№ 240 от 1996 г. (Обн. ДВ. бр.84 от 4 Октомври 1996 г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 8 Май 2012 г. , изм. 

и доп. бр. 79 от 3.10.2017 г., в сила от 3.10.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2018г.); 

 Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, приет с Постановление № 74 на МС от 25 април 1991 г. (Обн. ДВ бр. 

34 от 30 Април 1991 г., изм. ДВ бр. 18 от 26 Февруари 1999 г., изм. ДВ бр. 113 от 28 Декември 1999 г., 

изм. ДВ бр. 41 от 24 Април 2001 г., изм. ДВ бр. 44 от 8 Май 2001 г., изм. ДВ бр. 31 от 4 Април 2003 г., 

изм. ДВ бр. 69 от 6 Август 2004 г., изм. ДВ бр. 86 от 1 Октомври 2004 г., изм. ДВ бр. 75 от 12 Септември 

2006 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г.);  

 Закон за горите (В сила от 09.04.2011 г., Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.43 от 7 

Юни 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 

26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и 

доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 

2013г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 25 

Юли 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2015г., изм. ДВ. 

бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.15 от 23 

Февруари 2016 г.,  изм. и доп. ДВ. бр.83 от 9 Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ. 

бр.17 от 26 Февруари 2019г., посл. изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.); 

 Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното 

предназначение (Обн. ДВ. бр.90 от 24 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011 г.,  изм. и доп. 

ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2018г.); 
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 Наредба № 26 от 2 октомври 1996 г. за рекултивацията на нарушени терени, 

подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния 

пласт (Обн. ДВ. бр.89 от 22 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.30 от 22 Март 2002 г.);  

 Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни 

вещества в почвите (Обн. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008 г.); 

 Наредба 4 от 12 Януари, 2009 г. за мониторинг на почвите (Обн. ДВ. бр.19 от 13 

Март 2009 г.); 

 Наредба за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и 

поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени 

почви, в сила от 05.02.2010 г. Приета с ПМС № 187 от 23.07.2009 г. (Обн. ДВ. бр.62 от 4 Август 2009 г., 

изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.).. 
 Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи,обн. ДВ бр. 

84/1996,  изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г. изм. и доп. ДВ. бр.79 от 3 Октомври 2017г., посл. изм. и 

доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г. 

 БДС 17.4.1.04-88 - Общи изисквания за класификация на почвите според 

влиянието върху тях на химически замърсяващи вещества.  

 Документи, предоставени от Инвеститора 

 Русева, Св., Л. Лозанова, Д. Некова, В. Стефанова, Хр. Джоджов, Е. Цветкова, 

И. Малинов, В. Крумов, С. Симеонова. 2010. Риск от ерозия на почвата в България и 

препоръки започвозащитно ползване на земеделските земи. Част ІІ. Южна България. 

ПъблишСайтсет-Еко. 252-267. 

6.1.4. Земни недра и минерално разнообразие  

 Инструкция за изследване на деформациите на сгради и съоръжения чрез 

геодезични методи (КИПП по картография. База типови проекти, 1980 год.);  

 Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите (публ., БСА, бр. 6 

от 1985 г.).  

 Наредба за геолого-техническата документация на проучвателните и 

миннодобивните обекти (приета с ПМС № 223 от 1.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 108 от 10.12.1999 г.); 

 Антонов, Хр, Д.Данчев 1980, Подземни води в НРБ, Техника 

 Гълъбов, М., Хидродинамика на подземните вододобивни и дренажни 

съоръжения, Техника, 1985 

 Гълъбов,М, и др. Определяне ресурсите на подземните води (Методическо 

ръководство), геофонд МОСВ, 1999. 

 Правилник за безопасността на труда при взривните работи, София, 

Министерство на труда и социалните грижи, Главна инспекция по труда, 1997 г. 

 Колева Е, Р. Пенева 1990.Климатичен справочник, Валежи в България.изд. БАН 

6.1.5. Ландшафт  

 Базисна геоекологична класификация на ландшафтите в България. София. 1989;  

 Борисова, Б. Ландшафтна екология и ландшафтно планиране. 2013. София. АИ 

„Проф. Марин Дринов“; 

 Европейска конвенция за ландшафта (Ратифицирана със Закон на 13.10.2004 г.; 

Обнародвана в ДВ, бр. 94 от 2004 г.; в сила от 01.03.2005 г.); 

 Общоевропейски план за опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие 

(2000); 

 Петров, П. В. 1997. Ландшафтна структура. В: География на България. С., АИ 

„Проф. Марин Дринов“. БАН;  

 Петров, П., А. В., А. Попов. 1990. Ландшафтна екология,- В. Петров. П. В. 

Ландшафтознание. Унив. изд. „Св. Климент Охридски“;  
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 Регионално ландшафтно райониране на страната. География на България. 

Монография БАН. София. 1996; 

 Ръководство за оценка на въздействията върху ландшафта и визуалните 

въздействия (Guidelines for landscape and visual impact assessment);  

 Типологично ландшафтно райониране на страната. География на България. 

Монография БАН. София. 1996.  

 Петров, П. 1997. Типологична класификация на ландшафтите в България. В:       

География на България. 1997. Акад. изд. “ Проф М. Дринов” 

 Регионално ландшафтно райониране на сраната. География на България. 

Монография БАН. 1996 София. 

 Типологично ландшафтно райониране на страната. География на България. 

Монография БАН. 1996 София. 

6.1.6. Природни обекти  

 Закон за защитените територии (Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998 г., изм. ДВ. бр.61 от 

11 Август 2015г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., доп. ДВ. 

бр.77 от 18 Септември 2018г., посл. доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019 г.); 

 Павлова, Е., Д. Безлова, 2003. Защитени природни територии. Изд. къща на 

ЛТУ; 

 Регистър на защитените територии и защитените зони в България, ИАОС 

(http://eea.government.bg/zpo/bg/); 

 www.moew.government.bg. 

6.1.7. Биологично разнообразие  

 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на 

естествените местообитания и на дивата флора и фауна; 

 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 

2009 година относно опазването на дивите птици; 

 Закон за биологично разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 

Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г, изм. ДВ. бр.33 

от 26 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., 

изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 

Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015 г., изм. и доп. 

ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., посл. изм. ДВ.бр.98 от 27 

Ноември 2018г.); 

 Закон за лечебните растения (Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 

2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 

Август 2006г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 

29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. 

бр.28 от 5 Април 2011г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., посл. изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 

2017г.); 

 Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните мес-

тообитания, ратифицирана от Народното събрание на 25.01.1991 г., ДВ, бр. 13/1991, в 

сила за България - 01.05.1991 г., обн. ДВ. Бр. 23 от 10.03.1995 г.  

 Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие, 1998; 

 Национален план за опазване на биологичното разнообразие 2005-2010 г.;   

 АНОНИМ. 2007. Предварителни резултати от изработването ръководство за 

определяне и установяване на Благоприятния природозащитен статус на видове и 

местообитания от Директива 92/43/ЕИО (Wageningen International, Daphne, Българска 

фондация биоразнообразие, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, финансиран от 

MATRA BBI; 

 www.rec.bg; 

http://eea.government.bg/zpo/bg/
http://www.moew.government.bg/
http://www.rec.bg/
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 www.natura2000bg.org; 

 www.moew.government.bg. 

 Наръчник за Натура 2000 в България. 2002. Природозащитна поредица – кн 5. 

БДЗП. 

 Справочник на съществуващите методики за оценка и прогноза на въздействие-

то върху околната среда. 1997. МОСВ; 

 Флора на България. , 1963 –1995. Т. І – Х, Изд. БАН. 

 Флора на България. ,2012. Т. ХI, Изд. БАН. 

 Бисерков и др. (ред) 2015. Червена книга на Р. България. БАН & МОСВ, София. 

 Апостолова, И., Л.Славова. 1997. Конспект на растителните съобщества в Бъл-

гария. С. ЕТ ”К. Беливанов” 

 Асьов, Б. И др. 2002. Конспект на висшата флора на България. Хорология и    

флорни елементи. С. Българо-Швейцарска програма за опазване на биоразнообразието    

 Бешков В., 1993. Прилепи. In: Sakaljan M. & Majni K. (eds.): Програма за 

поддържане на Биологичното Разнообразие. Национална стратегия за опазване на 

биологичното разнообразие. Основни доклади. Том1. София и Вашингтон: NBDCS & 

BSP, 664 pp. 

 Бисерков, В.(ред.). 2007. Определител на замноводните и влечугите в България. 

Изд. Зелени Балкани. 191. 

 Бисерков и др. (ред) 2015. Червена книга на Р. България. Том 3 Природни мес-

тообитания. БАН & МОСВ,София 

 Бондев, И. 1991. Растителността на България. Ун. изд. Св. “ Кл. Охридски”. 

 Бондев, И., 1997. Геоботаническо райониране. В: География на България. 1997. 

Акад. изд. “ Проф М. Дринов”. 
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 Големански В. (Редактор). 2011. Червена книга на България, т.2. Животни. 
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на АУ  

 Иванова Т. 2005. Концепция за опазване на прилепната фауна и местообитания  

в България в рамките на НАТУРА 2000. Проект “Изграждане на мрежата от защитени 

зони Натура 2000 в България” по Договор № 4672/ 01.02.2005 на СНЦ “Зелени Балкани 

– Стара Загора” с  ПУДООС/МОСВ. 

 Кавръкова, В. И др.2009. Ръководство за определяне на местообитания от Евро-

пейска значимост в България. С. МОСВ  

 Кожухаров, Ст. И др. 1992. Определител на висшите растения в България. Изд. 

Наука и изкуство  

 Основни райони за пеперуди в България - 

http://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/index_bg.php 

 Павлов, Д. 2006. Фитоценология. Изд. къща на ЛТУ 

 Павлов, Д., М. Димитров. 2012. Фитоценология. Изд. Къща на ЛТУ 
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 Чобанов, Д.П. (2009) Анализ и оценка на фаунистичното разнообразие на 

правокрилите насекоми (Orthoptera) в България. Институт по зоология, БАН. 
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Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”, 565 сс. 
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 Abadjiev S. P. 2001. An Atlas of the Distribution of Butterflies in Bulgaria 

(Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea). Zoocartographia Balcanica, vol.1р 335 pp. 

 Bern convention. Council of Europe. 1979 (2000) STE n 
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reptiles in the area. – In: Uzunov, Y., B.B. Georgiev, E. Varadinova, N. Ivanova, L. 
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Drinov Academic Publishing House. pp. 163-183. 
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P. Beron & A. Popov (eds.), PENSOFT Publishers, National Museum of Natural History, 

Sofia, 2004, 951 pp. 

 Council directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats 

and of wild fauna and flora (OJ L 206, 22.7.1992, p. 7) 

 Georgiev, G., Stojanova, A., Boyadzhiev, P., Langourov, M.. 2004: Longhorn beetles 

(Coleoptera: Cerambycidae) in the Eastern Rhodopes (Bulgaria). In: Beron P., Popov A. 

(eds). Biodiversity ofэBulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). 

Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 433-437. 

 Guerguiev, B. 2004: Аdephagous and some staphyliniform beetles (Insecta: 

Coleoptera) in the Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). In: Beron P., Popov A. (eds). 

Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft 

& Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 379-411. 

 Pehlivanov L. 2000b. Ichthyofauna of the East Rhodopes (South Bulgaria): 

composition and distribution. – Acta zoologica bulgarica, 52 (3): 45-53 

 Walter, K.S. and Gillett, H.J/ (eds)(1998) 1997. IUCN Red List of Threatened Plants. 

IUCN  The World Conservation Union, Gland. 

6.1.8. Културно, историческо, архитектурно и археологическо наследство 

 Закон за културното наследство (Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., посл. изм. ДВ. бр.98 

от 28 Ноември 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2016 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 

Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 6 Август 2019г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020г.); 

 Наредба № Н-2 от 6 април 2011 г. за създаване, поддържане и представяне на 

информацията от автоматизирана информационна система “Археологическа карта на 

България”, Обн. ДВ, бр. 32 от 19.04.2011 г.; 

 Наредба № 17 от 1979 г. за определяне границите и режима за използване и 

опазване на недвижимите паметници на културата извън населените места (ДВ, бр. 35 

от 1979 г.); 

 Наказателен кодекс (ДВ, бр. 26 от 1968 г., многократно изменян и допълван). 

 Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство 

(Ратифицирана със Закон на 01.04.1993 г.; Обнародвана в ДВ, бр. 30 от 1993 г.; в сила от 

25.05.1995г.); 

 Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа (Ратифицирана с 

решение на Великото народно събрание от 25.01.1991 г.; Обнародвана в ДВ, бр. 13 от 

1991 г.; в сила от 01.05.1991 г.); 
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6.1.9. Здравен риск  

 Закон за здравето (Обн., ДВ бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. и доп. ДВ. 

бр.98 от 27 Ноември 2018г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.24 от 22 

Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 23 Юли 2019г., доп. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г. посл. изм. 

ДВ. бр.67 от 28 Юли 2020г.);  

 Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ бр. 124 от 23.12.1997 г., 

изм. и доп. ДВ бр. 27 от 25.03.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015 г., изм. и доп. ДВ. 

бр.97 от 5 Декември 2017г.); 

 Закон за защита при бедствия (Обн. ДВ бр.102 от 19.12.2006 г., посл.  изм. и доп. ДВ. 

бр.97 от 5 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.60 от 

7 Юли 2020г.);  

 Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна 

работа с тежести, (Обн. ДВ бр. 54 от 15.06.1999 г., в сила от 16.09.1999 г., изм. ДВ бр. 70 от 26.08. 

2005 г.); 

 Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване 

на оценка на риска (Обн. ДВ бр. 47 от 21.05.1999 г.);  

 Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работниците от рискове, 

свързани с експлоатацията на химически агенти при работа (Обн. ДВ. бр.8, от 30.01.2004 г., 

в сила от 31.01.2005 г., посл. изм. ДВ бр. 2 от 06.01.2012 г.,  изм. и доп. ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015г., изм. 

и доп. ДВ. бр.73 от 4 Септември 2018г., посл. изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.); 

 Наредба № 3 от 5 май 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на 

здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на 

вибрации (Обн. ДВ бр. 40 от 12.05.2005 г., в сила от 06.07.2005 г.); 

 Наредба № 2/ 27. 02. 03. за защита на работещите от рискове, свързани с 

експозицията на шум по време на работа; 

 Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Обн. ДВ. бр.88 от 

8 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.43 от 13 Май 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 

Май 2004г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г., изм. и доп. ДВ. 

бр.24 от 12 Март 2013г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г.) 

 Наредба № РД-07-3/18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимат на 

работните места. 

 Наредба № 3  за задължителните предварителни и периодични медицински 

прегледи на работниците /обн. ДВ. бр.16 от 27.02.1987г., изм. ДВ. бр.65 от 9.08.1991г., изм. ДВ. 

бр.102 от 13.12.1994г., изм. ДВ. бр.78 от 30.09.2005г./ 

 Наредба № 15 от 31.05.1999г. за условията, реда и изискванията за разработване 

и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа / Издаден от 

МЗ и МТСП, обн. ДВ. бр.54 от 15.06.1999г./ 

6.1.10. Вредни физични фактори  

 БДС 12471 – 82, Шум. Методи за измерване и оценка в помещения на жилищни, 

обществени сгради и населени места.  

 Закон за здравето (Обн., ДВ бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. и доп. ДВ. 

бр.98 от 27 Ноември 2018г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.24 от 22 

Март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 23 Юли 2019г., доп. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г. посл. изм. 

ДВ. бр.67 от 28 Юли 2020г.);  

 Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ бр. 124 от 23.12.1997 г., 

изм. и доп. ДВ бр. 27 от 25.03.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015 г., изм. и доп. ДВ. 

бр.97 от 5 Декември 2017г.); 

 Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работниците от рискове, 

свързани с експлоатацията на химически агенти при работа (Обн. ДВ. бр.8, от 30.01.2004 г., 

в сила от 31.01.2005 г., посл. изм. ДВ бр. 2 от 06.01.2012 г.,  изм. и доп. ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015г., изм. 

и доп. ДВ. бр.73 от 4 Септември 2018г., посл. изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.); 

 Наредба № 6/15.08.05 за минималните изисквания за осигуряване на здраве и 
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безопасността на труда при рискове свързани с експозиция на шум (Обн. ДВ. бр.70 от 26 

Август 2005г.); 

 Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околна среда, отчитащи 

степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности 

на показателите за шум в околна среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението (Обн. 

ДВ бр. 58 от 18.07.2006 г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г.); 

 Статистични  данни на НСИ „Здраве” - таблици са  за демографското и здравно 

състояние на населението на страната.  

 Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности, МТСП. 

 Правилник за безопасността на труда при разработване на находища по открит 

начин, 01.06.1996 г.; 

 Правилник за безопасност на труда при взривните работи (утвърден със Заповед 

№ 294 на МТСГ от 1996 г.; ДВ, бр. 3 от 1997 г.; Бюлетин „Безопасност на труда“ 

МТСГ-ГИТ, София, 1997 г.; изм., със Заповед № 20 на МТСП от 1999 г.; ДВ, бр. 24 от 

1999 г.); 

6.1.11. Отпадъци, опасни вещества  

 Наредба за управление на минните отпадъци (В сила от 19.01.2016 г., Приета с ПМС № 

1 от 07.01.2016 г., Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 23 Юли 2019г.) 

 Закон за подземните богатства, Обн. ДВ. бр.23 от 12 Март 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 

Април 2000г., изм. ДВ. бр.108 от 14 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.47 от 10 Май 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 

30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. 

бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.55 

от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 

16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.100 

от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г., изм. и 

доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., 

изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г.; изм. и доп. ДВ. бр.96 от 1 

Декември 2017г., посл. доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г. 

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 

опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.);  

 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Обн. 

ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 

2003г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.101 от 

16 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. 

бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 12 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 

2008г., изм. ДВ. бр.63 от 13 Август 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г, изм. ДВ. бр.61 от 25 

Юли 2014 г.,  изм. и доп. ДВ. бр.102 от 29 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 

2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 

27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г); 

 Информационни листове за безопасност;  

 Регламент ЕО 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 

2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 

химикали, за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на 

Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент № 793/93 на Съвета и Регламент № 

1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 

91/155/ ЕИО, 93/67/ЕИО и 2000/21/ЕО на Комисията – REACH Регламент- 

Консолидиран вариант 

 Регламент ЕО 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 

2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, 

за изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на 

Регламент ЕО № 1907/2006 /ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г./ - CLP Регламент;  
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 Регламент EC 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. 

относно износа и вноса на опасни химикали, ОВ, L 201/60 от 27 юли 2012 г.; 

 Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, 

(обн.,ДВ,бр.43 от 7.06.2011 г.); 

 Указания за извършване и документиране на оценката на безопасност на 

съхранението – Заповед №РД-288/03.04.2012 на Министъра на ОСВ;  

 Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г, посл. изм. и доп. 

ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 

16 Юли 2019г., доп. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019г.); 

 Регламент (ЕС) No 944/2013 от 2.10. 2013 година за изменение с цел адаптиране 

към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) No1272/2008 на Европейския 

парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на 

вещества и смеси; 

 Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (издадена от 

министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 

от 08.08.2014 г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 6 Октомври 2020г.); 

 Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 

352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.) 

 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. и 

доп., бр. 76/30.08.2013 г.) 

 Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри  (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.) 

 Директива 2006/21/EC на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. 

за управлението на отпадъци от добивните промишлености и изменяща Директива 

2004/35/ЕС 

 Решение на Комисията от 20 април 2009 година, относно определянето на 

критериите за класификация на съоръженията за отпадъци в съответствие с 

приложение III към Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии, (2009/337/ЕО) 

 Наредба No40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на 

автомобилен превоз на опасни товари обн., ДВ, бр. 15 от 24.02.2004 г., в сила от 25.05.2004 г., 

изм. и доп., бр. 12 от 6.02.2007 г., доп., бр. 67 от 17.08.2007 г., изм. и доп., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила 

от 30.06.2009 г., попр., бр. 18 от 5.03.2010 г., изм., бр. 100 от  20.12.2011 г., изм. и доп., бр. 87 от 

4.10.2013 г., в сила от 4.10.2013 г., доп., бр. 76 от  2.10.2015 г., в сила от 2.10.2015 г. изм. и доп., бр. 76 от 

19.09.2017 г. попр. ДВ. бр.77 от 26 Септември 2017г. 

6.1.12. Други нормативни документи, свързани с инвестиционното предложение  

 Наредба № 7 от 22 .12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони;  

 Наредба № Iз–1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар;  

 Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци 

и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;  

6.2 Основен и специфичен подход използван при изготвянето на 

ДОВОС 

6.2.1 Атмосфера  

 Анализ на територията на обекта на базата на карти 1:25000, 1:10000 и оглед на 

района на място; 
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 Преглед и анализ на съществуващата информация. 

6.2.2 Атмосферен въздух 

 Набиране и систематизиране на статистическата информация за транспортните 

средства – вид и количество на моторните превозни средства. Изчисляване на емисии-

те от транспорта по утвърдени от МОСВ методики. 

 Анализ и оценка на наличната база от данни за емисиите на вредни вещества, 

получени от собствени или контролни замервания, както и по утвърдени изчислителни 

методи.  

 Набиране на информация за други значими неорганизирани източници на еми-

сии. 

 Набиране и систематизиране на информация за състоянието на атмосферния 

въздух в региона на инвестиционното намерение. Анализ и оценка на събраната база от 

данни за качеството на атмосферния въздух.  

 За оценка качеството на атмосферния въздух се използват ПДК на вредни ве-

щества в атмосферния въздух, регламентирани с Наредба № 14 от 1997 год. (Пределно 

допустими концентрации на вредни вещества във въздуха на населените места), На-

редба № 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, Наредба № 1 

(Норми за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух) Наредба № 11 (Норми за 

арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух). 

6.2.3 Води 

• Обща характеристика на повърхностните и подземните води– идентифициране, 

представителни периоди; 

• Анализ на съществуващата информация относно влиянието на физико-

географски и геоложки фактори върху хидроложката обособеност на подземните води 

в разглеждания район; 

• Почвени характеристики като фактор за формиране на повърхностния отток; 

• Климатични фактори, влияещи върху формиране на оттока и изменението на 

водния баланс; 

• Сезонен и годишен ход на оттока на водните обекти на територията на разглеж-

дания район – оценка на екстремните и средни стойности; 

• Характеристики на речния отток, свързан и с производствената дейност, опре-

деляне на водния баланс; 

• Ерозионна интензивност на водосбора; 

• Фоново състояние на повърхностните и подземните води; 

• Съществуващи източници на замърсяване на речните течения; 

• Използване и оценка на съществуващия информационен масив за качеството на 

водите; 

• Влияние на водното количество върху качествените параметри; 

• Предложения за пунктове на бъдещ мониторинг за качеството на водите; 

• Връзка и влияние на подземните води върху качествените характеристики; 

• Възможни източници на замърсяване на повърхностни води – производствени, 

битови, дъждовни; 

• Ползване на информационни масиви в държавни и други информационни цент-

рове (МОСВ, ИАОС, частни и др.), свързани с качествата на водите; 

• Посочване на препоръки и мерки, които да предотвратят, намалят или където е 

възможно да прекратят значителни вредни въздействия върху земите и почвите при 

осъществяване на инвестиционното предложение; 
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6.2.4 Земи и Почви 

  Сравнителен анализ на данни, получени от собствени изследвания, литературни 

източници и изследвания на други специалисти във връзка с изискванията на българс-

кото законодателство и възприетите в страната стандарти за качество на почвите.  

 На базата на събраната информация се извършва прогноза за преки, основни 

въздействия  (при възможност количествено) върху характеристиките на  почвите и 

влиянието им върху други среди при изграждане, експлоатация и закриване на инвес-

тиционното предложение.  

 Изготвя се прогноза във връзка с бъдещото земеползване и евентуалните проме-

ни. 

 Прилагане на основни методи за оценка на земите и почвите като системно-

екологичния анализ и синтез на данни, факти и литература по проблема. Обобщението 

на данните и заключенията са въз основата на съществуващите нормативни документи, 

закони, наредби и правилници.  

 Оценката включва още посещение на обекта и теренно проучване; анализ на 

картни материали и схеми; анализ на наличната документация; анализ на научна лите-

ратура; синтезиране на резултатите от анализите и изготвяне на експертна оценка. 

6.2.5 Ландшафт 

 При разработването на ДОВОС се прави  преглед на съществуващите източници 

на информация за състоянието на ландшафтното разнообразие в проучвания район 

(научни публикации, земеустройствени и лесоустройствени проекти, провеждани екс-

пертизи, снимки, карти, национални и международни нормативни документи и др ин-

формационни източници свързани с рационалното ползуване и опазване на ландшаф-

тите и ландшафтно разнообразие). Анализират се публикуваните материали за състоя-

нието на отделните компоненти на ландшафтите и се провеждат теренни проучвания за 

оценка на състоянието на чувствителни ландшафти.  

 При теренните проучвания се отчитат установените особености на съществува-

щото разнообразие на местообитания, като специално внимание се отделя на ландшаф-

тите, които са в условия на повишено антропогенно натоварване. Прилага се ландшаф-

тен метод, като при камералната обработка въз основа на ландшафтен анализ и синтез 

на информационната база от данни за изследваните компоненти, се диференцират ти-

пове  ландшафти с различна степен на стабилност и устойчивост. При оценка състоя-

нието на ландшафтите  се ползват : Общоевропейски  план за опазване на биологично-

то и ландшафтно разнообразие (2000), Наръчник за Натура 2000 в България (2002). 

6.2.6 Защитени територии и защитени зони 

 Обхватът на въздействие се определя въз основа на данните за разпространение 

на атмосферните замърсители, както и на евентуално замърсяване на различни при-

родни обекти.  

 Създава се база от първична информация, като се използват данни от Регистъра 

на защитените територии, заповедите за обявяване на обектите,  Интернет- източници, 

данни от съществуващи проучвания върху отделни компоненти на природните екосис-

теми в защитените територии.  

 Оценката на предполагаемите значителни въздействия върху защитените тери-

тории и защитени зони в резултат на реализирането на инвестиционното предложение, 

се извършва в съответствие със Закона за защитените територии, Закона за  биологич-

ното разнообразие, съответните конвенции, а  също така и на други съществуващи 

нормативни документи-закони, наредби, правилници, касаещи отделни компоненти на 

околната среда- въздух, води, почви и др. 
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 Предлагат се  препоръки и мерки, които да предотвратят, намалят или където е 

възможно да прекратят значителни вредни въздействия върху защитените територии и 

защитените зони от ЕМ Натура 2000. 

6.2.7 Земни недра и минерално разнообразие 

• Запознаване с фондови доклади за геологията; 

• Запознаване и анализ на доклади от геоложки проучвания; 

• Анализ на известната публикувана литература и наличните данни от инвестито-

ра; 

6.2.8 Растителност и местообитания 

 При разработването на ДОВОС се прави преглед на съществуващите източници 

на информация за флората и растителността (научни публикации, провеждани експер-

тизи, снимки, карти, национални и международни нормативни документи и др. инфор-

мационни източници свързани с рационалното ползване и опазване на растителните 

ресурси и биологичното разнообразие). Анализират се публикуваните материали за 

състоянието на флората и растителността в територията, която е обект на въздействие 

на инвестиционното предложение и се провеждат теренни проучвания за оценка на 

състоянието в критични участъци.  

 Таксономичната принадлежност и географското разпространение на растенията 

се определя по Флора на България ( т. І-ХI, 1962 – 2012), Определител на висшите рас-

тения в България (Кожухаров и др. 1992 ), Определител на растенията в България (Де-

липавлов Д. и др. 2003.)  и Конспект на висшата флора на България ( Асьов и др. 2002). 

Синтаксономичната принадлежност на растителните съобщества се определя по Конс-

пект на растителните съобщества в България (Апостолова И, Славова, 1997) и публи-

кации за синтаксони в различни райони на страната след 1995 г.  

 При теренните проучвания на растителността се прилага еколого-

фитоценотичен метод на изследване в ключови (характерни) участъци, като в зависи-

мост от поставените цели се описва флористичния състав на растителните съобщества 

и се дава качествена оценка на фитоценотичната структура или се прави количествена 

оценка на структурата и количественото съотношение на видовете. При по-детайлни 

проучвания обилието на видовете може да се оценява, чрез показател “покритие” или 

чрез скала за обилие-покритие на Браун-Бланке и др. (Павлов, 2006). 

 Във връзка с местообитанията при разработването на ДОВОС се прави преглед 

на съществуващите източници на информация за състоянието на основните типове 

местообитания, на екосистемите и екосистемното разнообразие в проучвания район 

(научни публикации, земеустройствени и лесоустройствени проекти, провеждани екс-

пертизи, снимки, карти, национални и международни нормативни документи и други 

информационни източници, свързани с рационалното ползване и опазване на екосис-

темите и екосистемното разнообразие). Анализират се публикуваните материали за 

състоянието на отделните компоненти на екосистемите и се провеждат теренни проуч-

вания за оценка на състоянието в чувствителните местообитания. 

 При теренните проучвания се отчитат установените особености на съществува-

щото разнообразие на местообитания, като специално внимание се отделя на екосисте-

мите, които са в условия на повишено антропогенно натоварване и местообитания на 

редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове и съобщества.  

6.2.9 Фауна 

 За оценка на фауната са проведени теренни проучвания на концесионния терен 

и неговите околности. Обходени са участъците и депата на концесията, като по експер-
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тна оценка  имат потенциал за сравнително високо видово разнообразие. 

 Приложени са основни методи и подходи за преки теренни изследвания, марш-

рутен и трансектен метод, пряко наблюдение, наличие на следи от жизнената дейност 

на животните, регистрация на убежища и др. данни от предходни оценки. 

 Предвид, че повечето животински видове имат скрит начин на живот, то опре-

делянето на пълния видов състав на дадено място е почти невъзможно. Поради тази 

причина видовият състав на фауната е определен чрез съпоставка на екологичните ус-

ловия на даден териториален обхват (географско положение, надморска височина, зем-

но покритие и др.) съчетано с достъпната научна информация за разпространението и 

биологията на видовете. 

 За оценка на видовия състав на прилепите в засегнатите територии по време на 

теренните наблюдения беше проучвана тяхната активност в района на 

инвестиционното предложение и в непосредствена близост до него по метода на 

регистрация на ехолокационни и социални ултразвуци с използването на ултразвуков 

детектор Pettersson D 240 x, заедно със записващо устройство Olympus WS-811. 

Осъществени са точкови наблюдения и трансектни записи главно в местности, 

представляващи хранителни хабитати. Основен метод на проучване на прилепната 

фауна в открити площи е регистрацията и компютърният анализ на издаваните от 

прилепите ултразвуци. Звуковият анализ е извършен с помощта на специализиран 

софтуер “BatSound 3.1 for Windows”. За целите на видовото определяне бяха взети 

предвид характерната форма на сонограмата, на ехолокационните звуци на прилепите, 

като бяха измервани звуковите параметри: честота и максимална енергия на звука, 

максимална и минимална честота на звука, продължителност на звука, интервал между 

издаваните последователни звуци. 

 Използвани са и резултатите от теренните проучвания в защитените зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 в резултат от картирането на местообитания и место-

обитания на видове през сезон 2011 и 2012 г. в рамките на проект „Картиране и опре-

деляне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, 

на МОСВ, както и достъпни бази данни. Прогнозата и оценката на въздействието вър-

ху целевите видове се основават и на експертно мнение. 

 Преглед на съществуващите източници на информация за фаунистичното раз-

нообразие (научни публикации, провеждани експертизи, снимки, карти, национални и 

международни нормативни документи и др. информационни източници свързани с 

рационалното ползване и опазване на растителните ресурси и биологичното разнообра-

зие). При определяне на природозащитния статус на животинските видове са използ-

вани: Закона за биологичното разнообразие (2002), Национален план за опазване на 

биологичното разнообразие (2000), Наръчник за Натура 2000 в България (2002), Ди-

ректива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 за запазване на природните местообита-

ния и на дивата флора и фауна и други международни и национални документи. 

6.2.10 Културно наследство  

 За извършване на анализ и оценка на въздействието са обработени: извлечения 

от оценките за предполагаемото въздействие на реализираното инвестиционно 

предложение за компонентите, имащи пряко отношение към паметниците на 

културата, като атмосферен въздух /за кисели йони и агресивни газове/; води /за 

киселинност и агресивни съставки/; почви; и др..  

 Извлечения за състоянието на миграциите, струпването на човешка маса и други 

фактори, рефлектиращи върху културното наследство;  

 Коментиране на определени данни и констатации със специалисти от субектите 
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на инвестиционните намерения;  

 Оценката обхваща всички фази на реализация на инвестиционното предложе-

ние; 

 Обработка на информацията от проведеното теренно проучване.  

6.2.11 Вредни физични фактори  

 Анализирани са източниците на шум;  

 Определени са стойности на шума в етапите на строителство, експлоатация, 

закриване и рекултивация;  

 Направен е сравнителен анализ с допустимите стойности по нормативни 

документи;  

 Посочени са мерки за намаляване на въздействието на този фактор 

6.2.12 Здраве и здравен риск 

 Анализ на национални годишна данни на НИС за динамиката на демографските 

процеси и показатели  и възрастова структура на население;  

 Анализ за здравното състояние на населението на основата на статистични дан-

ни на НИСИ - обща смъртност и водещи причини за смъртност, заболеваемост по от-

ношение на задължителните за регистрация заболявания; 

 Изчисляване на  коефициенти на смъртност, раждаемост и и естествен прираст 

на основата на официална статистика на НСИ за брой новородени, брой починали и 

брой жители на общините; 

 Анализи на официални данни на  НОИ за трудовите злополуки през последните 

три години; 

 Анализ  за ВБП на населението по данни на НСИ; 

 Анализ  нивото на бедност по области и  картографираното ниво на бедността 

на общините; 

 Анализ на литературни данни за здравния ефект на конкретните замърсители на 

околната и работната среда; 

 Анализ на здравното състояние, професионалните заболявания и  и трудовите 

злополуки на работниците в открития рудодобив на основата на резултати от предход-

ни изследвания и експертен опит; 

 Литературни данни и собствен опит за възможния здравен риск при конкретни-

те условия;  

   промени екологични фактори и фактори на работната среда; 

 Отразяване на препоръките от проведените консултации – коментари, анализ,  

предложения; 

6.2.13 Отпадъци и опасни вещества 

 Въз основа на материалния баланс на процеса се идентифицират участващите в 

производствените процеси суровини и опасни вещества; 

 Количествена и качествена оценка на входящите суровини и изходящите целеви 

продукти и отпадъци по схемата (за час, за година, за единица произведена продук-

ция); 

 Идентифициране на химичните вещества и смеси, в съответствие с Регламента 

CLP; 

 Количества и състав на генерираните твърди отпадъци по Закона за управление 

на отпадъците при производството. Класификация, съгласно нормативните изисквания; 

 Количества и състав на генерираните твърди отпадъци по Минната Директива и 
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нормативните документи, с които е транспонирана в България. Класификация, съглас-

но нормативните изисквания; 

 Отразяване на препоръките от проведените консултации – коментари, анализ и 

оценка. 

6.2.14 Методология за оценка на въздействията 

При реализиране на Инвестиционното  предложение са възможни следните сте-

пени на въздействия:  

o висока – значителни въздействия, които могат да нарушат функциите и стой-

ността на даден ресурс/рецептор и да имат по широко-обхватни последствия. Тези въз-

действия са приоритетни при определяне на предложените смекчаващи мерки с цел 

предотвратяване или намаляване на значимостта на въздействието; 

o средна – значителни въздействия, които представляват видими и трайни проме-

ни в съществуващото състояние, които могат да причинят вреди или деградация на 

дадения ресурс/рецептор, макар че цялостната му функция и стойност не се нарушават. 

Тези въздействия са приоритетни при определяне на предложените смекчаващи мерки 

с цел предотвратяване или намаляване на значимостта на въздействието; 

o ниска – видими, но незначителни въздействия в съществуващото състояние, из-

ключват се тези с естествен произход, които не се очаква да причинят вреди или да 

нарушат функцията и стойността на даден ресурс/рецептор. Въпреки това, тези въз-

действия се вземат под внимание, с цел предотвратяване или смекчаване, когато това е 

възможно; 

o несъществена – неразличими въздействия от естествените промени в средата и 

неотличими от съществуващото състояние. Не изискват смекчаващи мерки и не са от 

значение при вземане на решения. 

  



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

262 
 

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 

А цел избягване, предотвратяване и намаляване на възможните неблагоприятни 

последици за околната среда и за здравето на хората, за условията на живот в 

населените в места, имащи контакт с ИП  се предвиждат мерки за всички фази на ИП: 

 Проектиране 

 Строителство ( изграждане )  

 Експлоатация на рудниците  

 Товаро-разтоварни дейности  

 Транспорт на добитата руда от находище  “Надежда” до “Горубсо- Кърджали”- 

АД  

 Закриване и рекултивация на находището  

Срокът на изпълнение на  мерките е за целия период на изграждане, експлоатация 

и закриване на ИП, като основно мерките се планират за времето на реални дейности 

на обектите на находището. 

„Горубсо- Кърджали“АД ще осъществява собствен контрол на предложените 

мерки и ежемесечен отчет   на тяхното изпълнение . 

Мерките ще бъдат включени в ежегодни планове на Дружеството за  опазване на 

компонентите на ОС и човешкото здраве от производствената дейност на находище 

„Надежда“ и освен собствен контрол ще могат да се контролират и от  обществеността 

, съседните на находището  населени места, общината и компетентните органи.   

В този раздел са предложени основните мерки за минимизиране на вредните 

въздействия върху околната среда при реализация на инвестиционното предложение. 

Те са изготвени и изцяло съобразени с изискванията на Българското и Европейско 

законодателство. 

Препоръчаните от експертите мерки са представени в таблица 7.1. като те са 

предвидени за всички фази на реализация – проектиране, строителство, експлоатация, 

закриване и рекултивация на инвестиционното предложение и е представен и вероят-

ния ефект от тяхното прилаган 
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Таблица 7.1. Предвидени мерки за ограничаване на вредното въздействие върху окол-

ната среда от реализацията на инвестиционното предложение. План за изпълнение на 

мерките 

Мерки Фаза на  

изпълнение 

Резултат 

7.1. Атмосферен въздух   

1. Инвеститорът трябва да оросява 

местата за товарене и разтоварва-

не, както и вътрешно-обектните 

пътища в зависимост от необхо-

димостта. При много сухо и вет-

ровито време тази дейност да се 

извършва по-често. 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Опазване на атмосферния въз-

дух и здравето на хората 

Намаляване на отрицателното 

въздействие върху растител-

ността и местообитанията в 

съседните територии 

2. Инвеститорът трябва да оросява 

външните за обекта пътища в за-

висимост от необходимостта 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Опазване на атмосферния 

въздух и здравето на хората 

3. Инвеститорът трябва да поддържа 

на площадките и пътищата в доб-

ро състояние с цел намаляването 

на реемисиите от прах 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Опазване на 

атмосферния въздух 

4. Инвеститорът трябва постоянно да 

поддръжа изправността на използ-

ваната в кариерата техника и тран-

спортни средства 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Опазване на атмосферния 

въздух 

5. Инвеститорът трябва да провежда 

строг контрол върху вида и коли-

чеството на използваните взривни 

вещества. 

Експлоатация Опазване на атмосферния 

въздух и здравето на хората 

6. Инвеститорът трябва задължи 

фирмата – изпълнител на взривни-

те работи задължително да изпол-

зва гумени килими при специфич-

ните минни дейности, които освен 

разлета на едри късове, ще огра-

ничат до известна степен и разп-

ространението на праха; 

Експлоатация Опазване на атмосферния 

въздух и здравето на хората 

7. Инвеститорът трябва да използва 

съвременна ТСИ с капсуловани 

пресипки върху транспортните 

ленти, нискоемисионни двигатели 

и хидравлична защита при прето-

варване. 

Експлоатация Опазване на атмосферния 

въздух 

8. Инвеститорът при транспортиране 

на рудата трябва да използва зат-

ворени или покрити с платнища 

камиони, включително и при вът-

решнорудничния транспорт. 

Експлоатация Опазване на атмосферния 

въздух 

9. Инвеститорът да изгради, при не-

обходимост, ветроупорни прегра-

ди при товарене и разтоварване на 

почвата на депото и насипищата за 

минни отпадъци. 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Опазване на атмосферния 

въздух 

Намаляване и ограничаване на 

емисиите на прах 
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Мерки Фаза на  

изпълнение 

Резултат 

10. Инвеститорът следва да ограничи 

височината на почвените депа и 

насипищата за минни отпадъци, 

съобразно релефа на терена, за да 

се предотврати вторично разпра-

шаване при силни ветрове. 

Строителство 

Експлоатация 

 

Опазване на атмосферния 

въздух 

Намаляване и ограничаване на 

емисиите на прах 

11. При развитие на ерозионни проце-

си върху двете почвените депа за 

у-к „Македонци“ и за у-к „Дънго-

во“, Инвеститорът следва да се 

направи затревяване, за да се пре-

дотврати изнасянето на прахови 

частици от него. 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Опазване на атмосферния 

въздух 

Намаляване и ограничаване на 

емисиите на прах 

12. Инвеститорът трябва да ограничи 

дейностите по насипване на раз-

личните материали при високи 

скорости на вятъра 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Опазване на атмосферния 

въздух 

Намаляване и ограничаване на 

емисиите на прах 

13. Инвеститорът трябва да ориентира 

насипите за хумус и минни отпа-

дъци,  съобразно преобладаващата 

посока на ветровете. 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Опазване на атмосферния 

въздух 

Намаляване и ограничаване на 

емисиите на прах 

14. Да се гарантира поддържане на 

техниката и пътищата в добро 

състояние и извършва контрол 

върху качеството на горивото. 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

За намаляване на емисиите от 

ДВГ  и опазване на качеството 

на въздуха. 

15. Да се поддържат добре озеленени 

пътните връзки за намаляване на 

замърсяването на прилежащите 

земи от прахо-газови емисии. 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Опазване на качеството на 

въздуха. 

7.2.Води   

1. Инвеститорът трябва да не  

нарушава сервитутните ивици за 

експлоатация и ремонт на 

съществуващата инфраструктура 

по чл. 67 (2) на ЗУТ. 

Строителство и 

експлоатация 

Опазване на съществуващата 

техническа инфраструктура за 

водоползване 

2. Инвеститорът трябва да изгради 

пречиствателно съоръжение при 

доказана необходимост, за да не се 

допуска изтичане на замърсени 

води към повърхностни водни 

обекти 

Строителство и 

експлоатация 

Опазаване на повърхностните и 

подземните води 

3. Инвеститорът следва да предвиди 

отвеждане на дъждовните води 

чрез обходни канавки, които да са 

с необходимите параметри, около 

рудниците и насипището за 

недопускане на замърсяването им 

Строителство и 

експлоатация 

Опазаване на повърхностните и 

подземните води и 

минимизиране на ерозионни 

процеси 

4. Инвеститорът следва да разработи 

План за действие при аварийни 

ситуации, който да се съгласува с 

БД ИБР. 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Опазаване на повърхностните и 

подземните води 
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Мерки Фаза на  

изпълнение 

Резултат 

5. При възникване на аварийна 

ситуация, Инвеститорът да се 

информира БД ИБР за причините, 

периода на настъпване, характера 

на очакваното замърсяване и 

предприетите мерки за опазване 

на повърхностните и подземните 

води 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Опазаване на повърхностните и 

подземните води 

6. Инвеститорът следва да разработи 

План за собствен мониторинг, 

който да се съгласува с БД ИБР и 

регулярно представяне на 

резултатите от собствения 

мониторинг в БД ИБР 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Опазаване на повърхностните и 

подземните води 

7. Планът за собствен мониторинг на 

подземни и повърхностни води да 

се разработи от Инвеститора в 

съответствие с изискванията на 

чл.70 от Наредба №1/11.04.2011 за 

мониторинг на водите. За 

подземните води да се наблюдава 

химичното състояние и да се 

извършва измерване на дебити 

или статични водни нива в 

мониторинговите пунктове, който 

да се съгласува с БД 

„Източнобеломорски район“ 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Опазаване на повърхностните и 

подземните води 

8. Инвеститорът следва да 

организира подмяната на горивно-

смазочните материали на 

техниката и оборудването да се 

извършва на специализирани 

площадки, извън концесионната 

площ. Ако се наложи да се 

извършва на място, да се вземат 

всички мерки за да не се допускат 

разливи и замърсяване на почвата 

и водите. 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Опазаване на почвите, 

повърхностните и подземните 

води 

9. Инвеститорът следва да осигури 

на обекта пясък и/или дървесни 

трици за събиране на разливи от 

нефтопродукти. Напоеният с 

нефтопродукти материал следва да 

се третира като опасен отпадък 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Превенция за опазване на 

почвите и водите от 

замърсяване 

Екологосъобразно управление 

на отпадъците 

10. Инвеститорът следва да иницира 

процедура за изграждане на 

водосборник по чл.50, ал.7, т.1 от 

ЗВ 

Строителство 

Експлоатация 

 

Опазване на водите 
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11. Инвеститорът следва да спазва 

забраните в чл. 118, ал.1, т.2,3,4 и 

5 от ЗВ: обезвреждането, 

включително депонирането на 

приоритетни вещества, които 

могат да доведат до непряко 

отвеждане на замърсители в 

подземни води; други дейности 

върху повърхността и в подземния 

воден обект, които могат да 

доведат до непряко отвеждане на 

приоритетни вещества в 

подземните води, 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; 

смесването на подземни води с 

различно качество чрез изградени 

водовземни съоръжения 

Строителство 

Експлоатация 

 

Опазване на подземните води 

от замърсяване 

12. Инвеститорът  следва да не 

допуска замърсяване на съседните 

земи с ГСМ, отпадъци и скални 

отломки от взривяването 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Опазване на повърхностните и 

подземните води и почвите от 

замърсяване 

13. На територията на съответния 

участък, Инвеститорът следва да 

организра доставката на 

химически тоалетни и да сключи 

договор за поддръжка на 

химическите тоалетни. 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Опазване на водите и 

минимизиране на здравния 

риск 

7.3. Земи и Почви   

1. Инвеститорът трябва да разработи 

проект за поетапна рекултивация 

на нарушените терени по време на 

експлоатацията на находището и да 

го прилага поетапно 

Строителство и 

експлоатация 

Опазване на почвите  

2. Да се обърне внимание на 

естетическото оформяне на 

терените и визуалното им 

въздействие. Да се осигури добра 

поддръжка на зелените площи – 

тревни и дървесно-храстови групи 

и масиви. 

Строителство и 

експлоатация 

Опазват се прилежащите земи 

и почвите и автентичния 

ландшафт. Създаване на 

естетически комфорт. 
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7.4. Земни недра и 
минерализация 

  

1. Инвеститорът следва стриктно да 

изпълнява утвърдените работни 

проекти, вкл. и тези за 

рекултивация 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Опазване на земните недра 

Минимизиране на възможни 

неблагоприятни въздействия 

върху околната среда 

Адаптиране към ландшафта на 

околните терени 

2. Инвеститорът следва стриктно и 

точно да спазва технологичните 

процеси за водене на добивни и 

откривни работи 

Експлоатация Опазване на земните недра 

7.5. Ландшафт, флора, 
растителност и 
местообитания 

  

1. Инвеститорът следва трайно да 

маркира границите на терените, за 

които е предвидено пряко 

въздействие – откритите 

рудниците, депо за минни 

отпадъци и депо за хумус 

Строителство и 

експлоатация 

Опазване на ландшафтите, 

флората, растителността и 

местообитанията в съседните 

територии 

2. Инвеститорът следва да разработи 

проект за изграждане на защитни 

горски пояси около площадката на 

депото за минни отпадъци и учас-

тъците от откритите рудници, кои-

то не граничат с горски съобщества 

Строителство Опазване флората, 

растителността и 

местообитанията в съседните 

територии 

3. Инвеститорът следва да създаде  

защитен горски пояс около 

площадката на депото за минни 

отпадъци и участъците от 

откритите рудници, които не 

граничат с горски съобщества 

Експлоатация Опазване на ландшафтите, 

флората, растителността и 

местообитанията в съседните 

територии 

4. Инвеститорът следва да създаде 

организация за предотвратяване на 

унищожаването на растителност и 

местообитания чрез засипване и 

утъпкване на прилежащи на 

инвестиционното предложение 

територии 

Строителство и 

експлоатация 

Опазване флората, 

растителността и ландшафтите 

в съседните територии 

5. Инвеститорът  следва да проектира 

и проведе  своевременна 

техническа и екологосъобразна 

биологична рекултивация за 

създаване на условия за  

формиране на устойчиви 

растителни съобщества, 

съответствуващи на потенциалните 

местообитания 

Закриване и      

рекултивация 

Възстановяване на 

растителността , подходящи 

местообитания за целевите 

видове животни и 

ландшафтите.  

Възстановяване характерното 

за района биологично 

разнообразие 
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6. Инвеститорът  следва да проведе  

лесокултурни мероприятия за 

поддържане на защитните горски 

пояси 

Закриване и 

рекултивация 

Опазване флората, 

растителността и 

местообитанията 

7.6. Фауна   

1. Началото на строителните 

дейности, свързани с премахване 

на горска, храстова и тревна 

растителност, да не се извършва 

през размножителния период на 

птиците (април-юни). Подходящо е 

тези дейности да започнат рано 

напролет (м. февруари-март), 

когато птиците и останалите 

животни не са заели гнездови и 

размножителни територии или през 

есента (септември – октомври). 

Строителство Предотвратяване на 

допълнително отрицателно 

въздействие върху фауната 

2. Инвеститорът следва да създаде 

организация за теренно обхождане 

на участъците, предвидени за 

експлоатация - рудниците и депата 

за минни отпадъци и хумус, заедно 

с техните околности и при 

намиране на сухоземни 

костенурки, таралежи, змии и 

други животински видове, те да 

бъдат пренесени и освободени 

обратно в природата на подходящи 

места достатъчно отдалечени и на 

безопасни разстояния от обекта. 

Строителство и 

експлоатация 

Опазването на защитени 

видове предмет на опазване 

3. Инвеститорът следва да обезопаси 

територията на разработвания в 

момента рудник с подходяща 

ограда от ситна мрежа (диаметър 

на окото по-малък от 0,5 cm). 

Необходимо условие е тя да бъде 

опъната за да не образува гънки, 

джобове и др., които могат да се 

използват от животните за 

преодоляването ѝ. Добре е 

височината да е минимум 1,2 m над 

земната повърхност, а долният ѝ 

ръб да бъде заровен на минимум 15 

cm в земята.  

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Предотвратяване на смъртност 

на индивиди,  основно нa 

сухоземни костенурки, които 

попаднали в изкопа няма да 

имат възможност да излязат. 

По този начин ще се сведе до 

минимум отрицателното 

въздействие. 

 

Обезопасяване на живота на 

хората 

4. Инвеститорът следва да създаде 

организация, така че движението 

на хора и техника да се 

осъществява само по определени 

маршрути, и да не се допуска 

движение извън пътищата и 

подходите към строителните петна 

и производствени участъци в 

зоната. 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Ограничаване на 

допълнителното унищожаване 

на растителността; 

ограничаване на 

безпокойството на животните и 

тяхната смъртност, както и 

ограничаване на допълнително 

влошаване и съкращаване на 

трофичната им база. 



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

269 
 

Мерки Фаза на  

изпълнение 

Резултат 

5. Инвеститорът  трябва да 

организира по време на 

строителството да не се 

отстраняват без нужда стари и 

хралупати дървета. 

 

Строителство Опазване и съхраняване на 

съществуващи дневни 

убежища на прилепи; Опазване 

и съхраняване на подходящите 

субстрати за хранене и 

развитие на ларви на сечковци, 

както и на опазване и 

съхраняване на съществуващи 

дневни убежища на прилепи. 

6. Инвеститорът  трябва да 

организира по време на 

строителството да не се почистват 

излишно участъци с тревна и 

храстова растителност. 

Строителство Съхраняване целостта на 

хранителните хабитати на 

животински видове 

7. Да не се извършват взривни 

дейности през размножителния 

период от 15 април до 1 юни. 

Строителство Избягване на излишно 

безпокойство на прилепи и 

друга гръбначна фауна по 

време на размножителния 

период 

8. Инвеститорът трябва да организира 

взривните дейности да бъдат 

провеждани само в светлата част на 

денонощието. 

Експлоатация Ограничаване на 

безпокойството при нощно 

активните видове, основно 

прилепи. 

7.7. Здравен риск   

1. Ограничаване скоростта на 

тежкотоварните МПС при 

транспортирането на рудата от 

рудника до обогатителната 

фабрика гр.Кърджали и на 

обратните курсове. 

Строителство и 

експлоатация  

Ще се намали и ограничи 

дразнещият ефект на праха и на 

горивните газове върху горните 

дихателни пътища.  

2. При излизане от рудника колелата 

на МПС да се измиват. 

Строителство и 

Експлоатация 

Намаляване на праха по 

пътната настилка и  чувството 

на дискомфорт на населението. 

3. Дните и часовете на взривяванията 

да са достояние на населението от 

прилежащите населени места, а 

преди взрива да се подава 

предупредителен звуков сигнал. 

Строителство и 

Експлоатация 

Ще намали риска от попадане 

на  отсколки върху случайни 

минувачи или селскостопански 

животни.  

4. Да се разработи програма за 

осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд, която 

да включва всички дейности 

свързани с изграждането и 

експлоатацията на рудника. 

Програмата да се актуализира 

периодично и успоредно с хода на 

разкривките и преминаването на 

към следващите хоризонти на 

строителство и добив. 

Строителство и 

Експлоатация 

Ще намали риска от трудови 

злополуки.  
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5. На основата на оценката на риска   

да разработи  програма за 

намаляване и ограничаване на 

риска на работните места, която да 

включва: Режими на труд и 

почивка по време на 

работа;Хранително- питейни 

режими съобразени с 

микроклиматичните условия; 

Провеждане на профилактични 

медицински прегледи и  

редовен анализ на здравното 

състояние на работниците; 

Осигуряване на колективни и 

лични предпазни средства.  

 

Строителство 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

 

Намаляване и ограничаване на 

риска за здравето на работните 

места. 

 

 

7.8.Отпадъци и опасни 
вещества 

  

1. Инвеститорът  да изиска при 

сключване на договор с външна 

фирма, в него да бъде отбелязано, 

че взривните вещества  ще се 

транспортират в съответствие с 

изискванията на Правилника за 

безопасност на труда при 

взривните работи, Европейска 

спогодба за автомобилен превоз на 

опасни товари (ADR), Наредба № 

40/14.01.2004 год. за условията и 

реда за извършване на автомобилен 

превоз на опасни товари, Закона за 

контрол над взривните вещества, 

огнестрелните оръжия и 

боеприпасите и Правилника за 

неговото приложение. 

Експлоатация Спазване на нормативната база 

за опасни вещества и 

минимизиране на риска за 

хората и компонентите на 

околната среда 

2. Инвеститорът да разработи система 

за встъпително и периодично 

обучение на персонала 

Експлоатация Екологосъобразно управление 

на отпадъците и недопускане 

на аварийни ситуации 

3. Инвеститорът  да изисква  от 

доставчиците на смазочни масла  

„Информационен лист за 

безопасност”. Въз основа на 

информацията от ИЛБ да се 

разработят инструкции за 

безопасна работа 

Екаплоатация Гарантира безопасна работа с 

опасни вещества  

Превенция за безопасна 

употреба на опасни вещества 

4. Инвеститорът  следва да сключи 

договори с фирми, притежаващи 

разрешително по чл.35 от ЗУО, 

които ще транспортират и/или 

третират генерираните отпадъци. 

Строителство и 

експлоатация 

Екологосъобразно управление 

на отпадъците 
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5. Инвеститорът да предприеме  

всички мерки за не смесване на:  

а) опасни отпадъци с други опасни 

отпадъци или с други отпадъци, 

вещества или материали; 

смесването включва и 

разреждането на опасни вещества;  

б) оползотворими отпадъци с 

неоползотворими отпадъци; 

 

Експлатация 

Екологосъобразно управление 

на отпадъците 

6. Инвеститорът  да  определи 

отговорно лице, което да 

организира безопасното  

управление на опасните отпадъци; 

Експлоатация Еколого-съобразно управление 

на отпадъците 

7. Инвеститорът да осигури 

инструктаж и периодично обучение 

на персонала, който работи с 

опасни отпадъци; 

Експлоатация Еколого- съобразно управление 

на отпадъците 

8. Инвеститорът да проведе обучение 

на работниците за използване на 

предвидените средства за 

предотвратяване и ограничаване на 

възникнали пожари 

Експлоатация Превенция за аварийни 

ситуации 

7.9.Културно наследство   

1. Да се разработи от Инвеститора 

План за съхранение на обектите от 

археологическо, архитектурно, 

историческо и културно значение , 

намиращи се в близост от 

находище „Надежда“ 

Строителство Опазване на националното и 

културно богатство на страната  

2. Да се възстановят обектите от 

археологическо, архитектурно, 

историческо и културно значение, 

намиращи се в обсега  на 

концесионната площ  и засегнати 

от проучвателната дейност на 

находище „Надежда“. 

Строителство 

Закриване и 

рекултивация 

Опазване на националното и 

културно богатство на страната 

7.10. Обобщени изводи 

   1.На база на направения анализ и оценка на Инвестиционното предложение  и с 

цел неговата екологосъобразна реализация са предвидени 63 мерки за етапите на 

строителство, експлоатация и закриване и рекултивация 

2. Предвидените мерки ще осигурят пълно съответствие на реализацията на 

инвестиционното предложение с Европейското и национално екологично 

законодателство по отношение на опазване на всички компоненти на околната среда, 

опазване на човешкото здраве  и устойчиво развитие на региона. 
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8. Описание на очакваните значителни неблагоприятни 

въздействия на инвестиционното предложение за околната среда 

и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на 

инвестиционното предложение на риск от големи аварии и/или 

бедствия, които са от значение за него; съответната информация 

трябва да е получена чрез оценка на риска; описанието включва 

приложимите мерки, предвидени за предотвратяване или 

смекчаване на значителните неблагоприятни последици на тези 

събития за околната среда и човешкото здраве, както и 

подробности за подготвеността и за предлаганото реагиране при 

такива извънредни ситуации; 

8.1 Очаквани значителни неблагоприятни въздействия на 

инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, 

произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение на 

риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение за него 

Спецификата на това инвестиционно предложение, отнасящо се до открит добив 

на полиметални руди не предполага възможността за получаване на големи 

производствени аварии.  

Обектът по реда на чл.103 от ЗООС, не се класифицира  като предприятие/съоръжение 

с висок (ПСВРП) или нисък  рисков потенциал (ПСНРП). Не съществува възможност от 

значителни неблагоприятни последствия от инвестиционното предложение за околната среда и 

човешкото здраве, които произтичат от неговата уязвимост на големи аварии и/или бедствия. 

Предвижданата техника за добив на руда, трошенето на руда и изобщо 

предвидената в идейния проект техника и технологични решения, транспортирането на 

рудата и др. не предполагат риск от големи производствени аварии . 

Местоположението на находище „Надежда“, спецификата на производствения 

процес, четиридесетгодишния срок на експлоатация, цикличността на отделните 

операции (добив, взривяване, трошене, товарене, транспорт и др.) прекъсване на 

работата през зимните месеци, са достатъчно основание да се твърди, че това 

инвестиционно предложение не може да бъде уязвимо от вероятни големи бедствия – 

наводнения , земетръси, пожари, дъждове, порои, снегове (снежни бури) и др.  

Анализът и оценката на тези обстоятелства показват, че инвестиционното 

предложение не е уязвимо от евентуални аварии и бедствия, които са предпоставка за 

потенциални неблагоприятни въздействия  за околната среда и човешкото здраве. 

Специфичното за това инвестиционно предложение са пробивно-взривните 

дейности, които могат да бъдат причина за аварии, но в идейния проект много 

подробно са описани всички дейности, свързани с тях – периодичност (1-2  

взривявания седмично), извършване на взривните работи от външна фирма 

(специализирана и лицензирана за взривни работи). Възлагането на дейността на 

вуншна фирма включва и всички превантивни мерки и дейности, които тя предприема, 

за да няма аварийни ситуации при транспортиране на опасните вещества и смеси и при 

работа на обекта.  
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Комплексът от опасни събития ще формира крайната стойност на величината 

Риск (R) при минни дейности в находище „Надежда“ и е показана в табл. 8.1.1. 

Таблица 8.1.1. Оценка на риска при минните дейности 

Степен на риска 

Ri 

Рискови показатели 

здраве, 

живот 

технико-

технологични 

екология социален статус 

Незначителен 

Максимум 1 бр. 

дефект 

Липсва Липсва Липсва Частично 

Значителен 

2 бр. дефекта 

Липсва Частично Частично Частично 

Критичен 

Над 2 бр. дефекта 

Частично Частично Частично Частично 

Катастрофален 

над 4бр. дефекта с  

особена тежест 

масова 

злополука, 

условия за 

смърт 

 

над 75% 

увреждания 

предпоставка за 

екологична 

катастрофа 

предпоставка за 

сериозни социални 

нарушения 

Рисковете, които могат да предизвикат значителни негативни явления, 

изразяващи се в нарушаване на живота или здравето на човека, на компоненти от 

околната среда  и социалния статус, изградени и използвани съоръжения са посочени в 

горната таблица. 

Въз основа на определената категория и при случаи, класифицирани като 

„значителен“, “критичен“ или „катастрофален“ риск, задължително се изготвя 

„Методика за управление” с цел снижаване на стойността или неутрализиране на 

величината Риск (R). Това е задължение на фирмата, която ще извършва пробивно-

взривните работи. 

Въз основа на всичко по-горе изложено, преди започване на експлоатацията на 

находището „ Горубсо-Къджали“АД трябва да разработи, да утвърди и да представи на 

обслужващия персонал и компетентните органи авариен план. 

В аварийния план трябва да бъдат включени мерки :  

 За предотвратяване на неблагоприятните последици от извънредни съби-

тия  

 За смекчаване на неблагоприятните последици от извънредни събития. 

 Подготвеност на предполагаемо реагиране при извънредни ситуации, съ-

образно техния характер 

 Опазване на компонентите на околната среда 

 Опазване на човешкото здраве  

 Опазване устойчивостта и ефективността и еколого-съобразността на ин-

вестиционното  предложение 

8.2. Оценка на риска от значителни неблагоприятни въздействия на 

инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве 

В настоящия доклад са представени локалните аварии, които е възможно да въз-

никнат със съхраняваните и използваните опасни вещества и смеси. Единственото 
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опасно вещество освен взривните смеси, което ще се употребява и съхранява в незна-

чителни количества на обекта е дизеловото гориво. Дизеловото гориво ще се съхранява  

в Модулен двустенен хоризонтален стоманен резервоар за съхранение на дизелово 

гориво с едно отделение намиращ се на площадката на надземния рудничен комплекс, 

който  е сертифициран и отговаря на следните Директиви и стандарти: 

 EN 12285-2: Стоманени цистерни, произведени в заводски условия;  

 2014/35/ЕС : Директива за ниско напрежение;  

 2014/30/EC : Директива за електромагнитна съвместимост;  

 2006/42/CE : Директива за машини;  

 92/58/CE : Директива за минималните изисквания за осигуряване на знаци за 

безопасност и/или здраве по време на работа; 

 CEI 64-8;  

 EN 10217-7;  

 UNI EN 12285-2;  

 UNI EN 13160-1;  

 UNI EN 13160-3;  

 UNI EN 13616. 

Общото количество дизелово гориво, предвидено за добив  на 1 тон минна маса 

(руда + скална маса ) е : 2,5 до 5 литра /тон. Дизеловото гориво попада в Част 2 

„Поименно изброени опасни вещества“, колона 1, т.34в на Приложение №3 към чл.103, 

ал.1 на ЗООС. В тази връзка максималните количества, които са налични или има 

вероятност да са налични във всеки един момент на обекта са 10 – 12 тона. При 

доставката му  ще се използва 1  брой транспортни средства с капацитет 10 тона,  за 

всяко от тях. 

Неговите свойства и класификация са подробно посочени в т.1.3.3. 

Обектът по реда на чл.103 от ЗООС, не се класифицира  като 

предприятие/съоръжение с висок (ПСВРП) или нисък  рисков потенциал (ПСНРП). Не 

съществува възможност от значителни неблагоприятни последствия от 

инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, които 

произтичат от неговата уязвимост на големи аварии и/или бедствия. 

Значимостта на въздействието се определя в контекста на идентифицираните 

заплахи (рискови фактори) и тяхното въздействие (последствия) върху експонирано-

то население или група от хора. Количественото определяне на въздействието или 

т.нар. магнитуд (значимост) се извършва въз основа на оценка на риска. 

Идентифицирани следните основни аварии, които е възможно да възникнат 

на територията на предприятието: 

- пожар при съхранение на запалими ОХВС - при което биха се образува-

ли и емитирали в атмосферата продукти на изпарение и непълно горене, някои от кои-

то биха имали потенциален риск от токсичност. 

- евентуален разлив на ОХВС в ограничени количества - попадайки във 

водни басейни да окажат вредно въздействие върху водната флора и фауна. 

- злоумишлени действия (терористичен акт). 

За да се направи коректна оценка на риска е необходимо да се вземат под 

внимание всички превантивни мерки и защитни бариери, които могат да ограни-

чат риска от злополуки. 
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Таблица 8.2.1. Оценка на защитните бариери и нивото на защита 

№ 
Описание на барие-

рата 
Функция Описание / Ефикасност 

П
р

ев
ен

ц
и

я
 

З
а

щ
и

т
а
 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
а
 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о

н
н

а
 

1 Наличие/ разполага-

не на 

ръчни  противопо-

жарни 

средства - прахови 

пожарогасители за 

гасене на пожари 

при съхранение на 

ОХВС 

Ограничаване на 

развитието и после-

диците от възникване 

на пожар 

Модерни и класически 

средства срещу пожари, 

притежаващи 100% ефи-

касност предвид горими-

те материали при пожар. 

Х Х Х Х 

2 Обучение на персо-

нала 

Обученията и пос-

ледваща квалифика-

ция на персонал е 

основна част от безо-

пасносните усовия на 

труд на обекта 

Справянето с аварийни-

те ситуации на обекта 

изцяло зависи от адек-

ватната реакция на пер-

сонала 

Х   Х 

3 Охрана на предпри-

ятието – 24 часа в 

денонощието 

Контрол на достъпа, 

вкл. до ОХВС. 

Противодействие 

срещу сабо-

таж/тероризъм. 

Охраната допуска до те-

риторията на предприяти-

ето единствено хора, 

имащи пряка връзка с 

дейността на дружеството 

(служители, контролни 

органи, доставчици и 

др.) и притежаващи до-

кумент за самоличност. 

Постоянна ефективност. 

Х Х  Х 

4 Наличие на заземя-

ване, мълниезащита 

и гръмоотводи (вкл. 

и на резервоарите за 

съхранение на ди-

зелово гориво)  

Избягване на ефекти-

те от мълния  

Мярка с постоянна 

ефективност 
Х Х Х  

5 Инструкции за безо-

пасност: 

- ограничения за дос-

тъп 

- план за движение  

- план за паркиране  

Ограничаване на дос-

тъпа до складовете на 

незадължителните 

превозни средства  

Организиране на дви-

жението на обекта 

ограничаване на риска 

от злополуки 

Организационна мярка за 

безопасност. 

Инструкции, налични на 

обекта.  Оторизирания 

персонал е запознат  и 

изпълнява  инструкции-

те.   

Почти системно прила-

гане (човешки фактор, 

свързан с изпълнението 

от страна на персонала). 

Х   Х 
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№ 
Описание на барие-

рата 
Функция Описание / Ефикасност 

П
р

ев
ен

ц
и

я
 

З
а

щ
и

т
а
 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
а
 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о

н
н

а
 

6 Указания за безо-

пасност (забрана за 

пушене, разреши-

телно за огневи 

работи) 

Строг контрол на  

всяка работа, която 

изисква въвеждането 

на горещи точки 

Организационна мярка за 

безопасност. 

Инструкции,  информа-

ция и указания за безо-

пасност, които са предмет 

на припомняне на безо-

пасността при изпълнени-

ето й. 

Инструкции, налични на 

обекта и оповестени на 

отговорния персонал 

Систематично прилага-

не. 

Х   Х 

7 Организация на запа-

сите от ОХВС 

Избягва  се натрупва-

нето на големи коли-

чества ОХВС. Избягва 

се риска от съвместно 

съхранение на несъв-

местими вещества и 

смеси 

Организационна мярка за 

безопасност. 

Процедури за ефективна 

работа на дружеството и 

персонала. Систематично 

прилагане. 

Х   Х 

8 Наличие на съдове 

(вани) за улавяне на 

разливи на ОХВС и 

опасни отпадъци  

Защита от пробив и 

попадане в околната 

среда на ОХВС 

Пасивно устройство за 

безопасност. Постоянна 

ефективност. 

Х Х Х  

Оценката на риска(Р) се извършва въз основа на определящите го елементи - Вероят-

ност(В), експозиция(Е), последици(вреда)(П) по следната формула: P=В*Е*П. 

Входни данни  за изчисляване на оценка на риска и прогнозиране 

значимостта на въздействието 

1.  

Вероятност  (В)- Тази част от оценката на риска разглежда каква е вероят-

ността, установените опасности (рискови фактори) за населението и човешко-

то здраве да възникнат в даден период от време. 

0.1 Едва забележими 

0.2 Практически невъзможни 

0.5 Малко възможни 

1.0 Малко възможна, но възможна в ограничен случай 

3.0 Ниска вероятност 

6.0 Напълно възможна 

10.0 Относително висока вероятност 
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2. Честота на експозиция (Е) Експозицията, представлява времето през което рис-

ковия фактор въздейства върху експонираното население или група от хора (служители, 

работници). Това е времето през което чувствителния рецептор е изложен на вредно 

въздействие. 

0.5 Твърде ниска (по-малко от 1 път месечно) 

1.0 Много ниска(до 1 час седмично) 

2.0 Ниска (до 1 час на ден) 

3.0 Средна(до 1/3 от работното време) 

6.0 Достатъчно висока(половината работно време) 

10.0 Непрекъснато, през цялото работно време 

 

3. Последици (П) Тази част от оценката на риска разглежда какво би се случило, 

ако настъпят установените опасности (рискови фактори) и какви биха били последст-

вията за населението и човешкото здраве. Определя се в зависимост от вида на обекта, 

подлежащ на защита (население, работници, имущество, работна и околна среда), те-

жест на възможните последици (нараняване или увреждане на човешкото здраве), и обх-

ват на вредата. 

1.0 Малки Инцидент без последици за околна среда и хората 

3.0 Значителни Инцидент с незначителни, краткотрайни последици за 

околна среда и хората 

7.0 Сериозни Инвалидност и/или Инцидент със значителни последици за 

околна среда и хората - залпово замърсяване, непланирана 

емисия и др. 

15.0 Опасни Един смъртен случай при работещите и/или сериозни 

замърсявания с дълготрайни неблагоприятни изменения в 

ОС 

40.0 Катастрофални Много смъртни случаи, дълготрайно необратимо увреждане 

на околната среда 

 

          4.               Риск (Р)  - За оценка на допустимостта на риска и значимост на 

въздействието, се използва 5-степенна скала за оценка, която служи и за количествен 

дескриптор за планиране и/или прилагане на мерки за неговото предотвратяване или 

ограничаване 

 До 20 Твърде ограничен, приемлив риск 

 От 20 до 70 Неголям риск, необходимо е внимание 

 От 70 до 200 Необходими са мерки за управление на риска 
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 От 200 до 400 Необходимо е незабавно подобрение на мерките за безопасност 

 Над 400 Прекратяване на дейността до отстраняване на риска 

Идентифицирани следните основни аварии, които е възможно да възникнат на 

територията на предприятието: 

- пожар при съхранение на запалими ОХВС - при което биха се образува-

ли и емитирали в атмосферата продукти на изпарение и непълно горене, някои от кои-

то биха имали потенциален риск от токсичност. 

- евентуален разлив на ОХВС в ограничени количества - попадайки във 

водни басейни да окажат вредно въздействие върху водната флора и фауна. 

- злоумишлени действия (терористичен акт). 

Таблица 8.2.2 Количествена оценка на риска 

№ Рискова ситуация 

П
о
сл

ед
и

ц
и

  

 П
 

В
ер

о
я

т
н

о
ст

  

В
 

Ч
ес

т
о
т
а

  

Е
 

П
о
к

а
за

т
ел

 н
а
 

р
и
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а

 

Р
=

П
.В

.Е
 

1 Събитие със загуба на съдържание -  

изтичане на дизелово гориво от единичен 

резервоар при съхранението или при 

преливане в друга емкост 

3 3 0.5 4,5 

2 Възникване на друга авария при саботаж 

или терористичен акт 
7 0,5 0,5 1,75 

3 Възникване на авария при силно земетре-

сение 
3 0,5 1 1,5 

4 Възникване на авария при наводнение 3 1 2 6 

5 Възникване на авария в резултат на мъл-

ния при нарушена мълниезащита 
7 0,5 2 7 

6 Възникване на авария в резултат на тер-

мично въздействие от висока температура, 

отделена при пожари (включително и на 

МПС)  извън територията на обекта. 

1 3 1 3 

Всички разгледани рискови ситуации са с коефициент <20 и се оценяват 

като сценарии с минимален риск. 

8.3. Природни или антропогенните фактори, които могат да доведат 

до възникване на голяма авария или да утежнят последствията от нея, 

вкл. приложимите мерки, предвидени за предотвратяване или 

смекчаване на значителните неблагоприятни последици на тези 

събития за околната среда и човешкото здраве 

За района на дружеството не съществува пряка опасност от природни катаклизми, 

които да доведат до аварийна ситуация с тежки последствия. Въпреки това не бива да 

се изключват природните фактори, които могат да доведат до възникване на локална 
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авария на територията на предприятието. 

8.3.1. Земетресения  

В сеизмично отношение Община Кърджали,  към която принадлежи обектът, се 

намира под въздействието на Средиземноморско-трансазиатския сеизмичен пояс. 

Територията на общината попада в зона с прогнозирана за VІІ-VІІІ степен на 

интензивност по макросеизмичната скала на Медведев-Шпонхойер-Карник. 

Разпределението на попадащите кметства в различните прогнозни зони при сеизмична 

активност има следния вид:  

- VII степен – Бойно, Кьосево и част от Кърджали;  

- VІІІ степен – Мургово, Черешица, Горна Крепост, Чифлик, Орешница и Мост.  

В резултат на сеизмичното въздействие е възможно възникване на следната 

обстановка: 

- ще бъде нарушена системата на енергоснабдяване 

- в пътния участък ще възникнат катастрофи с пряко или косвено влияние 

върху обекта; 

Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия при 

земетресение:  

За предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици от 

сеизмично въздействие се предприемат следните превантивни мерки:  

- Обучение и практическа подготовка на органите на ръководството, служи-

телите и работниците на обекта.  

8.3.2. Наводнения и порои  

За района на обекта наводнения могат да се предизвикат в резултат на 

въздействието от природни явления и от разрушаването на хидротехнически 

съоръжения. Към първата група спадат наводненията, предизвикани от падането на 

обилни дъждове, интензивно снеготопене, ледови заприщвания, при което нивото на 

водите се повишава като предизвиква заливане на обширни райони. При обилни или 

продължителни валежи и при интензивно топене на снеговете по поречията на реките 

Арда и Върбица могат да настъпят  наводнения.  Наводнения могат да настъпят и/или в 

резултат на преливане на водите, при пълно или частично разрушаване  стените на 

големите или на малките язовири.  

На територията на общината са картотекирани 6 язовира от местно и 1 от 

национално значение с рискови за населението и прилежащите територии 

характеристики.  
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Фиг. 8.3.2.1 Извадка от „Карта на заливните територии при наводнения по данни от 

Гражданска Защита, наложена върху границите на общините”* 

* Застрашените от наводнения територии за отбелязани в син цвят. 

С тежки последици ще се окажат наводнения причинени от  язовирите 

„Кърджали”, „Невестино”, „Висока поляна” и „Ястреб“. От яз. “Кърджали” се 

разглежда и планира повишаване водите в коритото на р. Арда при аварийно изпускане 

на водата или при обилни валежи и снеготопене да се достигне до преливане от 

преливниците, така наречената  “висока вълна”.  При нея проектната кота на  заливане 

за Кърджали е 231 m. Няма вероятност  да бъде засегнат обекта, който е разположен 

над 80 m над нивото на протичащата в непосредствена близост река Върбица (кота 301 

m).  

Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците:  

 Увеличаване на подготвеността за наводнение, включително прогнозите за 

наводнение;  

 Изграждане на система за ранно предупреждение на работещите лица на обекта.  

8.3.3. Обилни снеговалежи, снежни виелици, обледявания и преспи  

Обилните снеговалежи не биха затруднили пряко устойчивостта на обекта, но в 

голяма степен представляват опасност ако на обекта възникне авария или пожар и са 

затруднени подходите към и от него. На обекта няма да се работи при зимни условия. 

Мерки за намаляване на последствията: 
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 Инфраструктурата на обекта да е готова да работи при тежки зимни условия;  

 Поддържане на запаси от материали, необходими за поддържане на локалната 

пътна инфраструктура при тежки зимни условия;  

 Непрекъснато следене на метеорологичния бюлетин и своевременно реагиране 

при очаквани обилни снеговалежи.  

8.3.4. Силни ветрове  

Силни ветрове са ветровете със скорост над 14 m/s. За региона са характерни 

проявите на циклони, антициклони, прашни вихрушки и др. Особено опасни се считат 

ветровете със скорост над 20 m/s. В случаите на силни бури се прекратява работата на 

обекта. Личния състав проверява обекта за наличие на неукрепени предмети, затварят 

се всички врати и прозорци, изключва се ел.захранването от главния прекъсвач и се 

изчаква отминаването на бурята. При възникване на авария се действа съгласно плана 

за съответната авария.  

8.3.5. Градоносни бури  

За особено опасни се считат гръмотевичните бури, придружени с градушки. 

Обектът на инвестиционното предложение ще бъде осигурен в гръмоотводно 

отношение, но при възникване на силни гръмотевични бури временно се спира работа 

и се изключва ел. захранването. При възникване на авария се действа съгласно плана за 

съответната авария. 

8.3.6. Аварии и пожари  

Пожарите могат да бъдат предизвикани от различно естество. Всеки служител, 

който установи крупна авария или пожар в района на обекта незабавно докладва на тел  

112, на Управителя или на упълномощено от него лице да го замества.  

8.3.7. Пътно- транспортно произшествие 

Транспортно произшествие свързано с МПС, не би представлявало опасност за 

обекта с оглед на възможността от възникването на пожар и възможността от 

прехвърлянето му на територията му. Възможно горящият обект да предизвика 

експлозия, която да нанесе минимални поражения. 

8.3.8.  Терористични актове 

Тероризмът е предварително обмислено, политически мотивирано насилие, 

извършено с намерение да повлияе върху обществото. Основна опасност от 

организиране и осъществяване на терористичен акт на територията на  обекта са 

евентуални действия на отделни лица, самостоятелни или като част от групи и 

организации.  Въпреки липсата на непосредствена терористична заплаха, съществуват 

вътрешни фактори, които създават предпоставки за нейното възникване, като:  

 Обособен контингент от трайно установили се чужди граждани от рискови 

държави;  

 Наличието на значителен миграционен поток от транзитно преминаващи лица;  

Вътрешният криминален контингент и по-конкретно организираната 

престъпност и възможните й връзки с терористични структури.  



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

282 
 

 

Възможните сценарии за извършване на терористична дейност за обекта могат 

да бъдат следните:  

 Задействане на взривно устройство в транспортно средство или на места 

с пребиваване на хора и съхранение на горива;  

 Използване на огнестрелно оръжие в места, сгради и съоръжения с 

пребиваване на хора с цел убийство на хора;  

 Задействане на взривно устройство в обекта и неговата инфраструктура;  

 Нерегламентирано проникване в електронни мрежи от системи за 

управление на ресурси.  

Очакваните последствия от терористичен акт са изключително тежки.  

Възможно е терористичен акт да причини голяма производствена авария, свързана с 

риск от изпускане на опасни вещества в околната среда. 

Мерки за предотвратяване на терористични актове:  

- Да се предприемат мерки за подобряване на сигурността и охраната на обекта. 

- Осигуряване / подобряване на пропускателен режим чрез физическа охрана и 

ред за достъп;  

- Незабавно информиране на компетентните институции посредством национален 

спешен телефон - 112 при наличие на съмнителен багаж или лица в непосредствена 

близост или в сградите, с цел предприемане на адекватни действия.  

8.4 Обобщени изводи   

1. Спецификата, предвижданата техника  и технологии, местоположението на 

находището са основания да се приеме, че ИП не се очаква да е уязвимо от големи 

аварии и/или бедствия. 

2. Не се очакват значителни неблагоприятни въздействия на ИП за  околната 

среда и човешкото здраве.  

3.Препоръчително е „Горубсо Кърджали“-АД преди започването на 

експлоатацията на находището да разработи „Авариен План“, насочен към опазване на 

околната среда, здравето на работниците и населението от близките населени места . 
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9. Становища и мнения на засегнатата общественост, на 

компетентните органи за вземане на решение по ОВОС или на 

оправомощени от тях длъжностни лица и други специализирани 

ведомства и заинтересувани държави - в трансграничен контекст, 

получени в резултат от проведените консултации 

9.1 Изпратени писма и материални за консултации с компетентните 

органи, специализирани ведомства, общини и засегната общественост 

 

В съответствие с изискванията на чл. 95 ал. 3 от ЗООС и чл. 9 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, 

Възложителят е провел консултации с компетентния орган (РИОСВ-Хасково) и със 

заинтересованите и специализирани ведомства.  

Уведомлението за Инвестиционното предложение е постъпило в РИОСВ – 

Хасково с вх. № ПД-1/02.01.2019. Уведомлението е прието от РИОСВ – Кърджали и  

потвърждението е изпратено освен на „ГОРУБСО- Кърджали“ АД и на община 

Кърджали, кметство село Воловарци (с. Дънгово), Кметство село Македонци, 

Басейнова Дирекция „Източно беломорски район“ и Министерство на енергетиката  

Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на ДОВОС е внесено за 

утвърждаване в РИОСВ – Хасково с писмо с вх. № ПД-1/09.10.2019 г.). „Горубсо – 

Кърджали „ АД е изпратил Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на 

ДОВОС с искане на становище до следните институции и организации: 

o РИОСВ-Хасково. 

o Басейнова дирекция за управление на водите "Източнобеломорски район" с 

център гр. Пловдив; 

o РЗИ – гр. Кърджали;  

o Министерство на енергетиката  

o Националния институт за недвижимо културно наследство; 

o Регионален исторически музей – гр. Кърджали; 

o ДГС – Кърджали 

o Областна Дирекция „Земеделие“ - Кърджали 

o Община Кърджали; 

o Кметство село Воловарци ( с. Дънгово) , 

o Кметство село Македонци 

9.2. Получени становища и мнения за определяне обхвата, 

съдържанието и формата на ДОВОС  

До настоящия момент са получени становища, препоръки за необходими 

действия за  изготвянето на ДОВОС и при реализация на инвестиционното 

предложение от следните заинтересовани специализирани ведомства:  
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1. РИОСВ-Хасково–Изх. № ПД-1/29.01.2019 г.  и Изх. № ПД-1/ 09.10.2019  ( 

2 становища)  

2. Басейнова дирекция за управление на водите "Източнобеломорски 

район" с център гр. Пловдив - Изх. № ПУ – 01-15/25.01.2019 г. 

3. РЗИ – гр. Кърджали  - Изх. № 25-180/16.09.2019; 

4. Министерството на Културата - Изх.№04-13-335/08.18.2019   

5.       НАИМ- БАН - Изх. № 322/11.09.2019 

6. БАН- Национален Археологически институт  с музей - Изх.№ 886/ 

24.09.2019   

7. Басейнова дирекция за управление на водите "Източнобеломорски 

район" с център гр. Пловдив - Изх. № РР – 17-6(1)/18.06.202020 г. 

8. ДГС за предоставени таксационните описания на "подотделите" , които 

се включват в границите на нарушените площи, които попадат в горски фонд. 

Копия от изпратените писма за консултации и получените становища, мнения и 

препоръки по Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на ДОВОС са 

представени в Приложение № 3  към настоящия ДОВОС.  

 

9.3 Справка за извършените консултации по Заданието за обхват и 

съдържание на ДОВОС  
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Таблица 9.3. Справка за проведени консултации и мотивите за приетите и неприетите бележки и препоръки по Заданието за Доклад за ОВОС на 

инвестиционното предложение 

 

 

Компетентни 

органи,спецализирани 

ведомства , 

общественост  

Изразени становища, препоръки , бележки  

Приети/ 

Неприети/ 

Мотиви 

1 РИОСВ-Хасково - Изх. 

№ ПД -1/29.01.2019 г. 

 

Становище, по отношение 

на УВЕДОМЛЕНИЕТО 

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за „ 

Добив на полиметални 

руди от проучвателна 

площ „ Млечино – 

находище „ Надежда“ в 

землище на с. Македонци 

и с. Дънгово , община 

Кърджали, обл. 

Кърджали“ 

1.Така заявеното Инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение №1 

на ЗООС – т. 19 „Открит добив в кариери и рудници на суровини  - при площ под 25 

хектара или добив на торф  - с площ над 150 хектара „ и на основание на чл.92 , т.1 от 

ЗООС подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда  ( 

ОВОС ). 

Прието по 

законосъобразност 

2. Обръщаме внимание , че съгласно разпоредбите на чл. 82, ал.3 от ЗООС , когато 

за осъществяване на ИП трябва да се развият други, свързани с основния предмет на 

оценка  спомагателни и поддържащи дейности, те също ще се включат в изискванията 

за оценка, независимо дали самостоятелно попадат  в обхвата на Приложение 1 и 2 на 

ЗООС.  Тук е приложено ПУРБ на ИБР, което твърди , че е допустимо ИП. 

 

3.На основание ч.39, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 

информация , предвид характера и местоположението  на ИП и въз основа критериите 

по чл. 16 от нея , е направена преценка за вероятната степен на отрицателно 

въздействие  според инвестиционното предложение за добив на полиметални руди от 

участък Македонци в землищата на с. Македонци и с. Дънгово, общ Кърджали няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните 

местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване на горе 

цитираните защитени зони 

Прието по 

законосъобразност 

4. Съгласно чл. 22г, ал. 4 от ЗПБ, когато инвестиционното предложение за дейности 

, пораждащи минни отпадъци, подлежи на процедура по реда на глава шеста от Закона 

за околната среда в ИП задължително се включва Предложение за управление на 

минните отпадъци. 

 

Прието по 

законосъобразност 
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5. Да възложите изготвяне на Задание за обхват и съдържание на ОВОС за ИП в 

неговата цялост и всички, свързани с изграждането и експлоатацията му 

обекти/дейности, което да бъде съобразено с чл. 10, ал.3 от Наредбата за ОВОС и 

информацията, получена при консултациите по чл.9 от същата наредба . 

Прието по 

законосъобразност 

6. Да проведете задължително консултации по Заданието с РИОСВ – Хасково, като 

препоръчваме, съобразно спецификата на Вашето инвестиционно предложение да 

определите и проведете консултации и с други специализирани ведомства и засегната 

общественост . Във връзка  с чл. 10 , ал. 7 от Наредбата за ОВОС трябва да проведете 

консултации и с РЗИ – Кърджали относно съдържанието и обхвата на оценката на 

здравно – хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве 

Прието по 

законосъобразност 

2 РИОСВ – Хасково  

Изх. № ПД-1/ 09.10.2019 

Становище относно 

Задание за обхват и 

съдържание на ОВОС за 

ИП за „ Добив на 

полиметални руди от 

проучвателна площ „ 

Млечино – находище „ 

Надежда“ в землище на с. 

Македонци и с. Дънгово , 

община Кърджали, обл. 

Кърджали» 

  

1. Представеното Задание  е изготвено в изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 2 

и ал. 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и  съобразява чл. 10, ал. I и ал. 

3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (Наредбата за ОВОС). 

Прието по 

законосъобразност 

 

2. По компонент „Атмосферен въздух“: 

2.1 В доклада по ОВОС да се коментират подробно всички източници на 

неорганизирани емисии по време на строителството и от всички дейности по време на 

експлоатацията на находище « Надежда». 

Прието 

2.2 Да бъдат набелязани конкретни мерки за ограничаване на неорганизираните 

емисии по време на строителството и експоатацията като се спазват изискванията на 

чл. 70 от  Наредба 1/2005 за норми за допустими емисии на вредни вещеста 

/замърсители/ изпускани в атмосферата от обекти и дейности с  неподвижни източници  

на емисии / Обн.ДВ. бр. 64/05.08.2005/. 

Прието 

2.3 В долада по ОВОС да бъде точно определен маршрута за превозване на добитата 

суровина от находище «Надежда» до обогатителната фабрикана « Горубсо 

Кърджали»АД и набелязани мерки за ограничаване на неорганизираните емисии от 

прах и шумово натоварване по трасето 

Прието Прието 

2.4 За раздел «Шум» нямам забележки Прието 

3 По компонент „Води”: 

3.1Разгледанто в заданието за ДОВОС  Инвестиционно предложение  не предполага 

значително отрицателно въздействие върху водните ресурси в региона. Въпреки това 

се се изисква той да бъде разработен достатъчно подробно и пълно за изяснаване на 

прогнозната оценка на очакваните въздействия върху водните обекти , като се 

Прието 
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представи инфорнмация понследните въпроси :  

3.2. Да се опише подробно състоянието на повърхностните и подземните води само 

за района на ИП и заложените мерки за опазването им съгласно ПУРБ 2016-2021 и 

ПУРН 2016-2021  на БД ИБР – Пловдив. 

Прието 

3.3 Докладът да бъде достатъчно добре онагледен с графична информация , която 

дава представа  за ървоначлното разположение на предвидените 4 бр. Бургони за 

административно ожслужване, чешма с PVC резервоари за чиста и отпадъчна вода , 

утаител за вода на повърхностния отток , събирателен резервоар за пречистена вода и 2 

бр. химически тоалетни . 

Прието 

3.4 Прогнозното количество за необходимата вода за оросяване на пътищата за 

оросителната система на ТСИ с оглед предотвратяване  на запрашването  и за измиване 

на гумите в м3/ден.  Да се посочат приблизителните размери  и капацитет на утаителя  

за вода от повърхностния отток  и събирателния резервоар за пречистената вода , 

количествата на събраните в него утайки, на какъв период ще е необходимо неговото 

почистване. 

Прието 

3.5 Количеството на формиращите се битово – фекални води на денонощие , 

размерите и капацитета на резервоара за отпадъчната битово-фекална вода и да се 

обоснове на какъв период от време ще е необходимо нейното източване. Да се 

предостави Договор за пречистване на водата от него в действаща ПСОВ, както и 

Договор за обслужване с фирма за обслужване на двата броя тоалетни 

Прието 

4. По фактор  „Отпадъци“: 

Освен общо приетите отпадъци в Доклада да се коментира и третирането на 

отпадъците, образувани от използването на предпазните покрития срещи разлета на 

скални късве и отпадъци – утайки от утаителя за вода и измиване на гуми. 

Количествата отадъци да се определят в тонове, а не в бройки, кубични метри и т.н. 

Прието 

5.По фактор „ОХВ“ : 

5.1 Да се представи допълнително информация за количествата на Динолит на 

базара на Амонит 6 , Емулит 100, Динамекс и тротилови  пресовки тип „ ТП – 830 „ , 

които ще се употребяват при извършване на взривните работи. 

Прието 

5.2 Да се уточни предвижда ли се съхраняване на Взривни вещества в обекта  Прието 

5.3 В тази връзка следва да се оцени дали обекта се класифицира с нисък или висок 

рисков потенциал в съответствие с критериите и правилата на Приложение №3 на 

ЗООС. Количествата, които се вземат предвид при прилагане на глава седма, раздел I 

Прието 
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на ЗООС са максималните количества, които са налични или иа вероятност да са 

налични във всеки момент в предприятието/ съоръжението. 

5.4 В допълнение следва да се  посочат максималните количества при една доставка 

на ВВ и дизелово гориво, в т.ч. брой и капацитет на превозните средства, с които се 

извършва доставката и които пребиват на територията на обекта  при товаро- 

разтоварни дейности.  

Прието 

5.5 Докладът за извършената класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС , се изготвя и 

документирана по образец , съгласно Приложение №1 от Наредбата за предотвратяване 

на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ. , 

бр.5/2016г. изм.идоп. ДВ .бр. 67/2019. 

Да се представи заключение от Оценката дали обекта попада в обхвата на Глава 7 

Раздел I  на ЗООС. 

Прието 

6. По отношение на проведени консултации : 

Препоръчваме да проведете консултации по Заданието и с РДГ – Кърджали и 

областата Дирекция «Земеделие».Кърджали. 

Прието 

3 Басейнова дирекция за 

управление на водите 

"Източнобеломорски 

район" с център гр. 

Пловдив - Изх. № ПУ – 

01-15/25.01.2019 г. 

  

 

1.Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и 

мерките определени от ПУРБна ИБР и в ПУРН на ИБР  

1. ИП според препредоставената информация ( координатите на характерните точки 

от контура на находище « Надежда» , участък « Македонци» в координатна система 

1970 г . )  попада в рамките на пдземно водно тяло BG3G000PtPg049-  Пукнатинни 

води Източно Родопски комплекс . В подземните водни тела има определени зони на 

защита на водите по чл. 119а, ал.1 , т.3а от ЗВ . Площта на АП не попада в уязвима зона 

за защита на водите , включена в раздел 3, точка 3.3.1 от ПРБ на ИБР.  

Прието 

2. Според представената информация ( разположение на находище « Надежда»  - 

регистър с координати на характерните точки ) , мястото на реализаци на ИП попада в 

границите на две повърхностни водни тела . Повърхностно водно тяло « Язвир Студен 

кладенец с код BG3A R350L010 . Във водното тяло има определени зони на защита ЗЗ 

на водите по   чл. 119а, ал.1 , т.5 от ЗВ като местоположението на И не поада в З п На-

тура 2000 , включени в раздел 3 , точки 5.1 и 5.2 от ПУРБ на ИБР . 

Повърхностното водно тяло  Река Върбица и притоците от гр. Златоград до устие  е 

код BG 3AR400 R074. Във водното тяло има определени зони за защита ЗЗ на водите 

по  чл. 119а, ал.1 , т.5 от ЗВ като местоположението на ИП не попада в ЗЗ по Натура 

2000 , включен в раздел 3 ,  точки 5.1 и 5.2 от ПУРБ на ИБР. ИП  попада в чувствителна 

зона по  чл. 119а, ал.1 , т.3 от ЗВ, описана е раздел 3  на ПУРБ на ИБР. 

Прието 
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3. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален  риск  от 

наводнения и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на 

райна под залаха от  наводнения , при сценариите , посочени в чл. 16бе от ЗВ. 

Прието 

4. Съгласно раздел 4 , точки 4.2.2  и  4.2.3  от ПУРБ н ИБР подземното водно тяло  
BG3G000PtPg049  е в добро химично състояние и добро количествено състояние . 

Целта за опазване на околната среда за  подземно водно тяло   BG3G000PtPg049  е 

опазване на доброто химично състояние и предотвратяване на влошаването . 

Прието 

5. Повърхностно водно тяло  с код  BG3A R350L010 е определено като силно 

модифицирано  в умерен екологичен потенциал и лошо химично състояние . Целта е 

опазване на околнта среда за конкретното водно тяло ( съгласно разпоредбите на Глава 

Х, Раздел III на ЗВ ) е малко по-строга  цел по Хлорофил А Робщ; Постигане на добро 

състояние по показател кадмий  предотвратяване на влошаването ; постигане на БПС. 

Прието 

6. Повърхностно водно тяло  с код  BG 3AR400 R074 е  определено като тяло  в 

добро екологично и добро  химично състояние . Целта за  опазване на околната среда 

за конкретното водно тяло ( съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел III на ЗВ ) е 

опазване на доброто екологично  състояние и предотвратяване на влошаването и опаз-

ване на доброто химично състояние и предотвратяване на влошаването  . 

Прието 

7. За райна на конкреното ИП не са предвиденимерки на ПУРН на ИБР , тъй като 

имотът не попада  в предеелените райни със значителен риск от наводнения на ИБР.  

Прието 

8. ИП е дпустимо от гледна точка на УРБ на ИБР  и постигане на целите на оклната 

среда ри спазване на следните условия : 

Да се докаже какво влияние ще има добива на полиметално злато  - сребърни руди 

от находище «Надежда , у-к « Македонци» върху близко разположените водовземни 

съоръжения  за питейно битово водоснабдяване . 

- Да се предвиди изграждане на събирателни и отводнителни системи  в района на 

планирания за експлоатация рудник. 

- Да не се допуска замърсяване на поземното и повърхностно водно тяло от 

дейността по експлоатация на ИП. 

- Да не се засягат повърхностни водни обекти от добивната дейност 

Прието 

9. В Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения  по отношение на 

конкретното ИП. 

Прието 

10 В района на находище « Надежда» , у-к «Македонци», няма съществуващ друг 

обект от характера на ИП. 

Прието 

11. Не е предвидено изграждане на съоръжение за поземни води. Ако това се Прието 
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осъществи на  един по-късен етап , то съгласно чл. 50 ал. 7, т.1 от ЗВ озграждането на 

съоръжения за поземни води подлежи на разрешителен режим. 

12. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите  и водните 

екосистеми:  

Като се има предвид, че  

– Близо до находище»Надежда», у-к « Македонци» има водоизточници за питейно 

битово водоснабдяване , посочени в т. 1.1;  

- Добивът на полиметално злато – сребърни руди от «Надежда», у-к «Македонци» 

ще се осъществи по открит способ , с прилагането на пробивно-взривни работи ; 

- Подземното водно тяло BG3G000PtPg049 – Пукнатини води- Източно Родопски 

комплекс , съгласно раздел IIIот ПУРБ наИНР е обявено за питейно подземно водно 

тяло , по смисъла на чл. 119, ал. 1, вр..ал.4, т. 1 от ЗВ ; 

- Също така вероятно населените места се водоснабдяват от водовземни съоръжения 

/извори/, за които БДИБР няма информация, то експлоатацията на инвестиционното 

предложение може да окаже въздействие върху подземните води  в района на 

находище „Надежда ., у-к „Македонци“ 

Прието 

4 РЗИ – Кърджали  

Изх. № 25-180/16.09.2019 

 

1.Да се представи изчерпателна и добре онагледена информация за 

местоположението и точните отстояния от най-близко разположените граници на 

жилищни територии и други територии  и обекти , подлежащи на здравна защита по 

смисъла на §1, т.3 на допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда до границите на 

находища „ Надежда“ в неговите 4 участъка ; 

2. Да се уточни на на какво отстояние от добивните участъци и други съоръжения на 

обекта се намират местонахожденията на изворите за питейно-битово водоснабдяване 

на селата Македонци и Дънгово и близките до тях села и махали;  

3.Да се уточни какво се очаква да бъде влиянието на добива на полиметални руди 

върху водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване , вследствие пробивно 

взривните работи; 

4.Да се извърши прогнозна оценка за степента на очакваното неблагоприятно 

Прието 

 

 

 

 

 

Прието 

 

Прието 
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въздействие върху отделните компоненти и фактори на околната среда, основани на 

математическо моделиране , анализи, оценки, прогнози. Да се представят прогнозни 

изчисления  за разпространение на шум изчисления за определяне на опасни зони от 

действието на въздушно - ударната вълна, вследствие на пробивните работи; 

5.Да се представят прогнозниданни за емисиите по време на добива на рудата, както 

и при транспортиране на рудата.Да се набележат мерки за оазване на оклната среда, а 

също така и намаляване на отрицателното въздействие на вредните еисии върху 

населението; 

6. За ограничаване на запрашеността при транспортиране на рудата, самосвалите да 

бъдат покрити с платнища. Вътрешните пътища, промишлената площадка и 

насипището, да се оросяват непрекъснато, особено през  летния период. 

7.Да се направи характеристика  на отделните рискови фактори  по отношение на 

влиянието върху човешкото здраве  и съпоставянето им с действащите хигиенни норми 

и изисквания както за работна среда ,така и за засегнатите жилищни територии.  

Определяне на водещите по значимост рискови фактори за засегнатото население  и 

работещите на обекта; 

8. Да се извърши прогнозна оценка за вличнието, което ще окаже реализацията на 

настоящото инвестиционно предложение върху здравно—емографския статусна 

населениетобв близост до Обекта;  
9. За се извърши оценка на здравния риск  предложат мерки за здравна защита и 

упраление. 

Прието 

Прието 

Прието 

Прието 

Прието 

Прието 

5 Становище на 

Министерството на 

Културата  

Изх.№04-13-

335/08.18.2019 

 

1. Територията на  проучвателна площ» Млечино»- находище « Надежда» да бъ-

де подложено на теренно археологическо проучване – издирване на археологически 

обекти . За целта трябва да бъде потърсени съдействието на специалисти - археолози от 

РИМ – Кърджали и НАИМ-БАН. 

2. Резултатите от извършеното теренно археологическо  проучване да послужат 

като основа за изготвяне на частта, отнасяща се до културно -историческото наследст-

во в Доклада за ОВОС на инвестиционното намерение. 

3. Териториите , на които е установено наличие на археологически недвижими 

културни ценности да бъдат изключени от площта на инвестиционното намерение . 

4. При бъдещи фази на съгласуване, документацията трябва задължително да 

бъде комплектувана  с доклада с резултатите от проведените теренни археологически 

проучвания.   

Прието 

Прието 

Прието 

Прието 
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6 Искане от Горубсо- 

Кърджали   до 

Директора на НАИМ- 

БАН за съдействие за 

теренно – археологично 

проучване на 

проучвателната площ „ 

Млечино“ – находище „ 

Надежда“ 

Изх. № 322/11.09.2019 

 

1. Във връзка с инвестиционното предложение  за „ Добив на полиметални руди 

от проучвателна площ „ Млечино – находище „ Надежда“ в землище на с. Македонци и 

с. Дънгово , община Кърджали, обл. Кърджали» и с цел опазване на културното 

историческо наследство , както и за изготвяне на Доклад по ОВОС за Инвестиционно 

намерение , моля за вашето съдействие за теренно- архиологическо проучване на 

заявената от нас площ. 

2. Дружеството ще провежда дейностите при стриктно спазване на изискванията 

на чл. 160, ал.2 от Закона за културното наследство. 

3. Като Приложение прилагам : Схема на находище „ Надежда „ с регистър на 

координати на граничните точки на площта на ИП , с нанесени контурите на рудника 

на трите участъка .  

Прието 

 

 

 

 

Прието 

 

Прието 

7 БАН- Национален 

Археологически 

институт  с музей  

Изх.№ 886/24.09.2019 

Приложение №9.7 

Изказваме нашето удовлетворение от позицията на Грубсо-Кърджали ( Ваши писма 

№322 и №323  т 11.09.2019) по отношение на загрижеността за опазване на културното 

наследство при реализацията на инвестиционните му намерения . С оглед конкретното 

отразяване в нашата ГИС система границите на участъците от находища « Надежда»и 

«Момчил» и определяне на обема на бъдещата работа на археологическите екипи , 

които ще проведат теренните издирвания , е необходимо да ни предоставите в 

дигитален формат ( шейп файл, DWG или КМL файлове ) координатите на площите. 

Прието 

8 Басейнова дирекция за 

управление на водите 

"Източнобеломорски 

район" с център гр. 

Пловдив - - Изх. № РР – 

17-6(1)/18.06.202020 г. 

1. В Заключението трябва изрично да се посочи какво влияние е има процеса на ек-

сплоатация на нахдище „Надежда“ , върху количеството и качеството на подземните 

води в райина, конкретно върху водоизточниците за питейно- битово  водоснабдяване. 

Да се има предвид. Че подземно водно тяло BG3G000PtPg049 -  Пукнатинни води Из-

точно Родопски Комплекс, в чиито рамки попада ИП, съгласно РазделIIIот ПУРБ на 

ИБР е обявено за питейно подземно водно тяло , в смисъла на чл. 119, ал. 1, т.1 , ар. Ал. 

4 , т. 1 от ЗВ. Затова трябва да се обоснове влиянието на процеса на експлоатация на 

АП  върху това подземно водно тяло.  

Приета по 

целесъобразност 

2. Във връзка с горното е много важно и необходимо да бъде изготвено становище 

на „ВиК“ ООД – гр. Кърджали, което стопанисва водовземните съоръжения за питей-

но-битиво водоснабдяване. Необходимо е да се вземе под вниманив , че около посоче-

ните водовземни съоръжения няма изградени СОЗ , съгласно Наредба №3/10.10.2000г. 

Приета по 

целесъобразност 

3. Да се представи посочения Доклад от проведената хидрогеоложка картировка на 

площ около 3 км2, в която е разположено находището ( доклад на „ Софгеолинт 

2006‘ООД  от 2013 г. ) 

Приета по 

целесъобразност 

9.  4. Също така е необходимо да се вземе становище от кметовете на с. Македонци, с. Приета по 
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9.4.Справка за извършените допълнения и преработка  на ДОВОС , съгласно писмо на РИОСВ с изх.№ ПД- 

1(26)/07.12.2020 и писмо на РИОСВ с изх.№1 (33)/31.03.2021 
№  Становища, препоръки , бележки   Направени допълнения , 

преработки, корекции   

    Приети/ 

Неприети/ 

Мотиви  

По писмо на РИОСВ с изх.№ ПД- 1(26)/07.12.2020 

1 По компонент „ Атмосферен въздух“ 

При анализа и оценката на основните компоненти на атмосферата 

(температура, валежи, облачност, слънчево греене, мъгла, вятър, радиация и 

др. ) не е посочен периода , за който се използват статистическите данни.  

Коригирана стр. 90  Прието 

Обяснява произхода и 

методологията на 

обработтка на данните  

2 По компонент „ Атмосферен въздух“ 

Не е извършено математическо моделиране на разпространението на вредни 

вещества в атмосферния въздух във връзка с експлоатацията на находище 

„Надежда“ в землищата на село Дънгово и село Македонци, общ. Кърджали 

на Горубсо-Кърджали“АД  

 Моделирането  в Преработения 

ДОВОС е представено в отделна 

точка на ДОВОС под номер 4.8 

Прието 

Допринася за изясняване 

на въздействието върху 

околната среда 

3 По компонент „ Атмосферен въздух“ 

В изложението на представения  ДОВОС са цитирани фирми в гр. Кърджали, 

които са прекратили дейността си и такива, които са променили името си  

Нанесена корекция на стр.95.   Прието 

Постигане на корекност 

и изчерпателност 

Опълченско, с. Дъждино, с. Балабаново, с. Дънгово, с Воловарци общ. Кърджали , във 

връзка със съществуването на водовземни съоръжения (извори), които се ползват от 

населениетои представляват източник за питейнобитово водоснабдяване на населените 

места . 

целесъобразност 

 5.  Много важно е да се направи оценка на влиянието на пробивно-взривните рабо-

ти върху подземните води  в района ( в тделна записка и представена в БД ИБР ) и най-

вече върху водоизточниците за водоснабдяване на с.  Македонци, с. Опълченско, с. 

Дъждино, с. Балабаново, с. Дънгово, с Воловарци общ. Кърджали. При необходиост да 

се предложат мерки с цел опазване на питейните източници.  

Приета по 

целесъобразност 

6. Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване на района на добивната 

площадка с гориво-смазочни материали от техническите средства и други замърсители.  

Приета по 

целесъобразност  

9 ДГС- Кърджали Предоставена информация за разработване на ДОВОС на ИП за „ Добив на 
полиметални руди от проучвателна площ „Млечино”- находище „Надежда“ в 
землище на с. Македонци и с. Дънгово, общ. Кърджали, обл. Кърджали от 
държавното горско стопанство 

Приета 
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4 По компонент „ Атмосферен въздух“ 

В литературата т. 6.1.1  Атмосфера и атмосферен въздух са цитирани 

отменени нормативни документи  

Нанесени корекции на раздел 

 т. 6.1.1   

Прието 

Отстраняване на 

технически пропуск  

5 По компонент „Биологично разнообразие“ 

В т/а 3. Описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната 

среда, подточка 3.4 Биологично разнообразие, подробно са описани флората и 

фауната  като на стр. 159 в абзаца  По „литературни  данни за района“ е 

допусната незначителна техническа грешка. Изброените в абзаца видове са 

само земноводни, а по смисъла на текста се изброяват земноводни и влечуги.  

Коригиран текст на стр. 163 Прието 

Отстраняване на 

незначителна техническа 

грешка 

6 По компонент „Биологично разнообразие“ 

В т/а 3.4.3 Защитени територии. Защитени зони са  упоменати са  най-близко 

разположените защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, но не и 

най-близко разположените защитени територии, върху които 

инвестиционното предложение може да окаже въздействие.  След като са 

направени изводи за въздействието на инвестиционното предложение върху 

защитените зони и територии би следвало да се опишат по подробно най-

близко разположените такива (вкл. разстояния ), за които се коментира 

въздействието.   

Добавен текст на стр. 168-169 Прието 

По целесъобразност 

7 По компонент „Биологично разнообразие“ 

4.2.1. Потенциално възможни въздействия – Фауна  е описана мярка за 

намаляване на въздействието, но не и самото въздействие. 

Добавен текст на стр.220 

 

Прието 

По целесъобразност 

8 По компонент „Биологично разнообразие“ 

В т. 5.2 Възможни вероятни значителни последици от въздействието на ИП за 

околната среда – същите не са отразени за защитените зони 

Допълнен текст  

 

Прието 

По целесъобразност 

9 По компонент „Биологично разнообразие“ 

В мерките 7.5.5 се препокрива с 7.6.9 като едната е за местообитания, 

растения и ландшафт, а другата е за местообитания и животни  и могат да се 

обединят в една. 

Коригирана  е таблицата с мерките и 

е отстранено припокриването 

 

Прието 

По целесъобразност 

10 По фактор „Отпадъци“  

Не са идентифицирани отпадъците от износени, разкъсани и негодни за 

употреба предпазни покрития( (гумени килими ) 

Посочените отпадъци са 

идентифицирани,отразени и описани 

в Таблица 1.4.3.1. 

Прието 

По целесъобразност 

11 По отношение на „Опасни химични вещества“ 

4.1 В таблицата към т.10 „ Описание на опасните вещества , които са или се 

планира да са налични в предприятието / съоръжението  не са посочени 

Количествата са посочени в Доклада 

по чл.103, даден в Приложение 10 

Прието 

Допринася за изясняване 

на ИП 
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максималните възможни количества, които могат да са налични на 

територията на площадката по време на взривяванията и опасните отпадъци , 

които са налични или могат да бъдат налични и  притежават потенциал за 

големи аварии ( според Приложение 3 към ЗООС  и член 103 ал.1 от ЗООС). 

12 По отношение на „Опасни химични вещества“ 

4.2.1 Част от представената информация на  стр. 93 и стр.94  за предприятията 

е неточна. 

Коригирана е информацията за 

предприятията на стр. 95 

Прието 

Постигане на корекност 

и изчерпателност 

13 По отношение на „Опасни химични вещества“ 

4.2.2  Представените данни в Таблица  3.1.6 Честота на вятъра по посока (%) и 

тихо време (%) на ХМС –Кърджали ( стр. 91 ), Таблица 3.2.1-1  Валежни суми 

– средно месечна сума на валежите  ( стр. 102) са  идентични с Доклада за 

безопасност на дружеството от 2006 и и актуализирания ДБ през  2016  

Пояснено с текст, че данните в двете 

таблици са осреднени годишни данни 

за период от 30 години и затова се 

намират еднакви данни в различни 

документи  

Прието 

Обяснява произхода и 

методологията на 

обработтка на данните 

14 По отношение  на становище на Басейнова дирекция- ИБР 

1.Да се приложи  становище от „ВиК“ООД, гр. Кърджали, което е оператор на 

водовземните съоръжения за питейно битово водоснабдяване в района на ИП , 

посочени в т/а 1.1 от Становище за допустимост , съгласно чл. 155 , ал. 1, т 23 

от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „ Добив на 

полиметални руди от проучвателна площ Млечино – находище Надежда  с 

възложител Горубсо-Кърджали АД, гр. Кърджали , дадено с писмо изх. № 

ПУ-01-15(1)/25.01.2019 от БД ИБР (копие от което е предоставено на 

„Горубсо- Кърджали „АД с писмо Изх. №ПД-1/29.01.2019 г. на РИОСВ –

Хасково ). Необходимо е да се вземе под внимание, че около посочените 

водовземни съоръжения няма изградени санитарно охранителни зони, 

съгласно Наредба № 3 /10.10.2000. 

Изпратено писмо от „Горубсо- 

Кърджали“АД, гр. Кърджали с Изх.№ 

010/12.01.2021  до ВиК „ООД, Гр. 

Кърджали и получено писмо от ВиК-

Кърджали и писмото-отговор на 

„ВиК“ООД , Кърджали  с Изх. № 26-

00-5#1от 03.02.2021 – Приложение 3. 

Анализът и оценката на писмото на 

ВиК“ООД, гр. Кърджали е дадено в 

т/а 3 на ДОВОС като нова подточка 

3.2.5,  и допълнения към подточки 

3.2.3 и 3.2.4. 

Прието 

Изясняване на 

екологосъобразността на 

ИП 

15 По отношение  на становище на Басейнова дирекция- ИБР 

Относно т. 3.2.4  Санитарно охранителни зони  на ДОВОС, 

Да се нанесе установената СЗО около Водоизточник 6 на карта  както и 

проектните СЗО около водовземните съоръжения за питейно битово 

водоснабдяване в райна на ИП.  Това е необходимо , защото чрез картата ще 

се установи дали отделни части от проучвателната площ не попадат в пояси 

II-ри и III-ти на проектните СЗО на близко разположените водоизточници.  

Ако има такова попадане според Наредба 3/16.10.2000 има забрани и 

ограничения, съобразно с това дали водния обект е защитен ли незащитен.   

 

В писмото на „ВиК“ООД , Кърджали  

с Изх. № 26-00-5#1от 03.02.2021  до 

„Горубсо- Кърджали“АД (Приложе-

ние  3  към ДОВОС) се дава  отговор 

на за разположението на водовземни-

те съоръжения за питейно-битово 

водоснабдяване в района на и, тяхно-

то разположение спрямо контурите на 

находище „Надежда“, както и липсата 

на налични или планувани СОЗ около 

тях. Анализът и оценката относно 

Прието 

Изясняване на еколого-

съобразността на ИП по 

отношение на въздейст-

вието на водите 
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източниците  на питейно битовото 

водоснабдяване в района на ИП са 

дадени в т/а 3 на ДОВОС – нова под-

точка 3.2.5 

16 По отношение  на становище на Басейнова дирекция- ИБР 

2 .Да се приложат към ДОВОС становища от кметовете на с. Македонци, с. 

Опълченско, с Дъждино, с. Балабаново, с . Дънгово , с. Воловарци, община 

Кърджали 

 С писмо № ПД-1/29.01.2019‚ „Горубсо- Кърджали“-АД  иска 

Становище по ИП от общини  Кърджали, Македонци,  Дънгово  и др. 

 С писмо № ПД-1/29.01.2019 РИОСВ иска становище от общини  

Кърджали, Македонци,  Дънгово  и др. 

В законоустановения срок е 

постъпило становище от Община 

Кърджали, на което е отговорено по-

долу в таблицата. 

При повторното искане на становища 

по настоящото писмо на РИОСВ-

Хасково са постъпили такива от 

Кметствата на с. Македонци, с. 

Дънгово и с. Опълченско, които са 

дадени в Приложение 3 на ДОВОС. 

Становищата не възразяват срещу 

реализация на ИП при спазване на 

всички нормативни изисквания за 

опазване на околната среда и 

здравето на хората 

Прието 

Изясняване на общест-

веното мнение по отно-

шение на ИП 

 

17 По отношение на становището на Басейнова Дирекция 

3.Да се представят като приложения : 

 Хидроложки и инженеро - геоложки доклад ( 2013г) 

 Хидрогеоложки доклад на Джес ( 2020г) 

 Доклад за експертен инженерингов анализ и оценка на страничното 

въздействие на взрива върху околната среда на базата на извършени 

измервания със специализирана апаратура при експериментални 

взривни работи, проведени в проектния контур на рудник Македонци 

(Хидрекс 2020 ) Към Доклада на Хидрекс да се даде оценка на: 

Влиянието на пробивно взривните работи върху водоизточниците за 

водоснабдяване на селата с. Македонци, с. Опълченско, с Дъждино, с. 

Балабаново, с . Дънгово , с. Воловарци, община Кърджали. 

 При необходимост да се предложат мерки за опазване на 

водоизточниците 

 Хидроложки и инженеро - 

геоложки доклад ( 2013г) – даден в 

Приложение 8 

 Хидрогеоложки доклад на 

„Джес Е“-ООД (2020г)- даден в 

Приложение 9 

 Доклад за експертен 

инженерингов анализ и оценка на 

страничното въздействие на взрива 

върху околната среда на базата на 

извършени измервания със 

специализирана апаратура при 

експериментални взривни работи, 

проведени в проектния контур на 

рудник Македонци („Хидрекс“-ООД 

2020 ) даден в Приложение 10.  Въз 

Прието 

По искане на 

Компетентния орган – 

РИОСВ-Хасково 
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основа на доклада не се налагат 

допълнителни мерки за опазване на 

водоизточниците 

18 По отношение на Становище на Община Кърджали 

Предвид проведените консултации на РИОСВ с Общинската администрация 

на Кърджали и получено писмо № 32-00306/ 30.11.2020 до РИОСВ е 

необходимо за инвестиционното предложение  да бъде представен регистър 

на засегнатите имоти по Кадастрална карта и кадастралните регистри на 

съответните землища  

 

 

След  стр. 24 и 25  в  раздела Същност 

на ИП  са  дадени 2 фигури с 

кадастралните  карти на  всички 

засегнати имоти във и около ИП. 

В специално Приложение 11 са 

дадени Кадастралните карти и 

Списъците от Кадастралния Регистър  

на засегнатите  имоти във и около 

ИП, като се дава детайлна 

информация за имотите в тези 

списъци. Информацията е получена в 

резултат на искане на „Горубсо 

Кърджали“-АД до Кадстъра, дадено в 

Приложение 3   

Прието 

По целесъобразност 

По Писмо на РИОСВ с изх.№ ПД- 1(33)/31.03.2021 

19 По отношение на искане на положителни становища от Кметовете на с. 

Дъждино и с. Волварци 

Отговор е даден в т.3.2.4 Не се приема 

Противоречи на 

нормативните изсквания 

20 По отношение на нанасяне на СОЗ около водоизточник 6 на картата, както и 

проектните водовземни съоръжения за питейно -битово водоснабдяване в 

района на ИП, за да се покаже местоположението им спрямо контурите на 

проучвателна площ „Млечино“ 

Отговор е даден в т.3.2.4 

Хидрогеоложкия доклад през 2020 г. 

установява, че там няма водоизточник 

Не се приема 

Противоречи на 

нормативните изсквания 

 

21 По отношение на имот №46214.500.50 Отговор е даден в т. 1.2.1. след 

коментара на данните от кадастъра 

Прието 

По целесъобразност 

 

 

 



ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“в землищата на с . Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали , обл. Кърджали 

 

298 
 

 

9.5. Обобщени  изводи 
1. Обявата за ИП е публикувана на сайта на „Горубсо Кърджали“-АД  

2. За консултации за обхвата и съдържанието на ДОВОС са изпратени Заданието и информация за ИП до 11 организации, като отго-

вори са получени от 7 организации. 

3. Всички направени препоръки и предложения и бележки от компетентните органи, специализираните ведомства и общините (общо 

54) са приети, положително оценени, подробно анализирани и изпълнени и са помогнали за пълнотата на екологичния анализ и 

оценка на ИП  в  настоящия ДОВОС. 

4. В отделна точка – 9.4. са отразени всички препоръки на РИОСВ-Хасково след 1-вата оценка на ДОВОС, което допринася за пълно-

та в отразяването на въздействието върху околната среда. 
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10.Описание на трудностите (технически причини, недостиг или 

липса на данни), срещнати при събирането на информация за 

изработване на доклада за овос  

10.1 Проучване на находище „Надежда“ и изготвяне на инвестиционно 

предложение  

Проучването на находище „Надежда“ започва през 2005 г. и преминава през 

етапите, посочени във Въведението на настоящия ДОВОС. 

10.2 Изготвяне на Доклад за ОВОС  

Изготвянето на Доклад за ОВОС започва рез 2019 г.и преминава през следните 

етапи: 

1. На 29. 01.2019 г. , след разглеждане на внесеното от Възложителя Уведомление 

за инвестиционно предложение, РИОСВ-Хасково, с писмо, изх.№ ПД-1/29.01.2019 г. 

информира Възложителя за действията , които трябва да извърши на базата на 

изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОВОС  - възлагане на  Задание за обхват и 

съдържание на ОВОС за ИП в неговата цялост и всички , свързани с изграждането и 

експлоатацията му обекти/дейности и информацията получена по чл. 9 от същата 

Наредба както и задължителни  консултации с с РЗИ-Кърджали относно съдържанието 

и обхвата на оценката на здравно хигиенните аспекти на околната среда и риска за 

човешкото здраве. 

2. На  09. 10. 2019г.  от РИОСВ – Хасково  с писмо с изх. № ПД-1/09.10.2019  дава 

Становище по Заданието  с препоръка за предприемане на процедура за ОВОС и 

действия  по  съответните компоненти на околната среда. 

3. На   17.12.2019 е представено  Спасителното теренно проучване - издирване на 

археологически обекти на площта на инвестиционно предложение, находище 

„Надежда“  . То е извършено през декември 2019  от екип   от РИМ – Хасково  с 

ръководител  Станислав Илиев, Регионален исторически музей-Хасково (РИМ-

Хасково) – научен ръководител, в изпълнение предмета на договор между „ГОРУБСО – 

Кърджали“ АД и Национален археологически институт с музей – БАН, с Разрешение за 

проучване № 519/2019 г. Като приложение е дадена картата на намерените  обекти в 

района на ИП  

4. На   30.03 2020 г. Хидрогеоложкия Доклад се предоставя на Възложителя  от 

Джес Е ЕООД. В хидрогеоложкия доклад освен, че се използват проучванията от 2013 г 

се извършва следното : на 20 юни 2019 г. представители на „Джес Е“ ЕООД провеждат  

оглед на изследваната площ. През м. декември 2019 г. в един от направените през 

същата година проучвателни сондажи се провеждат филтрационни изпитвания (пакер 

тестове) за определяне на коефициента на филтрация на разкритите литоложки 

разновидности. Пакер тестовете са проведени от „Геопс БДС“ ЕООД по стандартна 

методика, съгласувана от „Джес Е“ ЕООД. В периода януари - март 2020 г. са 

изследвани  водните нива в сондажите, които са прокарани в края на 2019г. На 

12.01.2020г. е взета проба от подземните води, циркулиращи в участъка, за изследване 

на химическия състав в изпитвателна лаборатория „Евротест-Контрол“ ЕАД.  
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Направено е теренно проучване на водо източниците, санитарно –охранителните 

зони и вододайните зони в района на Инвестиционното предложение, представен е 

Хидрогеоложки доклад, опис на всички открити водоизточници и карта с означения на 

техните местонахождения.  

5. На 30.05. 2020 г . „Идеен проект за разработване на находище „Надежда“   се 

разработен от МГУ  с ръководител проф. Копрев и се предоставя  на Възложителя.  

6. През октомври 2020 г. ДОВОС  ще бъде представен на Възложителя, респ. 

компетентните органи за оценка и допускане за откриване на процедура за обществено 

обсъждане. 

7. През м. Декември е получена оценка за качеството на ДОВОС и настоящият 

ДОВОС е допълнен и преработен в съответствие с указанията на РИОСВ-Хасково като 

компетентен орган, дадени в писмо от РИОСВ-Хасково с изх. № ПД-1(26)/07.12.2020г., 

както и становищата към него на БД „Източнобеломорски район“ – писмо с изх. № 

ПУ-01-949 (1)/03.02.2020 и на Община Кърджали – писмо с изх.№ 32-00-

306/30.11.2020. Преработеният ДОВОС ще бъде внесен в РИОСВ-Хасково в посочения 

в писмото срок. 

8. Очаква се през 2021 год. ДОВОС да бъде одобрен и да стартират всички 

дейности по реализацията на ИП.  

10.3 Реализация на инвестиционното предложение , капацитет и срок 

на експлоатация  

1. Капацитет  - добив на 100 000 тона годишно златно-сребърни руди ; 400 000 

тона годишно минна маса ( златно-сребърни руди  + стерил, което представлява почва и 

откривка) . 

2. През 2021 г. – Изготвяне на работен проект  

3. От 2022 г.  до 2062 г. Експлоатация  

4. От 2062 г. до 2063 г. Закриване и рекултивация  

10.4 Обобщени изводи  

Обобщените данни показват че : 

1. Подготовката на инвестиционното предложение , изготвянето  и приемането 

на ДОВОС, разработването на проекта  за разработване на находище „Надежда“ е с 

продължителност от 15  години.  

2. Предвижданията  са от находище „Надежда“ да се добива златно-сребърна 

руда в продължение на 40 години  

11. Друга информация – по преценка на компетентния орган или 

на оправомощеното от него длъжностно лице  

По препоръка и преценка на компетентните органи (РИОСВ – Хасково  и 

Басейнова Дирекция „Източно Беломорски район“, на някои специализирани 

ведомства, (Министерство на културата – НИНКА) и на община Кърджали  в идейния 

проект и в ДОВОС и съответните панове и програми  при разработването на находище 

„ Надежда“ специално внимание да се обърне  на :  
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 Ефективно управление на минните отпадъци на находище „Надежда“, като 

предпоставка за опазване на околната среда.  

 Съхранение и опазване на археологическите, архитектурните, историчес-

ките  и културните обекти, намиращи се на или в близост на територията 

на находище „ Надежда“, което да гарантира опазването на това огромно 

национално богатство. 

 Съхранение и опазване на водоизточниците, намиращи се на или в близост 

до територията на находище „ Надежда“, което да гарантира осигуряването 

на достатъчно количество вода за хората от населените места и за развива-

ното от тях земеделие и животновъдство. 

 Реконструкция  на съществуващата пътна инфраструктура и изграждане на 

нова такава, по която ще се осъществява транспорта на техниката и пре-

возването на добитата руда от гр. Кърджали“ до находище  „Надежда“  и 

от „Горубсо-Кърджали“АД  - качествена, без заплаха за околната среда, за 

населението в населените места между находището и гр. Кърджали и без 

заплаха  за жилищните сгради, покрай които ще преминава транспортната 

техника.  

 Ефективност и безопасност на пробивно-взривните работи  като основен 

метод за добив на сребърно-златни руди от находище  „Надежда“    

11.1. Управление на минни отпадъци, генерирани при разработване на 

находище „ Надежда“ 

Находище „Надежда“  е разделено на участъците: „Македонци“,  „Калина“, 

„Дънгово – 1“  и „Дънгово – 2“ . Настоящото ИП не предвижда разработването на 

участък   „Дънгово – 2“, поради наличието на археологически обекти, ниската 

достоверност на наличната информация за запасите, както и високият коефициент на 

откривката, което прави разработването му икономически нецелесъобразно. 

Съгласно разработения идеен проект и направения анализ на алтернативите от 

гледна точка на опазване на околната среда и здравето на човека, препоръчителната 

алтернатива за разработване на  находище „ Надежда“  е: 

1. Участъци ( рудници ) „Македонци“ и „Дънгово-1“ да се разрастват поот-

делно и в последователността: 

1.1 Участък  „Македонци“  (паралелно с допроучванията на участък „Калина“)   

1.2 Участък „Дънгово-1“ 

1.3. Участък „Калина“ – ако допроучванията докажат необходимата 

икономическа целесъобразност от разработването на участъка 

2.  Разработването на участък  „Македонци“  (паралелно с допроучванията 

участък „Калина“)  ще бъде на 2 фази и  депониране на откривката на 2 насипища – 

едно външно насипище и  едно вътрешно насипище, като при този вариант на 

разработка има по-малко нарушени площи.  

На  Фиг. 11.1.1  е показана схема на разработване на участък  „Македонци“  

(паралелно с допроучванията на участък „Калина“)   в 2 фази с  едно външно насипище 

и  едно вътрешно насипище. Последователното разработване на  участъци  

„Македонци“  (паралелно с допроучванията на участък „Калина“) и участък „Дънгово – 

1“  ще бъде в следните фази: 

 ФАЗА 1.1 Разработване на участък „Македонци“ (ЮИ част на участъка) и 
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насипообразуване на външно насипище „Македонци-1“. Паралелно допроучване на 

участък „Калина 

ФАЗА 1.2 Доразработване на участък „Македонци“ (СЗ част на участъка) и 

насипообразуване на вътрешно насипище в иззетото пространство. 

ФАЗА 2 Разработване на участък „Дънгово-1“ и насипообразуване на външно 

насипище „Дънгово“ и в иззетото пространство на у-к „Македонци“. 

ФАЗА 3 Разработване на участък „Калина“, ако ако допроучванията докажат 

необходимата икономическа целесъобразност от разработването на участъка 

ФАЗА 4 Рекултивация на нарушените площи. Връщане на откривката от външни 

насипища „Македонци“ и „Дънгово“ в иззетото пространство на участъци „Дънгово-1“ 

и „Македонци“ 

 

Фиг. 11.1.1  - Фази на разработване на участък „Македонци“ 

Основните параметри на разработваните участъци са: 

Участък "Македонци":    

 Руднично поле -250 dka;        

 Насипище за минни отпадъци у-к "Македонци"- 130 dka; 

 Надземен рудничен комплекс 23 dka; 

 Почвено депо на участък „Македонци“ – 9 dka; 

 Руднични пътища и спомагателни съоръжения (зумпфове, бункери ГТЛ и 

др.)-90 dka 

 Обем  на откривните работи 3 545 000 m3.  

 Коефициентът на откривка е Коткр = 1,15 m3/m3,  

 Общ очакван добив на руда  3 088 000 m3 (7 411 300 t) руда. 

 Дъното на рудника ще е разположено на кота 400 m.  
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Участък "Дънгово - 1": 

 Руднично поле -72 dka; 

 Насипище за минни отпадъци  у-к "Дънгово 1"- 51 dka; 

 Почвено депо у-к "Дънгово-1"- 6 dka; 

 Руднични пътища – 15 dka; 

 Обем  на откривните  работи 887 000 m3..  

 Коефициентът на откривка е  Коткр = 4,72 m3/m3 

 Общ очакван добив на руда  187 800 m3 (450 000 t)руда. 

 Дъното на рудника ще е разположено на кота 440 m.  

Участък „Калина“: 

 Руднично поле -10 dka;   

 Обем  на откривните работи 21 200 m3  

 Коефициентът на откривка е Коткр = 2 m3/m3  

 Общ очакван добив на руда  9160 m3 (22 000 t)). 

В идейния проект подробно са разработени схемите за депониране на разкривките 

от отделните участъци, образуване на насипищата на определените временни площадки 

и тяхната стабилност и продължителен период на съхранение  до времето на обратното 

им изземване за рекултивация. 

Инвеститорът разработва План за управление на минните отпадъци, даден като 

приложение на ДОВОС – Приложение 6.  

11.2. Опазване и съхранение на археологически обекти, намиращи се 

на територията на инвестиционното предложение 

На база на възложеното от „Грубсо-Кърджали“АД и завършено през 2020 г. „спа-

сително теренно проучване“- издирване на археологически обекти на площта на ИП  

(находище „Надежда“) са открити 13 археологически обекта – недвижими културни 

ценности с категория от национално значене , съгласно чл. 146 , ал. 3 от ЗКН. Тези 

обекти са показани на Фиг. 3.6.1.  

Най-висока е концентрацията в централната част на находището, около и в бли-

зост до участък „Македонци“ следи от древен добив (обекти №№ 3,5,7, 9,11), селища 

(обекти №№ 4 и 10 ) и крепост (обект № 8). Обекти №№1 и 2 са локализирани в южната 

част на площта на находището. 

Обекти №№ 3,4,5, 6 и 7 са в близост до рудничните пътища. При  спасително- те-

ренните проучвания също така е установено, че при геоложките сондажи, площадките 

за геоложки содажи  и пътищата за достъп до тях  е нарушена целостта на обекти №№ 

4, 10 и 11. Всичко това, както и изразената готовност и желание на „Горубсо-

Кърджали“АД   да опазва националното културно богатство изисква да се разработи 

„План за управление на културното наследство на територията на находище „Надежда“ 

на етапите на проучване, строителство, експлоатация и закриване, който да осигури : 

1. Опазване и съхранение на наличните археологически обекти  

2. Възстановяване на вече нарушени обекти  

3. Регистриране и опазване на нови  евентуално археологически обекти ( 

плоски некрополи , рупи, негативни структури и др. ) които могат да бъдат открити при 

разкриване и разработване на отделните участъци. 

11.3. Опазване и съхранение на водоизточниците за питейно-битово 
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водоснабдяване 

Съгласно възложената от „Горубсо-Кърджали“АД  хидрогеоложка картировка в 

района на находище  „Надежда“, извършена през 2013 г. са регистрирани 19 

водоизточника, подробно описани в ДОВОС и са представени на Фиг. 3.2.3-3 

Хидрогеоложка картировка на водоизточници в района на находище „Надежда” , 

участък „Македонци”. 

Актуализираният хидрогеоложки доклад  през 2020 г. (Джес Е-ООД) показа, че 

посочените водоизточници в доклада от 2013 г. са в голямата си част са пресъхнали и 

занемарени бунари, чешми и плитки шахтови кладенци, с нисък дебит – от 0.005 до 

0.035 л/сек, които нямат практически характер за питейно-битово водоснабдяване.  

Съгласно писмо № 2Р-17—6(1) от 18.06.2020 е направена оценка на влиянието 

на пробивно-взривните работи върху подземните води в района, като записка (доклад) 

трябва да се съгласува с БД „ИБР“. При изготвянето на тази оценка са взети предвид:  

Последователността на разработваните участъци; Нивото на подземните води на раз-

личните коти, където ще се извършват пробивновзривните дейности, както и дълбочи-

ната на пробивните дейности респ. взривните рудни обеми; Обосновка за очакваното 

или неочаквано влияние на пробивно-взривните дейности върху количеството и качес-

твото на подземните води  в района на находището   и необходимостта от превантивни 

или ефективни мерки от опазването на подземните води в продължителния период на 

експлоатация на находището. 

В изпълнение на посоченото по-горе писмо е извършено пробно взривяване в 

присъствието на Кмета на с. Македонци (Приложение 3) и описано в Доклад за 

експертен инженерингов анализ и оценка на страничното въздействие на взрива върху 

околната среда на базата на извършени измервания със специализирана апаратура при 

експериментални взривни работи, проведени в проектния контур на рудник 

„Македонци“ (Хидрекс ООД, Август, 2020 г.) е дадено в Приложение 10 на ДОВОС. 

Установено е, че при спазване на препоръчаната максимална маса на взривно вещество 

в един интервал на закъснение не се очаква надвишаване на скоростта на вибрациите в 

дълбочина, която да окаже сеизмично въздействие върху подземните води и върху 

източниците за водоснабдяване. В процеса на водене на минно-добивните дейности, 

съпроводени с периодични ПВР, отчитайки високата водоплътност, слабата 

водообилност, ниския коефициент на филтрация и хидравлична проводимост и 

анизотропност на ПВТ с код BG3G000PtPg049, следва да се очаква незначително до 

слабо въздействие върху качеството на подземните води и върху източниците за 

водоснабдяване. Това означава, че начина на водоснабдяване за хората няма да се 

промени, тъй като в близост до площта, на която ще се реализира ИП няма 

водоизточници. 

При разработване и обосновка на Идейния проект, трябва да се има предвид : 

 Последователността на разработване на участъците; 

 Нивото на подземните води на различните коти на добивния фронт на руднично-

то тяло , започвайки от най-високата кота  и стигайки до кота 45 метра и за трите учас-

тъци в различните периоди на експлоатация на находището . 

 Очаква ли се заливане на котлованите с подземни води  - кога, защо, какви мер-

ки трябва да се имат предвид, за да няма количествена и качествена промяна в подзем-

ните води на находището респ. ПВТ.  
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11.4  Рехабилитация на съществуващата пътна мрежа 

Придвижването на добивната техника от Горубсо-Кърджали“АД до находище 

„Надежда“ е предвидено да се осъществява по участъците : 

1. Участък от националната пътна мрежа (от Кърджали до с. Опълченско ) 

2. Участък от горски път , който свързва пътя „ Кърджали-Опълченско“ с 

находище „Надежда“. 

3. Участъци от вътрешно-рудничните пътища, свързващи рудниците Маке-

донци, Калина и Дънгово и надземния рудничен комплекс  

4. Вътрешно градски пътища (улици) в гр. Кърджали  - от „Горубсо-

Кърджали“АД до Републиканския път  „Кърджали- Маказа“. 

 

Фиг.11.4.1. - Пътища за транспортиране на рудничната маса 

Транспортирането на добитата руда от находище „Надежда“ до - от „Горубсо-

Кърджали“АД ще се осъществява по участъците: 

1.Съществуващ път от находище „ Надежда“ до с. Македонци. 

2.Нов участък  - от с. Македонци до с. Дъждино 

3.Съществуващ участък от националната пътна мрежа  от с. Дъждино до 

Републиканския път  „Кърджали- Маказа“ 
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4.Вътрешно –градски пътища и улици в гр. кърджали от Републиканския път до   

от „Горубсо-Кърджали“АД 

На Фиг. 11.4.1. е показана схема на пътищата за вход и изход от находище „ 

Надежда“ от Кърджали и съседните населени места.  

За екологосъобразната експлоатация на находище „Надежда“ и най-вече за 

извозване на добитата руда от находището до „Горубсо-Кърджали“АД неотложно 

трябва да се извърши следното: 

1. Рехабилитация на съществуващата пътна мрежа. 

2. Реконструкция и укрепване на горския път за влизане в находището 

3. Мрежа от вътрешно-рудничните пътища между рудниците , насипища-

та, надземния рудничен комплекс и връзка с междуселищните пътища, като и част от 

националната пътна мрежа. 

4. Изграждане на участък от находището до с. Македонци. 

5. Околен път около Дъждино, за да се избегне преминаването на автово-

зите през селищата. 

С цел недопускане на прахо-газово и шумово замърсяване  на региона, особено от 

автовозите, които ще извозват добитата руда, необходимо е  около всички пътища да се 

изграждат отводнителни канавки, за да събират водите от предвиденото оросяване на 

пътищата и тяхното измиване, както и подходящото храстово и дървесно озеленяване 

за ограничаване на шумовото замърсяване . 

На фазата н строителството на находището трябва необходимата и посочена по-

горе линейна инфраструктура да бъде готова да осигури транспортна схема, която да не 

създава проблеми за  безопасен и качествен  живот, за околната среда , здравето на 

хората, материалните активи  на населените места и устойчивото развитие на тази част 

от община Кърджали.  

Необходимо е „Горубсо-Кърджали“АД  да разработи и реализира План за 

ефективна и екологосъобразна транспортна схема, която да е неразделна част от 

Инвестиционното предложение.  

11.5 Ефективност и безопасност на пробивно-взривните  работи 

За разрушаване на скалния масив,  т.е. за добива на руда ще се използва метода на 

сондажите, заради които се предвижда те да бъдат инициирани по технология на 

неелектрическо взривяване . 

За осигуряване на заложената годишна производителност от 400 000 тона по 

минна маса да се предвиждат до 1-2 взривявания седмично. 

В идейния проект за разработване на находище „Надежда“, както и в („Доклад 

експертен инженерингов анализ и оценка на страничното въздействие на взрива върху 

околната среда на базата на извършени измервания със специализирана апаратура при 

експериментални взривни работи, проведени в проектния контур на рудник 

“Македонци“, Август, 2020“, много добре са разработени и описани пробивно-

взривните работи, като са посочени ограничаващите фактори : 

1.  За всяко взривно поле се съставя подробен паспорт на пробивно-взривните 

работи (ПВР), в който се отчитат всички особености и конфигурация (вид и форма на 

полето, граници, брой, дължина, схема на разположение, наклон и конструкция на 

сондажите или взривните дупки, начин на зареждане, свързване на взривната мрежа, 

измерване на омовото съпротивление, иницииране и т.н.). Дават се и най-малките 

подробности за вида и количествата на взривните вещества и материали, начинът на 
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изписването, доставката, работата с тях и кой има право да борави, охраната им, с 

кого се съгласуват взривните работи и др.  

2. Предварително извършените взривни работи показаха, че предвид на това, 

че част от урбанизираните зони в съседство с проектния контур на рудник 

„Македонци“ попадат в границите на охраняемата зона от действието на взрива, и въз 

основа на определените зависимости от проведените теоретико-експерименталните 

изследвания в района на находище „Надежда“, количеството на използвания взрив 

следва да е различно, както следва): 

 при технологичните взривявания на разстояние от 500 m до 300 m от 

охраняемите обекти (жилищни и други строителни конструкции), се препоръчва 

максималната маса на заряда от ВВ, взривяван в един интервал на закъснение да не 

бъде повече от 21 kg 

 при технологичните взривявания на разстояние от 300 m до 230 m – не 

повече от 14 kg  

 при технологичните взривявания на разстояние от от 230 m до 105 m – 

до 7 kg. 

                3. Едрината на скалния къс  се предвижда да бъде не по-голяма от 60 cm.  

4. Използване на предпазни покрития срещи разлета на скални късове , разп-

ространението на прахо-газови замърсители и шумово замърсяване.  

5. Дневна производителност на минна маса  до 1500 t дневно  ( 650m3/day ). 

6. За всяко конкретно взривяване трябва да се подготвя отделен паспорт на 

пробивно-взривните рабти (ПВР) . 

При разработката на програма за Управление на риска от взривните работи на 

находище „Надежда“ от страна на фирмата, която ще извършва взривните работи 

трябва да се посочат условия, мерки и дейности, които да гарантират :  

 Едрина на скалните късове под 60 cm. 

 Отсъствие на шумово замърсяване на съседните населени места (Македон-

ци, Киселковци, Дънгово ); 

 Отсъствие на вибрационно-въздействие от взривната вълна на територята на 

участъците , надземния рудничен комплекс и съседните населени места ; 

 Недопускане количествени и качествени промени в подземните води в райо-

на на находището 

 Залагане на достатъчно подходящи условия ( параметри ) за разработване на 

„ самостоятелните, конкретните и отделните паспорти“ за всяко конкретно взривяване. 

11.6 Обобщени изводи  

Преди започване на експлоатацията на находище „Надежда“ заедно с 

разработения проект трябва да бъдат взети впредвид посочените мерки в настоящия 

Доклад за ОВОС, както и тези в разработените и приети съпътстващи документи като 

планове, програми, указания наредби, заповеди и др. които да гарантират:   

1. ефективно управление на мините отпадъци 

2. съхранението и опазване на археологичното наследство  

3. съхранение и опазване на водоизточниците за питейно-битови нужди  

4. надеждна пътна мрежа за обслужване на находището ; 

5. ефективност и безопасност на пробивно-взривните работи  
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12. Референтен списък, на източниците, използвани за 

описанията и оценките, включени в доклада 
 

 Актуализирана програма за управление качеството на атмосферния въздух на Община 

Кърджали по показателя ФПЧ10  за 2016-2020г. 

 Анализ и количествена оценка на риска по метода CEL (Метод на трите фактора) - 

МОСВ 

 Бисерков и др. (ред) 2015. Червена книга на Р. България. БАН & МОСВ, София;  

 Бисерков, В.(ред.). 2007. Определител на замноводните и влечугите в България. Изд. 

Зелени Балкани. 191; 

 Бондев, 1997. Геоботаническо райониране. В: География на България. Акад. изд. „Проф 

М. Дринов”; 

 Бондев, И. 1991. Растителността на България. Ун. изд. Св. „Кл. Охридски”; 

 Бюлетин СА КН /11. 1980 г. „ Правилник за извършване на строителни работи  

 Доклад за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ Хасково 

 „Еврокод 8”, /ЕVN -1998 -1  

 Генов П., А. Дуцов, Б. Дачев, И. Петров, В. Василев. 2005. Разпространение, численост 

и ползване на едрите хищници в България. Наука за гората, 1:61-70; 

 География на България, акад. изд. "Проф. М. Дринов", С., 1997 г.;  

 Геоложка карта на България М 1:100 000;  

 Геоложки доклад за резултатите от проведените геолого-проучвателни работи на 

находище „Надежда“  с преизчисляване на ресурсите от златосребърни руди по състояние към 

01.10.2009 година, 2009 г. 

 Геоложки и хидроложки теренни проучвания на Инвеститора  

 Големански В. (Редактор). 2011. Червена книга на България, т. 2. Животни; 

 Делипавлов Д. и др. 2003. Определител на растенията в България. П. Акад. Изд. на АУ; 

 Доклад за състоянието на водите на територията на ИБР през 2018 г. 

 Доклад на „Горубсо-Кърджали“ АД. 2013. Проучвателна площ „Млечино“ – Геоложки 

доклад за резултатите от проведените геолого-проучвателни работи на находище Надежда – 

участъци „Македонци“, „Дънгово“ и „Калина“ с изчисляване на запасите и ресурсите от златни 

руди по състояние към 01.01.2013г. (за регистриране на търговско откритие), том I, II и III. 

 Доклад на „Софгеолинт 2006“ ООД. 2013. Хидрогеоложки и инженерногеоложки 

доклaд на находище „Надежда“, участък „Македонци“, община Кърджали, област Кърджали. 

 Донов, B., 1993, Горско почвознание". Издателство "Мартилен". София; 

 Идентифициране на сценарии за големи аварии и определяне на общи мерки за 

предотвратяване и или ограничаване на последствията от тях за складови помещения - МОСВ.  

 Кавръкова В. И др. 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска 

значимост в България. Второ преработено и допълнено издание. София. Световен фонд за 

дивата природа, Дунавско-Карпатска програма и федерация „Зелени Балкани”. Геософт 

ЕООД.ИПК Родина АД; 
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 Ковачев, А., Карина, К., Цонев, Р., Димова, Д. (ред.). Ръководство за оценка на 

благоприятно природозащитно състояние на видове и типове природни местообитания по 

НАТУРА 2000 в България. Изд. Българска фондация по Биоразнообразие. Октомври 2008;  

 Кожухаров, Ст. И др. 1992. Определител на висшите растения в България. Изд. Наука и 

изкуство; 

 Койнов, В., Ив. Кабакчиев, К. Бонева, 1998. Атлас на почвите в България". Земиздат. 

София; 

 Метод за оценка на риска – МОСВ. 

 Методика за бърза оценка на риска – МОСВ. 

 Мичев, Т., В. А. Помаков, В. С. Стефанов, П. Янков. 1980. Колония на белоглавия 

лешояд (Gyps fulvus Hablizl). в Източните Родопи. - Екология, БАН, 6: 74-79; 

 Мичев, Т., Ц. Петров. 2000. Птиците на Родопите. С., Български съюз за защита на 

Родопите, 122; 

 Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните 

води, обн. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г.,  

 Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически 

проучвания 

 Насоки относно най-добрите практики за ограничаване, смекчаване или компенсиране 

на запечатването на почвата. Люксембург: Служба за публикации на - Европейския съюз, 2012 

г. ISBN 978-92-79-26205-0 doi:10.2779/72197. 

 Национален доклад за състоянието на околната среда в Бъргария 2017 г., 2018 г., 2019г.  

 Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 

2013835/ЕС за електромагнитни полета. Ръководство за малки и средни предприятия.  

 Основни райони за пеперуди в България - 

http://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/index_bg.php; 

 Отчети за дейността на РЗИ Кърджали 2015, 2016, 2017, 2018,.2019 г. 

 Оценка на планове и проекти значително засягащи Натура 2000 места. Методично 

ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и (4) на Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО. 

Офис на официалните публикации на Европейската общност ISBN 92-8281818-7 (превод на 

български език); 

 Павлов, Д., 2006. Фитоценология. Изд. Къща на ЛТУ;  

 Павлов, Д., М. Димитров. 2011. Фитоценология. Изд. Къща на ЛТУ; 

 Павлова, Е., Д. Безлова, 2003. Защитени природни територии. Изд. къща на ЛТУ;  

 Плоско фундиране –Правилник за проектиране . Наредба № 1 / Д.В.бр.85 от 8.10.1996г. .  

 Попов В., Спасов Н., Иванова Т., Михова Б., Георгиев К. 2007. Бозайниците важни за 

опазване в България. Изд. Dutch Mammal Society WZZ, 328;  

 Програма за опазване на околната  среда Общ. Кърджали 2018 г 

 Проект рег. № DIR-59318-1-2 „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“. МОСВ;  

 ПУРБ 2010-2015, Раздел1, Прил.1-6 и 1.7- Басейнова дирекция Източно Беломорски 

район - гр.Пловдив. 

http://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/index_bg.php
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 Ръководство за анализ на риска от големи аварии” – доц. А. Петков и доц. Ж. 

Българанова 

 Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни 

местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България. ФИНАЛЕН ДОКЛАД. София, март 

2009. По Проект на BBI/Matra “Благоприятно природозащитно състояние за видове и типове 

природни местообитания по Натура 2000 в България”; 

 Софтуер CAMEO ALOHA 5.4.7. (Aerial Location Of Hazardous Atmosphere), разработен 

от Агенцията по опазване на околната среда на Съединените Американски Щати „Оценка на 

последствията – МОСВ. 

 Спасителното теренно проучване - издирване на археологически обекти на площта на 

инвестиционно предложение, находище „НАДЕЖДА от  27.11 – 12.12.2019 г. с ръководите  

Станислав Илиев, Регионален исторически музей-Хасково 

 Стандартни формуляри на Защитени зони BG0001032 „Родопи – Източни“ по 

Директива за местообитанията, BG0001031 „Родопи – Средни“ по Директива за 

местообитанията, BG0002013 „Студен кладенец“ по Директива за птиците и BG0002073 

„Добростан“ по Директива за птиците; 

 Статистични данни на НСИ „Здраве”, за демографското и здравно състояние на 

населението на страната, населението на Об.Хасково и Об. Кърджали.  

 Стратегия за развитието на социалните услуги  в Община Кърджали 2016 – 2020г. 

 Трудова медицина под редакцията на Д. Цветков, 2005 г.; 

 Флора на България , 1963 –1995. Т. І – Х, Изд. БАН; 

 Флора на България ,2012. Т. ХI, Изд. БАН; 

 Хидрогеоложки доклад за находище „Надежда, община Кърджали, „Джес Е“-ООД, 2020 

 Хидрогеоложки и инженерногеоложки доклaд на находище „Надежда“, участък 

„Македонци“, община Кърджали, област Кърджали, „Софгеолинт 2006“-ООД, 2013 г.  

 Христов, Х. 1997. Състояние на популациите на грабливите птици в Източни Родопи. В: 

Опазване на биологичното разнообразие в Източни Родопи, БШПОБ, София: 39-71; 

 Янков, П. 1991. Птиците на Източните Родопи. І. Срокове на пребиваване и динамика на 

орнитофауната.- Екология, 24, 26-43;  

 Янков, П. 2007. Атлас на гнездящите птици в България. Българско дружество за защита 

на птиците, Природозащитна поредица, Книга 10. София, БДЗП, 684 с.; 

 Beron, P. & A. Popov (Eds). 2004. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). 

Natinal Museum of Natural History, Biodiversity of Bulgaria, No 2: 951 pp.; 

 Beshkov S. & Langourov, M. 2004: Butterflies and Moths (Insecta: Lepidoptera) of the 

Bulgarian part of Eastern Rhodopes. In: Beron P., Popov A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. 

Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 

525-676; 

 Вiodiversity of Bulgaria 2: Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece), P. Beron 

& A. Popov (eds.), PENSOFT Publishers, National Museum of Natural History, Sofia, 2004, 951 pp; 

 Bunalski, M. 1999: Die Blatthornkafer Mitteleuropas (Coleoptera, Scarabaeoidea). 

Bestimmung - Verbreitung - Okologie. Herausgeber: František Slamka, Bratislava, 80 pp; 

 Bunalski, M. 2001: Checklist of of Bulgarian Scarabeoidea (Coleoptera) [Fourth contribution 

to the knowledge of Scarabeoidea of Bulagaria]. – Polskie Pismo Entomologiczne (Polish Journal of 

Entomology), 70: 165-172; 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001032&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001031&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002013&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002073&siteType=BirdsDirective
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 Demerdzhiev, D., H. Hristov, D. Dobrev , I. Angelov, · M. Kurtev. 2014. Long-term 

Population Status, Breeding Parameters and Limiting Factors of the Griffon Vulture (Gyps fulvus 

Hablizl, 1783) Population in the Eastern Rhodopes, Bulgaria. Acta Zoologica Bulgarica, XX –XX p.; 

 Earth Manual - Water Resources Technical Publication, second edition, 1974, p. 576 

 Eisler, R. 1991: Cyanide Hazards to Fish, Wildlife, and Invertebrates: A Synoptic Review- 

U.S. Fish Wildl. Serv., Biol. Rep. 85 (1.23), 58 pp; 

 Georgiev, G., Stojanova, A., Boyadzhiev, P., Langourov, M.. 2004: Longhorn beetles 

(Coleoptera: Cerambycidae) in the Eastern Rhodopes (Bulgaria). In: Beron P., Popov A. (eds). 

Biodiversity ofэBulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. 

Mus. Natur. Hist., Sofia, 433-437;  

 Guerguiev, B. 2004: Аdephagous and some staphyliniform beetles (Insecta: Coleoptera) in the 

Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). In: Beron P., Popov A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. 

Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 

379-411; 

 Guidelines for quantitative risk assessment, Purple book CPR 18 E; 

 http://www.moew.government.bg - сектор „Отпадъци“;  

 http://www.moew.government.bg - сектор „Превантивна дейност“. 

 Pehlivanov L. 2000b. Ichthyofauna of the East Rhodopes (South Bulgaria): composition and 

distribution. – Acta zoologica bulgarica, 52 (3): 45-53; 

 Toxicological Profile for Led. U.S. Department of health human services. Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry, 2003. Atlanta, Georgia 30333.  

13.Декларации за независимост и компетентност на експертите  

Авторите на доклада са независими експерти по ОВОС, отговарящи на 

изискванията на чл. 83, ал. 1 и ал. 2 на ЗООС. Списък на експертите е даден в 

Приложение 1. 

Копия от дипломите на всички експерти и писмени декларации по чл. 11, ал. 4 

на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006 г., изм. 

ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010 г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 

2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016 

г., последно изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., 

изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.), подписани лично от експертите, са представени 

в Приложение 2.  

14.Заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5 

В  резултат на разработения ДОВОС на ИП “Добив на полиметални руди от 

проучвателна площ „Млечино“- находище „Надежда“ в землищата на с. Македонци и 

с.Дънгово, общ. Кърджали, обл. Кърджали” с участъци „Македонци“, „Калина“ и 

„Дънгово“, относно очакваното въздействие  върху  околната среда и човешкото здраве 

при реализация на варианта за разработване на участък „Македонци“ с едно вътрешно 

и едно външно насипище, през който етап ще текат допроучвания на участък „Калина“ 

и последващо разработване на участък „Дънгово 1“, последван от разработване на 

участък „Калина“, могат да се направят следните обобщени изводи и заключения:  
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1. Атмосфера  

Строителството, експлоатацията  и закриването на ИП- находище „Надежда“ няма 

да окажат въздействие върху атмосферата. 

2. Атмосферен въздух 

При строителството, експлоатацията и закриването на ИП (находище „Надежда“) 

се очакват организирани и неорганизирани  прахо-газови емисии, които се генерират в 

приземния атмосферен слой. Замърсяването на атмосферния въздух ще бъде локално, 

краткосрочно и няма да окаже значително въздействие върху КАВ в района на 

находището  и близките населени места. 

3. Води – повърхностни, подземни, питейни  

При строителството, експлоатацията и закриването не се използват води  и не се 

генерират отпадъчни води. 

Находище „Надежда“ попада в границите на две повърхностни водни тела  - 

„Язовир Студен кладенец“  с код  BG3A R350L010  и „Река Върбица и притоците и от 

гр. Златоград до устие“ с код    BG 3AR400 R074, които са на значително разстояние от 

находището и няма да бъдат засегнати от строителството, експлоатацията и 

закриването му.  

Находище „Надежда“ попада в рамките на подземно водно тяло „Пукнатинни 

води Източно Родопски басейн“с код BG3G000PtPg049. Анализът и оценката на 

етапите на строителството,  експлоатацията и закриването, избраните технико-

технологични решения  показват, че подземните води,  в т.ч. и подземното водно тяло 

няма да бъдат засегнати, не се очакват значителни въздействия върху тях.  

Регистрираните 19 водоизточника за питейна вода в района на находището, след 

като бе изключен рудник „Дънгово - 2“ (в който бяха открити водоизточници за 

питейни нужди и 2 паметника  с археологическа стойност) от инвестиционното 

предложение на „Горубсо- Кърджали“ АД, отчитайки отстоянията на водо- 

източниците от рудниците следва извода, че те няма да  се повлияят  строителството,  

експлоатацията и закриването на инвестиционното предложение. Посочените 

водоизточници в доклада от 2013 г. са в голямата си част са пресъхнали и занемарени 

бунари, чешми и плитки шахтови кладенци, с нисък дебит – от 0.005 до 0.035 л/сек, 

които нямат практически характер за питейно-битово водоснабдяване, което е 

установено с хидрогеоложкия доклад от 2020 г. 

Предвидените в идейния проект отводнителни канавки около рудниците за 

събирането на дъждовните води  и води от снеготопенето, зумпфовете  (утаителите)   в 

котлованите на рудниците, резервоарите  за събирането на тези води и използването им 

за оросяване и измиване на гумите на автосамосвалите на изход от обекта са решенията 

за предотвратяване на въздействията  на инвестиционното предложение върху 

повърхностните, подземните и питейните води в района на находището.   

4. Почви, Земи, Земеползване 

Анализът и оценката на предполагаемите източници на въздействия върху 

почвите, свързан с реализация на инвестиционното предложение показват, че 

планираните дейнсти няма да окажат отрицателно въздействие върху почвите и 

съседните земи.  

Концесионната площ e 1 940,7 dka, от която 197,8 dka пасища, мери, ливади, ниви 

и 365,8 dka гори ще бъдат превърнати в техногенни площи за нуждите на реализация на 

инвестиционното предложение .  След закриването и рекултивация на находището само 
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незначителна част ще бъдат възстановени като земеделски и горски фонд, безспорно с 

променен статут за земеползване.   

5. Земни недра  

Инвестиционното предложение е със значително и най-голямо въздействие  върху 

земните недра  - добив на 100 000 т/год златно-сребърна руда в продължение на 40 

години, което е същността на това  инвестиционно предложение. 

6. Флора и растителност  

При строителството и експлоатацията на инвестиционното  предложение флората 

и растителността ще бъдат отнети от концесионната площ. Някои от тях, подходящи за 

съответния вид употреба, ще бъдат използвани. 

При закриване и рекултивация на находището флористичното и растителното 

разнообразие на територията на находището може напълно да бъде възстановено и ще 

бъде предвидено в плана за закриване на находището. 

7. Фауна  

Съществуващата екосистема ще бъде цялостно или частично преобразена. При 

строителството и експлоатацията на находището ще бъдат променени традиционните 

съобщества, привързани основно към горски и храсталачни местообитания. Ще бъдат 

частично унищожени естествени местообитания на  видове, но това няма да доведе до 

съществена фрагментация и отнемане  на биокоридори.  Въздействията, които ще бъдат 

оказани  върху фауната по време на строителството  ще бъдат краткотрайни, по време 

на самото строителство и с ограничен териториален обхват и без кумулативен ефект. 

По време на експлоатацията тези въздействия ще бъдат продължителни, но с 

ниска степен на въздействие. 

След поетапното закриване на находището и рекултивация на терените 

вероятната степен на въздействие  е голяма, но ще се формират нови екосистеми, като 

се очакват положителни дългосрочни въздействия при възстановяването на засегнатите 

от реализацията на ИП територии.   

8.  Ландшафт 

 Строителството и експлоатацията на находището ще доведе до промяна на 

ландшафта на цялата концесионна площ. 

Характеристиката на съвременното състояние на отделните компоненти на 

съвременните ландшафти и анализа и оценката на предполагаемите значителни 

въздействия върху тях в резултат н реализацията на инвестиционното предложени за 

добив на сребърно-златни руди от находище „Надежда“ дават основание да се направи 

заключение , че реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже влияние 

върху съседните ландшафти, тъй като техническата и биологическа рекултивация ще 

възстановят устойчивостта на ландшафните системи.  

9. Културно наследство – археологически , архитектурни,   исторически и 

културни обекти 

Във връзка с с изготвянето на идейния  проект  за разработване на находището 

през 2020 г. „Горубсо- Кърджали“АД е възложило издирване и картиране на 

недвижими културни ценности в рамките на находището.  
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Открити, картографирани и са описани основните характеристики на 13 

археологически обекта със статут на културна ценност от категория с национално 

значение по смисъла на чл. 146, ал. 3  от ЗКН.  

Препоръчано и възприето от „Горубсо-Кърджали“ АД  е изготвянето и 

реализирането на програма от мерки и дейности, които да съхранят и опазят това 

национално културно богатство. 

10. Население, здравен и социален статус 

Предложените решения в идейния проект, предлаганите технико-технологични 

решения  и предвидените мерки няма да доведат до негативен здравен риск, както за 

работниците, така и за населението от съседните населени места. 

Шумовите емисии от добивните дейности, от трошачно-сортирвъчната 

инсталация и от пробивно – взривните дейности ще бъдат ограничени  на територията 

на рудниците. Предвижданите взривни вещества, методиката на взривяване,  

опаковането с гумени наметала при специалните взривни операции, по отношение на 

разпръскването на прах и скални късове са гаранция за недопускане на негативни 

въздействия жителите и жилищата на най-близкото населено място.   

 Инвестиционното предложение ще доведе до разкриване на работни места и 

косвен положителен ефект върху другите стопански субекти в селата Македонци, 

Дънгво, Дъждино  и гр. Кърджали съответно до подобряване на социалния статус на 

хората от съседните на ИП  населени места . 

11. Устойчиво развитие 

Анализът и оценката а икономическите, финансовите, екологическите и социални 

резултати от четиридесет годишния добив на злато-съдържаща руда от находище  

„Надежда“ показват, че инвестиционното предложение ще има положително 

въздействие  върху устойчивото развитие на населените места в близост до територията 

на находище „Надежда“ и община Кърджали. 

На базата на направения анализ и оценка на въздействието на 

инвестиционното предложение  върху компонентите на околната 

среда  и здравето на хората, направените проучвания и консултации, 

препоръчваме на  РИОСВ – Хасково да предпише изпълнението на 

мерките и препоръките, направени в Доклада за ОВОС и да одобри 

реализацията на инвестиционното предложение за “Добив на 

полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“- находище 

„Надежда“ в землищата на с. Македонци и с.Дънгово, общ. Кърджали, 

обл. Кърджали“ във варианта за разработване на участък 

„Македонци“ с едно вътрешно и едно външно насипище, през който 

етап ще текат допроучвания на участък „Калина“ и последващо 

разработване на участък „Дънгово 1“, последван от разработване на 

участък „Калина“. 


