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Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит рудник за добив
на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“

Въведение

Настоящият доклад на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ касае
инвестиционно предложение /ИП/ за „Строителство на открит рудник за добив на
скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и
с. Девесилово, община Крумовград“, възложител: „Илинденски Мрамор“ ООД.

В Доклада за ОВОС ще бъдат разгледани, оценени и анализирани всички
компоненти и фактори, които има вероятност на бъдат засегнати от ИП. В рамката на
изследването, ще се анализира ИП, както по отношение на околната среда така и здравето
на хората. Доклада за ОВОС е съобразен с действащото законодателство в областта на
опазването на околната среда и ще отрази спецификата на територията предмет на
инвестиционното предложение.

1. Обща информация

1.1. Наименование на инвестиционното предложение – „Строителство на открит рудник
за добив на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с.
Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“;

1.2. Данни за възложителя ; „Илинденски Мрамор“ ООД, ЕИК 101049147 седалище и
адрес на управление: област Благоевград, община Сандански, гр. Сандански, ул.
Опълченска № 5;

1.3. Лице за контакти и упълномощено лице: г-н Христо Стойчев /Приложение № 1/;

1.4. Адрес за кореспонденция: ж.к. „Владислав Варненчик“, бл. 407, вх. 17, ап. 301, гр.
Варна;

1.5. Електронен адрес и телефон за връзка: hstoychev@bulstone.com;
simbyoza@gmail.com; телефон за контакти: 0898457066;

1.6. Данни за независимите експерти (списък на регистрираните експерти и ръководител
на колектива, разработени раздели)

Докладът за ОВОС е разработен от следните експерти с магистърска степен:

Табл. 1.6.1.

№ Експерт Участие по раздели

1 Иван Иванов

Ръководител екип

2.1.2. Баланс на територията/частично/;
2.4.3. Емисии във водите
3.6. Алтернативи по отношение на източниците на
водоснабдяване и третиране на отпадъчните води
4.2.7. Води
5.5. Води
6.5. Води
8. 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

Митко
Cross-Out
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здраве; описанието трябва да обхваща както етапа на строеж,
така и етапа на експлоатация и да съдържа план за изпълнение
на мерките;/частично/
9. 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;
10.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;
11. Заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5;
/частично/
15. Референтен списък, в който се изброяват подробно
източниците, използвани за описанията и оценките, включени
в доклада. /частично/

2 Самуил Добрев 1. Обща информация;
2. Подробна характеристика на инвестиционното

предложение, включващо информация относно размера,
засегнатата площ, параметрите, мащабността, обема,
производителността, обхвата, оформлението на
инвестиционното предложение в неговата цялост;

2.2.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;

2.3. 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);
2.4.2. Отпадъци;
2.4.4. Емисии на шум и вибрации, електромагнитни полета,
радиационен фон
3.1.Алтернативи за избора на площадките;
3.2.  при избора на технологиите за добив и преработка на
суровината
3.3. Възможни пътища за движение на автомобили и техника;
3.4.Алтернативи на места за депониране на минните отпадъци;
3.5. Нулева алтернатива;
3.8. Алтернатива по отношение на биоразнообразието;
4.1. Базов сценарий (Baseline scenario)
4.2. Описание на съществуващата околна среда на

съществуващите базови условия /baseline conditions/
4.2.4 Земни недра
4.2.7. Рискови енергийни източници – шум. Източници на шум
в района. Оценка на фоновото ниво
4.2.8. Отпадъци

4.2.10.Очаквана еволюция на компонентите и факторите на
околната среда, ако инвестиционното предложение не бъде
осъществено
4.3.Критерии, свързани с характеристиките на въздействията
сравнени с базовите условия на околната среда
5.3.Рискови енергийни източници – шум. Източници на шум в
района. Оценка на фоновото ниво
5.6. Отпадъци
5.8. Земни недра
5.11. Културно нледство
6.3.Рискови енергийни източници – шум. Източници на шум в
района. Оценка на фоновото ниво
6.6.Отпадъци
6.8. Земни недра
6.11. Културно нледство

4.2.2. Биологично разнообразие
5.2. Биологично разнообразие и неговите елементи
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6.2. Биологично разнообразие и неговите елементи
6.12. Описание на вероятните значителни последици от
въздействията на инвестиционното предложение за околната
среда, произтичащи
7. 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;
8.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;/частично/
11.Заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5;
/частично/
13.Описание на трудностите (технически причини, недостиг
или липса на данни), срещнати при събирането на информация
за изработване на доклада за ОВОС;
14.Друга информация - по преценка на компетентния орган
или на оправомощеното от него длъжностно лице;
15. Референтен списък, в който се изброяват подробно
източниците, използвани за описанията и оценките, включени
в доклада. /частично/

3 Кристалин Тодоров 4.2.4. Биологично разнообразие
5.2. Биологично разнообразие и неговите елементи
6.2. Биологично разнообразие и неговите елементи

4.2.3. Почви
4.2.5. Ландшафт
5.4. Почви
5.9 Ландшафт
6.4. Почви
6.9 Ландшафт
8. 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;/частично/
11. Заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5;
/частично/
15. Референтен списък, в който се изброяват подробно
източниците, използвани за описанията и оценките, включени
в доклада. /частично/

4 Мая Кьосева 3.7. Алтернативи по отношение здравния риск през етапите на
реализация на инвестиционното предложение
4.2.9. Здравен риск
5.7. Здравен риск
5.7.1. Социално-икономическа ситуация и социо-демографска
структура на населението в област Кърджали
5.7.1.1. Раждаемост, смъртност – обща и по причини, заразна
заболеваемост
5.7.1.2. Медицинско обслужване
5.7.1.3. Образование
5.7.1.4. Прогнозна оценка за въздействието на ИП върху
здравно-демографския статус на населението
6.7. Здравен риск, включително вследствие на произшествия,
катастрофи и производствени аварии. Оценка на риска
6.7.1. Характеристика на технологичните процеси при
реализацията на инвестиционното предложение с въздействие
върху здравето и безопасността на работещите и потенциално
засегнатотото население
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6.7.2. Идентифициране на рисковите фактори за увреждане на
здравето
6.7.3. Характеристика на отделните фактори по отношение
влиянието им върху човешкото здраве и съпоставянето им с
действащите хигиенни норми и изисквания
6.7.3.1. Шум
6.7.3.2. Механични вибрации
6.7.3.3. Прах
6.7.3.4. Неблагоприятен микроклимат
6.7.3.5. Вредни токсикохимични вещества
6.7.3.6. Физическо натоварване и нервно-психично напрежение
6.7.3.7. Преценка на възможностите за комбинирано,
комплексно, кумулативно и отдалечено действие на
установените фактори
6.7.3.8. Характеристика на експозицията
6.7.3.9. Качествена оценка на риска от очакваното въздействие
на инвестиционното предложение върху здравето
8.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;/частично/
8.1. Общи мерки за здраве и безопасност при реализация на ИП
8.2. Превантивни мерки през фазата на инвестиционното
проектиране
8.3.Превантивни мерки преди извършване на откривно-
подготвителни работи и започване на  експлоатацията
8.4. Превантивни мерки по време на експлоатацията и при
извеждане от експлоатация
11. Заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5;
/частично/
15. Референтен списък, в който се изброяват подробно
източниците, използвани за описанията и оценките, включени
в доклада. /частично/

5 Пламен Семерджиев 2.4.1. Емисии в атмосферен въздух ;
4.2.1  Атмосферен въздух.
5.1  Атмосферен въздух. Качество на въздуха.
6.1  Атмосферен въздух. Качество на въздуха.
8. 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;/частично/
11. Заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5;
/частично/
15. Референтен списък, в който се изброяват подробно
източниците, използвани за описанията и оценките, включени
в доклада. /частично/

6 Ивайло Иванов 3.8. За мерки, ограничаващи въздействието върху
биоразнообразието и населението;
4.2.4. Биологично разнообразие
5.2. Биологично разнообразие и неговите елементи
6.2. Биологично разнообразие и неговите елементи
8. 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;/частично/
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11. Заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5;
/частично/
15. Референтен списък, в който се изброяват подробно
източниците, използвани за описанията и оценките, включени
в доклада. /частично/

7 Иван Шкевов 4.2.5 Земни недра
5.8. Земни недра
6.8. Земни недра

8.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;/частично/
11.Заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5;
/частично/
15. Референтен списък, в който се изброяват подробно
източниците, използвани за описанията и оценките, включени
в доклада. /частично/

Списък на експертите и ръководителя на колектива с личен подпис срещу
разработените раздели е представен в Приложение № 2.

Писмени декларации от експертите по чл. 11, ал. 4 и 5 от Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр.
25/18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 31/12.04.2019 г.) и декларация, съгласно чл. 11, ал. 6 от
същата наредба от ръководителя на екипа е представена в Приложение № 3. Копия от
документите на експертите удостоверяващи притежанието на образователно-
квалификационна степен "магистър" са представени в Приложение № 4. Плана за минните
отпадъци и геоложкия доклад за разработени от Иван Шкевов магистър геолог и
минерални ресурси.

1.7.Основание за разработване на Доклада за ОВОС - изходна информация

Инвестиционното предложение - „Строителство на открит рудник за добив на
скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и
с. Девесилово, община Крумовград“, възложител: „Илинденски Мрамор“ ООД подлежи на
извършване на задължителна ОВОС.  При уведомяването на компетентния орган -
директорът на РИОСВ – Хасково е дал указания за предприемане на необходимите
действия по глава шеста на ЗООС.

Така заявеното ИП попада в обхвата на т. 19. Открит добив в кариери и рудници на
суровини – при площ над 25 хектара, или добив на торф – с площ над 150 хектара, посочени
в Приложение № 1 към ЗООС и на основание чл. 92, т. 1 подлежи на задължителна ОВОС.

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС  е директорът на РИОСВ-Хасково,
съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗООС.

Във връзка с представената документация на етап уведомление, и на основание чл. 39,
ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на
опазване на защитените зони (приета с ПМС №201/31.08.2007 г., ДВ бр. 73/2007 г.),
преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на
инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове,
предмет на опазване в защитени зони.
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Подробните устройствени планове подадат в позицията на т. 9.1 от Приложение № 2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми
(Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.). Във връзка с това и разпоредбата на
чл. 85, ал. 2 от ЗООС, ако се предвижда ПУП за развитие на настоящото ИП, предвид
описаното строителство на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО подлежат на
преценяване необходимостта от ЕО.

Съгласно изискванията на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за ИП, включено в приложение
№ 1 или № 2 на същия закон, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма
по чл. 85, ал. 1 и 2, компетентният орган по околна среда може по искане на възложителя
или по своя преценка да допусне извършването само на една от оценките по глава шеста.

От друга страна обаче съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗООС, екологичната оценка се
извършва независимо от ОВОС.

На основание чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за издаване на
решение за преценяване необходимостта от ЕО е директора на РИОСВ-Хаково.

Във връзка с това и описаните по-горе правни и фактически основания,
възложителят ще уведоми компетентния орган по околна среда при изработката на
Специализиран Подробен устройствен план за определяне приложимата процедура по
екологичната оценка и/или процедури по реда на глава шеста от ЗООС.

Писмо с указания и преценка на компетентния орган, е че реализацията на
инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно
въздействие върху предмета на опазване в защитените зони е представено в Приложение
№ 5.

1.8. Проведени консултации по обхвата на ОВОС

В хода на процедурата по ОВОС, съгласно изискванията на чл. 4 от Наредбата за
условията и реда за извършване на ОВОС възложителят  е уведомил следните компетентни
органи, специализирани институции и засегнати страни:

 Директора на РИОСВ- Хасково;
 Кмета на Община Крумовград;
 Кмета на с. Егрек, община Крумовград;
 Кмета на с. Голям Девесил, община Крумовград;
 Кмета на с. Девесилово, община Крумовград;

Уведомленията са представени в Приложение № 6.
Засегнатото население е уведомено чрез, поставени обяви на информационните

табла в кметствата, общината. Съдържание на поставената обява за информиране на
засегнатото население е представена в Приложение № 7.

Във връзка с предоставени уведомления и обяви за инвестиционното предложение за
запознаване и изразяване на становища от страна на засегнатите лица и обществеността на
основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата  за условията и реда за извършване  на оценка на
въздействито върху околната среда и съгласно чл. 69, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ са изпратени писма до общината и
населените места за липса на постъпили писмени възражения в законоустановения 30
дневен срок срещу ИП. От страна на общината и населените места на възложителя са
предостаени писма за липсата на възражения срещу реализацията на ИП. /Приложение №
8/

С разработването на настоящия доклад за ОВОС ще бъде направен по точен и
прецизен анализ на състоянието на околната среда в района. Също така ще бъдат описани и
оценени по подходящ начин и според конкретния случай преките и непреките въздействия
от цялостното инвестиционното предложение за строителство, дейности и технологии
върху човека, биологичното разнообразие и неговите елементи, включително флора и
фауна, почвата, водата, въздуха, климата и ландшафта, земните недра, материалното и
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културно-историческото наследство и взаимодействието между тях, както и общественото
мнение.

С писмо възложителят моли за среща относно провеждане на консултации за
изработване на задание за ОВОС на гореописаното инвестиционно предложение.
/Приложение № 9/

Проведена е среща с експерти на РИОСВ-Хасково и са дадени насоки от тяхна
страна относно изработването на заданието и доклада за ОВОС. От срещата е съставен
протокол представен в Приложение № 10.

Съгласно изискванията чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда /ДВ, бр.
91/2002 г., изм. и доп./ и чл. 9, ал. 1-5 от Наредбата за условията и реда за извършване на
ОВОС /ДВ, бр. 25/2003 г., изм./ са проведени консултации във връзка с обхвата на ОВОС ,
като са изпратени писма до институции и организации, дейността на които евентуално
може да бъде засегната от реализацията и експлоатацията на инвестиционното
предложение:

 Община Крумовград;
 БДУИБР- Пловдив;
 РИМ-Кърджали;
 РЗИ - Кърджали;
 РИОСВ-Хасково;
 НСИ;
 „ВиК“ ООД;
 Областно пътно управление Кърджали;
 НСИ;
 МОСВ;
 Федерация Зелени балкани;
 РИОСВ-Смолян.

Доказателства за проведените  консултации са представени в Приложение № 11.
С цел провеждане консултации по обхвата на ОВОС на инвестиционното

предложение и за информиране на засегнатата общественост, съгласно чл. 95, ал. 3 от
ЗООС са поставени обяви на информационните табла на с. Егрек, с. Голям Девесил и с.
Девесилово, община Крумовград. В законоустановения срок няма устно изразени или
постъпили писмени възражения срещу обхвата на ДОВОС при възложителя. / Приложение
№12/

Във връзка с изискванията чл. 10, ал. 5 от Наредба за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда възложителят е провел
консултации по изработеното задание с компетентния орган по околна среда.

С писмо с изх. №ПД -12-17/от 01.08.2018 год. директора на РИОСВ-Хасково
уведомява възложителя за съгласувано  задание за обхват и съдържание на ОВОС на
гореописаното инвестиционно предложение. /Приложение № 13/

Във връзка с изискванията чл. 10, ал. 7 от Наредба за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда и относно съдържанието и
обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото
здравe са проведени консултации с РЗИ Кърджали, доказателства за които са приложени в
Приложение № 14. Съгласно същите се дават насоки за разработката на доклада за ОВОС.

Съобразно изискванията чл. 10, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната среда също така са проведени консултации и с
Басейнова Дирекция Източнобеломорски район /БДИБР/. Приложение № 15. Извършените
консултации дават насоки при разработката на доклада за ОВОС и насоки за извършване на
нови консултации с кметовете по населени места и с ВиК оператора.

С цел опазване на подземните води и водоизточниците за питейно водоснабдяване е
възложена от възложителя „Илинденски Мрамор“ ООД да бъде извършена оценка и анализ
с експертно становище от инженер-геолог и хидрогеолог касаеща характеристика на
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хидрогеоложките условия и фактори, влияещи върху количеството и качеството на
подземните води в района на ИП и оценка и прогноза за влиянието на експлоатационните
дейности върху съседните водоизточниците за питейно водоснабдяване.

В извършената оценка е направен следния извод: Реализацията на ИП няма да бъде
свързана с добив на подземни води, в резултат на което не се очаква въздействие върху
количествения състав на подземните води.

При бъдещите минни дейности не се предвижда отделяне на отпадъчни води от
дейността на обекта и други замърсители, които да проникват в геоложката основа и
подземните води.

Изменения в качествения състав на подземните води не се очакват при реализация на
инвестиционното предложение.

Като цяло, прогнозата е, че вероятни промени в количествено и качествено
отношение на подземните води, свързано с разработването на участък „Изток” от
кариерата, могат да се отразят върху работата на каптиран извор „Голям Девесил”, който е
в експлоатация. Този участък попада в контура на поясите ІІ и ІІІ на неговата СОЗ, а в
техния обхват се налагат забрани и ограничения за кариерни дейности.

Реализацията на инвестиционното предложение в участъците „Централен” и „Запад”
няма да окаже въздействие върху режима на подземните води, експлоатиращи чрез
каптиран извор „Голям Девесил”.

Другите водоизточници в района на бъдещия открит рудник за добив на скално-
облицовъчни материали се намират на достатъчно разстояние и техните естествени
водосборни области не засягат предвидените за разработване площи.

Извършения анализ е представен за съгласуване в Басейнова Дирекция
Източнобеломорски район. Съгласно изразеното становище от директора на БДИБР следва
да се вземат предвид заключенията направени от автора на оценката и се извършат
консултации с кметовете по населени места и с ВиК оператора. Становището от БДИБР е
приложено в Приложение № 16.

На база на извършения анализ и с цел опазване на подземните води и
водоизточниците за питейно водоснабдяване и предвид даденото експертно становище от
инженер-геолог и хидрогеолог, екипа разработващ доклада за ОВОС е препоръчал на
възложителя да бъде редуцирана концесионната площ на кариерата.

При извършените допълнителни анализи от геолог и хидрогеолог и с цел опазване на
каптиран извор „Голям Девесил” площта на участък „Изток”е редуцирана.

Проектната концесионна площ на находище „Агликина поляна” от 767,187 дка
намалява на 696,8 дка.

Предвид настъпилата промяна в площта на находище „Агликина поляна”
възложителят е извършил ново информиране на засегнатото население чрез обява по
всички населени места в обхвата на ИП. Обявите за информиране на засегнатото население
са представени в Приложение № 17.

От всички населени места е получен отговор за липса на възражения срещу
реализацията на ИП - Приложение № 18.

Съгласно дадените насоки от БДИБР са извършени консултации с кметовете по
населени места и с ВиК оператора относно изградени и действащи  водоизточници за
питейно водоснабдяване, със статут на временни разрешителни или с изтекъл срок, за които
няма учредени санитарно-охранителни зони (СОЗ), в близост до предвидените за
разработване участъци - Приложение № 19. Към момента на внасяне на оценка качество на
доклада за ОВОС от страна на населените места и ВиК Кърджали не са получени отговори.

Докладът за ОВОС е представен пред компетентния орган по околна среда РИОСВ-
Хасково за оценка качество. С изх. №ПД-12-17/30.09.2019 год. на директора на РИОСВ е
дадена първа отрицателна оценка качество на доклада за ОВОС и положителна оценка на
доклада за ОС - Приложение № 37.
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Тъй като към становището не са приложени получените становища по
компетентност от РЗИ и БДИБР същите са изискани по ЗДОИ. С Решение по реда на ЗДОИ
на директора на РИОСВ- Хасково същите са предоставени на възложителя.

Становища по компетентност от РЗИ и БДИБР по първа оценка качество на доклада
за ОВОС и Решение по реда на ЗДОИ са приложени в Приложение № 38.

На база на дадените препоръки от БДИБР е изискано становище от ВиК Кърджали.
От тяхна страна е изразено положително становище при спазване на условия за предпазване
на каптиран извор „Голям Девесил“ и мерки за запазване на стария каптаж. Такива мерки са
заложени в раздел 8 на настоящата версия на доклада за ОВОС. Положително становище от
„ВиК“ООД гр. Кърджали е приложен в Приложение № 39

Обобщена справка касаеща всички проведени консултации, уведомления и
получените отговори е представена в Приложение №20.

2. Подробна характеристика на инвестиционното предложение, включващо
информация относно размера, засегнатата площ, параметрите, мащабността,
обема, производителността, обхвата, оформлението на инвестиционното
предложение в неговата цялост;

2.1. Описание на местоположението на инвестиционното предложение;

Община Крумовград е гранична за Република България, като територията й заема части
от южната граница с Република Гърция. Спрямо административно-териториалното деление
на Република България община Крумовград попада в югоизточната част на област
Кърджали.

Община Крумовград граничи със шест български общини, от които на север –
Кърджали и Стамболово, на изток – Ивайловград и Маджарово, а на запад с общините
Кирково и Момчилград. Общината се състои от общо 80 населени места.1

Общата й територия е 843,320 кв. км, което представлява 26% от площта на област
Кърджали и 0,75% от тази на страната. Близо 49% от площта са заети с горски територии,
48% са земеделски територии, 2% са заети от населени места и други урбанизирани
територии, а 1% са водни площи, транспортна инфраструктура и други.

Административният център град Крумовград се намира на 310 км от столицата на
България и 48 км от областния център град Кърджали. Най-близкият граничен контролно-
пропускателен пункт (ГКПП) е при проходът Маказа, отстоящ на 40 км от град Крумовград
и на 18 км от западната граница на общината. ГКПП Капитан Андреево отстои на 130 км от
общинския административен център, а най-близкият воден граничен пункт при Бургас е
разположен на разстояние от 310 км.

В геоморфоложко отношение територията на общината попада изцяло в границите на
Рило-Родопската морфоструктура и по-конкретно в Източнородопската природо-
географска област. Релефът е полупланински и хълмист. Средната надморска височина е
425 м, а най-високата точка е при Мъгленик – Коджаделе (1266м). Средното вертикално
разчленение на релефа е 170 м, а общата денивелация е от юг на север, следваща
пониженията на Мъгленишките хребети в северна посока.

В геоложко отношение Източните Родопи са изградени от т.нар. Източнородопска
синклинала на север и Източнородопска антиклинала на юг. През палеогена синклиналата е
била заета от езерен басейн, в който са се отлагали седименти. Същевременно се е
наблюдавала проява на вулканизъм, като са се образували риолити, андезити и други
вулкански скали. Гюмюрджинско-Мъгленишката част  представена от допалеозойски и
палеозойски метаморфити и филитоиди. Екзогенните релефообразуващи процеси оказват

1 Общински план за развитие на община Крумовград 2014-2020г.
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въздействие чрез своето рушително, транспортно и акумулационно действие. Такива
процеси са интензивността на слънчевата радиация, дейността на течащата вода,
химическото действие на водата, действието на вятъра и др.

Спрямо сеизмичното райониране на България територията на общината попада в седма
и осма степен на интензивност по скалата на Медведев, Шпонхойер и Карник. Няма
наблюдение на свлачищни процеси по територията на община Крумовград.

На места има наличие на окарстени карбонатни скали. На територията на общината са
разположени множество пещери. Някои от тях са: „Огледалната пещера” (дължина 157 м,
разположена в землището на с. Рибино); „Пещерите” (шест пещери, разположени в
землището на с. Орешари, местността Моста) и „Самара” (дължина 327 м, разположена в
землището на с. Рибино).

Община Крумовград е сравнително богата на рудни и нерудни полезни изкопаеми. При
направени геоложки проучвания са открити находища на злато в м. Ада тепе, за който се
смята, че е най-ранно датираният рудник за златодобив на територията на Европа.
Експертна оценка сочи, че количеството на запасите е между 28 и 32 тона с високо
процентно съдържание на злато. Установени са, но не са разработени, находища на
минерално-суровинни ресурси като азбест, вермикулит, серпентизирани ултрабазити и
дунити, талкошисти, трас и перлит в землищата на селата Аврен и Голямо Каменяне.

Община Крумовград попада в северната периферия на средиземноморското
климатично влияние. Характеризира се с преходно-средиземноморски климат. Зимата е
мека, а лятото е продължително и горещо. Дните със задържане на снежна покривка са
около 43. Средната годишна температура е 13° С, с максимална температура 37° С и
минимална температура -16° С. Радиационният баланс е с високи стойности – от 2001 до
2250 MJ/м2/годишно.

Средногодишната сума на валежите за община Крумовград  варира около 600 – 700 мм,
която е около средните стойности за страната. Географското разпределение на годишния
брой на дните със снежна покривка е до 50 дни. Честотата на градобитността, основно през
топлото полугодие е слаба.

Нископланинският релеф и долината на река Крумовица на север позволяват
безпрепятственото нахлуване както на средиземноморски, така и на студени континентални
въздушни маси. Типичен пример за проява на локални за България ветрове тук е
присъствието на фьон – топъл южен вятър, проявяващ се рано на пролет. Средната му
скорост е около 10-20 м/с, но достига и до 30-40 м/с.

Основната водна артерия в района на община Крумовград е река Крумовица и нейните
по-малки притоци. Реката събира водите си от близките планински ридове Мъгленик,
Стръмни рид и Ирантепе, след което се влива в река Арда по северната граница на
общината. Някои от притоците на Бяла река също се включват в границите на общината.
Оттук водите на реките попадат в Егейската отточна област. Режимът е дъждовно-снежен и
дъждовен със зимен максимум на оттока. През лятото са характерни засушавания, а някои
от по-малките реки пресъхват. Продължителните летни засушавания в района водят до
изчерпване на подпочвените водни запаси.

Вследствие на различни фактори, влияещи за формирането и териториалното
разпределение на водите, както и за гъстотата на речната мрежа са се формирали водопади,
някои от които са обявени за природни забележителности, като „Душан“ (в землището на с.
Красино), „Буреще“ (в землището на с. Падало), „Водопада“  (в землище на с. Джанка) и
„Мандрата“ (землището на с.Чал).

В община Крумовград има няколко язовира с местно значение, а именно яз. „Сливарка“
1 и 2, яз. „Голямо Каменяне“, яз. „Черничево“. На границата на общината с община
Кърджали е разположен яз. „Студен кладенец”.

По поречията на реките има наличие на алувиално-ливадни почви. Алувиално-
ливадните почви се характеризират със средномощен хумусен слой и сравнително добро
почвено плодородие. Те са подходящи за отглеждане на зеленчуци, овощни и технически
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култури. В районите където са разпространени има наличие на засилени ерозионни
процеси. За развитието на ерозия допринася относително голямото вертикално разчленение
на релефа и обезлесяването на значителни участъци от горите.

В границите на общината преобладава разпространението на канелени почви и на места
на кафяви горски почви. Почвите са водопропускливи, характеризиращи се с маломощен
хумусно-алувиален слой и са подходящи за отглеждането на топлолюбиви интензивни
култури като слънчоглед, тютюн, лозя и трайни насаждения.

Наблюдава се и разпространение на плитки неразвити почви с плитък профил, наречени
скелетни или ранкери. Те съдържат значителни количества материали от
почвообразуващата скала и незначителни количества органично вещество. Естественото им
плодородие е ниско.

По поречията на реките има наличие на алувиално-ливадни почви. Алувиално-
ливадните почви се характеризират със средномощен хумусен слой и сравнително добро
почвено плодородие. Те са подходящи за отглеждане на зеленчуци, овощни култури,
фъстъци и технически култури. В районите където са разпространени има наличие на
засилени ерозионни процеси. За развитието на ерозия допринася относително голямото
вертикално разчленение на релефа и обезлесяването на значителни участъци от горите.

Горските територии заемат приблизително 49% от общата територия на община
Крумовград.

Община Крумовград не е особено богата на растителност. Тук преобладават
представителите на неморалната растителност от мезофитна и ксеромезофитна, както и
ксеротермна растителност.

Горската растителност е представена от средиземноморските видове от пояса на дъба -
благун, горун, келяв габър, летен дъб, космат дъб, цер и др. На отделни места има наличие
на клен, елша, мъждрян, драка, смрадлика, червена хвойна и др. Срещат се още липа,
маклен, както и други редки видове като турска леска, силивряк и южно лале. Съществуват
добри условия за събиране на билки, диворастящи плодове и гъби.

Източните Родопи попадат в Тракийско-Македонски зоогеографски район.
Преобладават средиземноморските видове. Разпространени са сърна, муфлон, дива свиня,
лисица и др. На места, особено по северната граница на общината, може да бъде забелязан
елен лопатар. Срещат се също костенурки, зайци и др.

Източните Родопи са особено важен орнитологичен район. Тук гнездят над 180 вида
птици, като могат да бъдат срещнати редките белоглав лешояд, египетски лешояд, скален
орел, керкенез, черен щъркел и т.н.

На територията на общината има едно Орнитологично важно място – „Крумовица“ и
части от други три – „Студен Кладенец“, „Моста на Арда” и „Бяла река“, в които са
установени много редки и застрашени видове птици от национално, европейско и световно
ниво.

В реките обитават шаран, сом, каракуда, мряна, костур и др.
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Фиг. 2.1.-1 Географска карта на община Крумовград

Общината има 80 населени места с общо население 16 937 жители (31.12.16 г.)
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Табл. 2.1.-1 Списък на населените места в община Крумовград с площ и население по
землища2

Голям Девесил е село в Южна България. То се намира в община Крумовград, област
Кърджали. Землището е 5,734 km² с надморска височина 466 м.

Село Девесилово се намира в планински район. Заради по-голямата надморска
височина преобладава планинският климат. Климатът там е смекчен от топлите въздушни
маси, проникващи по теченията на реките. Това смекчаване на климата е по-осезаемо,
защото там надморската височина е по-малка и речните долини предлагат лесен път на по-
топлия въздух от юг. Землището е 15,224 km² с надморска височина 596 м.

Землището на село Егрек е с площ  25,728 km² с надморска височина 516 м.

2 Източник https://bg.wikipedia.org/
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Транспортна характеристика на общината
Пътната инфраструктура на територията на община Крумовград играе главна роля,

тъй като липсва друг вид транспорт на територията на общината. Най-близката жп гара със
съоръжения за пътнически и товарни превози се намира на 32км от гр. Крумовград в гр.
Момчилград.

Републиканската пътна мрежа на територията на общината е съставена от един
второкласен път и третокласни пътища. Общата й дължина е 102км.

Главната пътна артерия е второкласен път II-59 с дължина 27км. Той минава през
общинския център Крумовград и свързва общината със съседните общини Ивайловград и
Момчилград. Така той осигурява бърза връзка до преминаващия през територията на
община Момчилград паневропейски транспортен коридор №9 – Хелзинки – Виборг – Санкт
Петербург – Псков – Москва – Калининград – Киев - Роздилна – Кишинев – Букурещ – Русе
– Велико Търново – Стара Загора – Хасково – Момчилград – Дедеагач. А чрез него до
вътрешността на страната, областния център и до ГКПП Маказа – Нимфея, между България
и Гърция. Също така  главен път II-59 осигурява връзката на община Крумовград с ГКПП
Ивайловград – Кипронос. ГКПП-то е открито на 9ти септември 2010г. Пътят е в добро
състояние.

Другата основна пътна артерия на територията на общината е път III-509 Харманли –
Долно Черовище – Долна Кула – Крумовград – Токачка – Маказа. Той има важно социално-
икономическо значение за развитието на общината, тъй като осигурява бърза връзка до
ГКПП Маказа. Другите третокласни пътища на територията на общината са III-591, III-593
и III-5904. Те играят важна роля за свързване на малките населени места с общинския
център Крумовград. Общата дължина на третокласната пътна мрежа на територията на
общината е 75км., като тя е в сравнително добро състояние.

В процес на изпълнение към месец януари 2014г. е проект „Реконструкция на част от
пътната инфраструктура в община Крумовград“, включващ реконструкция на Местен път с.
Подрумче (Път III - 5904 - Крумовград - Голямо Каменяне - Подрумче - мах. Воденичари)
от км 0+000 дo км 3+494.41 и реконструкция на Път KRZ 1210 (ІІІ-593, Орешари –
Маджари) - Котлари – Странджево – Бряговец от км 0+000 до км 7+400.

Общинската пътна мрежа е с дължина 261км, като в добро състояние са 66 км, в
средно състояние са 78км. и в лошо състояние са 117км. Пътищата се нуждаят от ремонт,
като асфалтовата настилка на места е силно деформирана и не отговаря на изискванията за
сигурен, съвременен и бърз транспорт. Съоръженията на територията на общината са в
лошо техническо състояние, като техните габарити не отговарят на габаритите на пътя.
Липсват пътни знаци и указателни табели.

Таблица 2.1.-1 Общинска пътна мрежа3

№ по
ред

Досегашен
вид на пътя

Наименование на пътя

Дължина в

км

Обслужвано
население

общо в т.ч.
асф.

неасфал
т.

1 2 3 4 5 6 7

1 ІV - 50354 ІІІ-1 /Крумовград-Маказа/- Кандилка-
Гол.Чинка -Рибино

7.0 5,5 1,5 2172

2 ІV – 50355 ІІІ-1 /Крумовград-Маказа/- Звънарка-Скалак-
Лимец- М.Девесил

20.5 4 16,5 5124

3 ІV - 50357 ІІІ-1 /Крумовград-Маказа/- Пашинци – Бук 5.7 5,7 1018

4 ІV - 50909 ІІІ-1 /Крумовград-Момчилград/ - Горна Кула 9.5 9,5 752

3 Източник: ОПР 2007-2013г.
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– Долна Кула

5 ІV - 50910 ІІІ-1 /Крумовград-Аврен/ - Гулия 2.5 2,5 115

6 ІV - 50914 ІІІ-1/Крумовград- Ивайловград/-Стражец-
Горни Юруци

7.2 7,2 137

7 ІV - 50916 ІІІ-1 Път Черничево - Аврен 8.0 4,0 4,0 934

8 ІV - 50918 ІІІ-1 /Крумовград- Аврен/ Девесилово-Егрек 14.0 14,0 1104

9 ІV - 50922 ІІІ-1 /Крумовград-Ивайловград/-Гулийка 2.0 2,0 640

10 ІV - 50924 ІІІ-1 /Крумовград-Ивайловград/-Багрилци 4.0 4,0 79

11 ІV - 50925 ІІІ-1 /Крумовград-Ивайловград/-Чал 0.5 0,5 97

12. ІV - 50353 ІІІ-3 Мост р.Арда-Странджево-Бряговец-
граница община Маджарово

7.4 7,4 899

13 ІV - 50920 ІV-50918 /Аврен – Егрек / Девесилица 3.8 3,8 110

14 ІV - 50911 ІV-50909 /Горна Кула-Долна Кула /-
с.Златолист

1.0 1,0 115

15 местен ІІІ-5 Крумовград-Луличка-граница община
Момчилград

9.0 7,0 2,0 307

16 местен ІІІ-5 Крумовград – х.”Свежест” 4.0 4,0

17 местен ІІІ-5 /Крумовград-Аврен/ - Дъждовник 1.5 1,5 72

18 местен ІІІ-5 /Крумовград – Аврен/ - Подрумче 4.0 4,0 316

19 местен ІІІ-5 /Крумовград-Аврен/-Едрино-
Полк.Желязово

2.0 2,0 1008

20 местен ІІІ-5 /Крумовград-Аврен/- Голямо Каменяне-
Малко Каменяне-Храстово-Ручей

10.0 3,0 7,0 503

21 местен ІІІ-5 /Крумовград-Ивайловград/- Рогач-
училищна махала-път /Крумовград-Аврен/

4.0 4,0 419

22 местен ІІІ-5 /Крумовград –Ивайловград/- Сливарка 4.0 4,0 417

23 местен ІІІ-5 /Крумовград-Ивайловград/ Перуника 4.0 4,0 74

24 местен ІІІ-5 /Крумовград-Ивайловград/-Доборско 1.5 1,5 46

25 местен ІІІ-5 /Крумовград-граница Хасково/-Стари
Чал

7.0 3,0 4,0 79

26 местен ІІІ-5 /Мост р.Арда –Крумовград/-Красино 4.0 4,0 77

27 местен ІІІ-5 /Крумовград-Маказа/- Лещарка 1.0 1,0 394

28 местен ІІІ-5 /Токачка-Звездел/ -Метлика 1.0 1,0 175

29 местен ІІІ-5 /Мост р.Арда-Крумовград/-Морянци-
Сладкодум-Сбор-Падало

19.00 3,0 16,0 205

30 местен ІІІ-5 /Крумовград-граница Хасково/-
мах.Мокра

2.0 2,0 157

31 местен ІІІ-5 Път Джанка-Хисар-Горна махала 4.0 4,0 242

32 местен ІІІ-5 Път Джанка-Хисар-Долна махала 2.0 2,0 242

33 местен ІІІ-5 /Мост р.Арда-Крумовград/-Ковил-
Бараци

3.0 3,0 252

34 местен ІІІ-5 /Мост р.Арда-Крумовград/-Ковил-
Качулка

1.0 1,0 103

35 местен ІІІ-1/Крумовград-Маказа/-Гривка-Раличево-
Пловка-Самовила-Рибино

12.0 12,0 479

36 местен ІІІ-5 /Мост р.Арда –Падало/ Кожухарци 1.0 1,0 2

37 местен ІІІ-5 /Крумовград-Маказа/- Кандилка-
Храстово-Ручей

11.0 1,0 10,0 416
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38 местен ІІІ-5/Крумовград-Ивайловград/-
мах.Лисичарка

1.0 1,0 627

39 местен ІІІ-5 /Крумовград-Ивайловград/- мах.Грапа 2.0 2,0

40 местен ІІІ-5 /Крумовград-Маказа/-Звънарка-Овчари-
Крумовград

4.0 4,0 1121

43 местен ІV-50924 – 5 Път клон Багрилци-Чернооки-
Тинтява-Калайджиево

9.0 3,0 6,0 1352

44 местен ІІ /Крумовград-Маказа/-мах Орех - Кандилка 10.0 10,0 271

45 местен ІV-50909 – 5 Отклонение Долна Кула-Стари
Чал

1.5 1,5 319

46 местен ІV-50355 – 5 Път М.Девесил-мах.Чобанка 3.0 3,0 592

47 местен ІV-50355 – 5 Път Мал.Девесил-мах.Пачева 2.5 2,5 592

48 местен ІV-50918 Път Егрек - Лимец 3.0 3,0 844

49 местен ІV-50918 Път Егрек -застава 3.0 3,0 726

50 местен 5-5 Път Гривка-Зиморница 1.0 1,0 184

51 местен ІV-50353 – Път Бряговец – граница община
Маджарово

7.0 7,0

52 местен ІV-50924 Път  Багрилци-училищна махала 2.0 2,0 79

53 местен ІV-30537 Бук-Лъжичник 3.0 3,0 459

54 местен ІV-50357 Път Бук - застава 2.0 2,0 459

55 местен ІV-50914 Път Горни Юруци-Долни Юруци 2.0 2,0 133

Общо километри: 261.10 127,1 134,0

Липсата на средства за ремонт на пътната инфраструктура в комбинация с повишената
интензивност на водна ерозия, особено на пътищата с трошенокаменна настилка и
пътищата на земно легло, обясняват лошото състояние на общинската пътна мрежа.

Дължината на уличната мрежа на територията на общината е 106,3км., от които 21,6км
в общинския център гр. Крумовград. Селата с най-голяма дължина на уличната мрежа са
Полковник Желязово, Вранско, Горна Кула, Поточница и Гулийка. Предвиден е поетапен
ремонт на уличната мрежа в  Крумовград и населените места - текущи ремонти чрез
средства от общинския бюджет и възможностите на  европейските програми.

2.1. 1.Баланс на площта на община Крумовград по видове територии

По данни на НСИ към 31.12.2012г., общината разполага с почти еднакъв процент
територии, отредени за земеделски и горски територии. Този потенциал позволява развитие
в повече от една посока и равни шансове за селското и горското стопанство. От общо 395
937дка, обработваеми са едва 148 626 дка или 37,57%. 4720дка са годните за напояване
земи. Териториите за населени места и образувания от населени места са по-малко от 2 %,
като в това число влизат териториите в регулационните граници на населените места,
вилните зони и застроените площи извън границите на населените места – промишлени
зони и складови зони. Тук влизат всички останали територии в общината, като в това чисто
защитени територии, нарушени територии, непригодните земи и др. Общо водните
повърхности в общината (водни течения и водни площи) заемат 0,80% или 6759 дка. Най-
малко територии са отредени за транспортни нужди.
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Таблица 2.1.1.-1 Територия на община Крумовград по вид4

Фиг. 2.1.1.-1 Баланс на площта на община Крумовград по видове територии

4 Източник: НСИ 2012г.

№ Територия по вид Площ в дка Площ %

1 За нуждите на селското стопанство 395 937 46,95

2 За нуждите на горското стопанство 396 019 46,97

3 Населени места 16 043 1,90

4 Водни течения и водни площи 6 759 0,80

5 Добив на полезни изкопаеми 25 316 3,00

6 За нуждите на транспорта 3 245 0,38

ОБЩО 843 319 100 %
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2.1.2 Описание на територията на инвестиционното предложение

Площ за проучване „Агликина Поляна“, в която е оконтурено находище „Агликина
поляна“ се намира в землищата на с. Егрек, с. Девесилово и Голем Девесил, общ.
Крумовград, обл. Кърджали. Тя отстои на разстояние от 200 до 1500 м южно и
североизточно от асфалтовия път с. Егрек – с. Голям Девесил. Площта (2.6 km2) е с
неправилна форма и  попада в картен лист К-5-52-(182).

Обзорна карта на проучваната площ e показана на фиг. 2.1.2-1

фиг. 2.1.2-1 Обзорна карта

Инвестиционното предложение предвижда „Строителство на открит рудник за добив
на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил
и с. Девесилово, община Крумовград“, възложител: „Илинденски Мрамор“ ООД.

По смисъла на параграф 1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на Закона за
опазване на околната среда / ЗООС ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп./, чл. 4, ал. 1 и 2 и чл. 5 т.
1 от Закона за подземните богатства „Илинденски Мрамор“ ООД е възложител на ИП.
Документи даващи право на възложител са представени в Приложение №21.

Инвестиционно предложение се основава на сключен Договор на 01.09.2009 г.
между Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и „Илинденски мрамор ООД,
гр. София. Последният е сключен на основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 8,
чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), във връзка с чл.86 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ, ДВ
бр. 70 от 2008 г., протоколно Решение на Министерския съвет (МС) на Република България
№25/25.06.2009 г. Неразделната част от сключения Договор с МОСВ е Разрешение
№645/09.07.2009 г. на Министъра на околната среда и водите.

Съгласно Договора, срока на проучване е 2 (две) години, считано от 01.09.2009 г. до
01.09.2011 г. С три поредни анекса, срока на договора мотивирано е удължаван с по една
година и приключва на 09.03.2015 г.

В свое писмо /изх. №Е-26-00-120/21.11.2016г./ до възложителя с копие до РИОСВ-
Хасково заместник-министъра на енергетиката го уведомява, че с Протокол №НБ-
20/16.11.2015 г. Специализираната експертна комисия /СЕК/ е приела резултатите от
проучването, представени в геоложкия доклад.

Съгласно чл. 21, ал. 7, т. 2 от Закона за подземните богатства, Удостоверение за
търговско откритие ще бъде предоставен след провеждане на процедурата по реда на глава
щеста от ЗООС.

Орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по специален
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закон е Министъра на енергетиката свързан със спазване на нормативните изисквания по
реда на Закона за подземните богатства. В случай, че възложителят получи ТО, той ще
заяви срок на концесията от 35 години.  В този срок ще може да се извършва добив на
подземното богатво.

Първоначално концесионната площ е с площ 767,187 дка, а на находище „Агликина
поляна“ е с площ 642,225 дка.

Фиг.№ 2.1.2-2 Обзорна топографска карта на района на площ „Агликина поляна” в
първоначален вид

С цел опазване на подземните води и водоизточниците за питейно водоснабдяване е
възложена от възложителя „Илинденски Мрамор“ ООД да бъде извършена оценка и анализ
с експертно становище от инженер-геолог и хидрогеолог касаеща характеристика на
хидрогеоложките условия и фактори, влияещи върху количеството и качеството на
подземните води в района на ИП и оценка и прогноза за влиянието на експлоатационните
дейности върху съседните водоизточниците за питейно водоснабдяване.

В извършената оценка е направен следния извод: Реализацията на ИП няма да бъде
свързана с добив на подземни води, в резултат на което не се очаква въздействие върху
количествения състав на подземните води.

При бъдещите минни дейности не се предвижда отделяне на отпадъчни води от
дейността на обекта и други замърсители, които да проникват в геоложката основа и
подземните води.

Изменения в качествения състав на подземните води не се очакват при реализация на
инвестиционното предложение.

Като цяло, прогнозата е, че вероятни промени в количествено и качествено
отношение на подземните води, свързано с разработването на участък „Изток” от
кариерата, могат да се отразят върху работата на каптиран извор „Голям Девесил”, който е
в експлоатация. Този участък попада в контура на поясите ІІ и ІІІ на неговата СОЗ, а в
техния обхват се налагат забрани и ограничения за кариерни дейности.
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Реализацията на инвестиционното предложение в участъците „Централен” и „Запад”
няма да окаже въздействие върху режима на подземните води, експлоатиращи чрез
каптиран извор „Голям Девесил”.

Другите водоизточници в района на бъдещия открит рудник за добив на скално-
облицовъчни материали се намират на достатъчно разстояние и техните естествени
водосборни области не засягат предвидените за разработване площи.

Извършения анализ е представен за съгласуване в Басейнова Дирекция
Източнобеломорски район. Съгласно изразеното становище от директора на БДИБР следва
да се вземат предвид заключенията направени от автора на оценката.

На база на извършения анализ и с цел опазване на подземните води и
водоизточниците за питейно водоснабдяване и предвид даденото експертно становище от
инженер-геолог и хидрогеолог, екипа разработващ доклада за ОВОС е препоръчал на
възложителя да бъде редуцирана концесионната площ на кариерата.

При извършените допълнителни анализи от геолог и хидрогеолог и с цел опазване на
каптиран извор „Голям Девесил” площта на участък „Изток”е редуцирана.

Проектната концесионна площ на находище „Агликина поляна” от 767,187 дка
намалява на 696,8 дка.

Новата проектна концесионна площ и отстояния от населените места са представени
съответно на Фиг. 2.1.2-3 и Фиг. 2.1.2-4, 5 и 6.

Фиг. 2.1.2-3 Проектна концесионна площ
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Фиг. 2.1.2. -4 Отстояния от населените места

На Фиг. 2.1.2. -4  е показано отстоянието от поземлен имот 15727.15.208, землище на
с. Голям Девесил, който е последния имот в обхвата на концесията до най-близката къща в
селото.

Фиг. 2.1.2. -5 Отстояния от населените места

На Фиг. 2.1.2. -5  е показано отстоянието от поземлен имот 27036.60.87, землище на с.
Егрек, който е последния имот в обхвата на концесията до най-близката къща в селото в
„Горна махала“.
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Фиг. 2.1.2. -6 Отстояния от населените места

На Фиг. 2.1.2. -6  е показано отстоянието от поземлен имот 20403.23.14, землище на с.
Девесилово, който е последния имот в обхвата на концесията до най-близката къща в
селото в „Хвойнова махала“.

Всички нови имоти попадащи в концесията са представени в Приложение № 22.
Имотите, попадащи в концесионната площ, са на различни собственици - физически

и юридически лица, община, държава. Най-голям дял имат земите с горско предназначение,
следващи по процент са пасищата и ливадите, а на трето мято по отнемане са нивите.

Концесионерът ще осъществява дейността си след придобиване на необходимите
права за имотите, които попадат в концесионната площ и след провеждане на
необходимите процедури за земята, които да обусловят правото му да разработи
находището и добива подземното богатство.

Актуализирана проектната концесионна площ е индивидуализирана с координатите
на точки от № 1 до № 50 в координатна система „1970 г. и WGS35 на находище „Агликина
поляна” са показани в Таблица 2.1.2-1:

Таблица 2.1.2-1
Координатен регистър на крайните гранични точки на
контура на концесионната площ за находище Агликина

поляна

№ X - 1970 *
(5 Zone)

Y - 1970  *
(5 Zone)

Easting -
WGS35**

Northing -
WGS35**

1 4511975,0 9434660,0 386527,4 4576606,7
2 4511960,0 9434725,0 386592,3 4576591,2
3 4511855,0 9434745,0 386611,5 4576486,1
4 4511825,0 9434870,0 386736,3 4576455,3
5 4511777,0 9434893,0 386758,9 4576407,1
6 4511721,0 9434846,0 386711,6 4576351,5
7 4511635,0 9434802,0 386667,0 4576265,8
8 4511460,0 9434685,0 386548,8 4576091,7
9 4511348,0 9434658,0 386521,1 4575980,0
10 4511307,0 9434645,0 386507,8 4575939,1
11 4511205,0 9434667,0 386529,1 4575837,0
12 4511180,9 9434682,2 386544,1 4575812,8
13 4511157,0 9434718,0 386579,8 4575788,6



Page 23 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит рудник за добив
на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“

14 4511077,0 9434690,1 386551,3 4575708,9
15 4511089,6 9434628,8 386490,1 4575721,9
16 4511024,0 9434610,1 386471,0 4575656,4
17 4511080,0 9434498,0 386359,3 4575713,2
18 4511012,0 9434308,0 386169,0 4575646,5
19 4510876,0 9434270,0 386130,0 4575510,8
20 4510795,0 9434296,0 386155,5 4575429,7
21 4510715,0 9434414,0 386272,9 4575348,9
22 4510716,6 9434337,5 386196,4 4575351,0
23 4510566,0 9434300,0 386157,9 4575200,8
24 4510357,0 9433980,0 385836,6 4574994,0
25 4510280,0 9433990,0 385846,1 4574917,0
26 4510340,0 9433850,0 385706,6 4574977,9
27 4510100,0 9433780,0 385635,0 4574738,5
28 4510213,0 9433591,0 385446,8 4574852,8
29 4510300,0 9433449,0 385305,5 4574940,7
30 4510450,0 9433435,0 385292,5 4575090,7
31 4510541,0 9433553,0 385411,1 4575180,9
32 4510607,0 9433788,0 385646,4 4575245,2
33 4510477,0 9433883,0 385740,5 4575114,6
34 4510490,0 9433972,0 385829,5 4575127,0
35 4510638,0 9434062,0 385920,5 4575274,4
36 4510607,9 9434161,5 386019,8 4575243,6
37 4510720,0 9434158,0 386017,0 4575355,7
38 4510788,0 9434146,0 386005,5 4575423,7
39 4510807,0 9434078,0 385937,7 4575443,2
40 4510982,0 9434024,0 385884,9 4575618,5
41 4510967,0 9434115,0 385975,7 4575602,8
42 4511107,0 9434073,0 385934,7 4575743,1
43 4511315,3 9434214,5 386077,6 4575950,3
44 4511357,7 9434165,5 386028,9 4575993,0
45 4511510,2 9434230,3 386094,8 4576145,0
46 4511653,0 9434279,0 386144,4 4576287,4
47 4511694,0 9434332,1 386197,7 4576328,0
48 4511674,6 9434457,2 386322,6 4576307,8
49 4511838,0 9434568,0 386434,5 4576470,3
50 4511898,1 9434621,2 386488,1 4576530,1

*Площ на концесионната площ в координатна система 1970-
5 зона = 696.8 дка

**Площ на концесионната площ в координатна система
WGS35 = 696.1 дка
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Актуализиран координатен регистър на точките от концесионния контур на находище
„Агликина поляна точки от № 1 до № 45 в координатна система 1970 г. и WGS35 са
представен в Таблица 2.1.2-2:

Таблица 2.1.2-2
Координатен регистър на крайните гранични точки на
контура на находище Агликина поляна

№ X - 1970
(5 Zone)

Y – 1970
(5 Zone)

Easting -
WGS35

Northing -
WGS35

1 4511883,0 9434710,0 386576,7 4576514,4
2 4511855,0 9434745,0 386611,5 4576486,1
3 4511825,0 9434870,0 386736,3 4576455,3
4 4511777,0 9434893,0 386758,9 4576407,1
5 4511721,0 9434846,0 386711,6 4576351,5
6 4511635,0 9434802,0 386667,0 4576265,8
7 4511460,0 9434685,0 386548,8 4576091,7
8 4511348,0 9434658,0 386521,1 4575980,0
9 4511422,0 9434605,0 386468,6 4576054,3
10 4511518,0 9434605,0 386469,3 4576150,2
11 4511695,0 9434620,0 386485,5 4576327,1
12 4511805,0 9434655,0 386521,2 4576436,8
13 4511838,0 9434568,0 386434,5 4576470,3
14 4511800,0 9434585,0 386451,2 4576432,2
15 4511680,0 9434573,0 386438,4 4576312,4
16 4511417,0 9434562,0 386425,6 4576049,6
17 4511307,0 9434645,0 386507,8 4575939,1
18 4511205,0 9434667,0 386529,1 4575837,0
19 4511115,0 9434590,0 386451,5 4575747,5
20 4511080,0 9434498,0 386359,3 4575713,2
21 4511012,0 9434308,0 386169,0 4575646,5
22 4510876,0 9434270,0 386130,0 4575510,8
23 4510795,0 9434296,0 386155,5 4575429,7
24 4510715,0 9434414,0 386272,9 4575348,9
25 4510720,0 9434158,0 386017,0 4575355,7
26 4510788,0 9434146,0 386005,5 4575423,7
27 4510807,0 9434078,0 385937,7 4575443,2
28 4510982,0 9434024,0 385884,9 4575618,5
29 4510967,0 9434115,0 385975,7 4575602,8
30 4511107,0 9434073,0 385934,7 4575743,1
31 4511397,0 9434270,0 386133,6 4576031,6
32 4511505,0 9434342,0 386206,3 4576139,0
33 4510450,0 9433435,0 385292,5 4575090,7
34 4510541,0 9433553,0 385411,1 4575180,9
35 4510607,0 9433788,0 385646,4 4575245,2
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36 4510477,0 9433883,0 385740,5 4575114,6
37 4510490,0 9433972,0 385829,5 4575127,0
38 4510638,0 9434062,0 385920,5 4575274,4
39 4510566,0 9434300,0 386157,9 4575200,8
40 4510357,0 9433980,0 385836,6 4574994,0
41 4510280,0 9433990,0 385846,1 4574917,0
42 4510340,0 9433850,0 385706,6 4574977,9
43 4510100,0 9433780,0 385635,0 4574738,5
44 4510213,0 9433591,0 385446,8 4574852,8
45 4510300,0 9433449,0 385305,5 4574940,7

Предвижданията са в рамките на проектната концесионна площ ще се извършват
всички дейности, свързани със съпътстващи добива на подземни богатства от находището.
Площта е съобразена с особеностите на находището, качествените и количествени
характеристики на подземното богатство, технологията за добив. Тази площ ще осигури
оптимално изземване на подземното богатство от находището.

Съгласно първоначалната информация площта на находището е определена на
767,187 дка. След редуциране на площта на кариерата актуалната площ в обхвата на ИП е
696,8 дка.

Проектната концесионна площ на находище „Агликина поляна”  е с размер 696,8 дка
дка.  В границите на проектната концесионна площ на оценяваното ИП се включва:

А) Площта на находище „Агликина поляна” е 580,908 дка:
 Участък Изток е с площ 75,2 дка;
 Участък Централен е с площ 298,338 дка;
 Участък Запад е с площ 207,370 дка.

Б) Площта на депата за скална  твърда откривка в находище „Агликина поляна” е 89,3 дка:
 Депо 1 е с площ 41,2 дка;
 Депо 2 е с площ 11,8 дка;
 Депо 3 е с площ 15,0 дка;
 Депо 4 е с площ 21,3 дка.

В) Площ на  депата за съхранение на хумусния слой е 13,4 дка.

Депата за скална маса са с обща площ от 89,3 дка като на 15 % (13,4 дка) от тях ще
бъде депонирана меката откривка, която ще се използва при поетапната рекултивация.

Kоординатите на точки от № 1 до № 24 в координатна система „1970 г. и WGS35 на
крайните гранични точки на контурите на депата в концесионната площ на находище
Агликина поляна показани в Таблица 2.1.2-3:
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Таблица 2.1.2-3
Координатен регистър на крайните гранични
точки на контурите на депата в концесионната
площ на находище Агликина поляна

№ X - 1970
(5 Zone)

Y - 1970
(5 Zone)

Easting -
WGS35

Northing -
WGS35

Депо 1
1 4511694,0 9434332,1 386197,7 4576328,0
2 4511674,6 9434457,2 386322,6 4576307,8
3 4511315,3 9434214,5 386077,6 4575950,3
4 4511357,7 9434165,5 386028,9 4575993,0
5 4511510,2 9434230,3 386094,8 4576145,0
6 4511653,0 9434279,0 386144,4 4576287,4
Депо 2
7 4511975,0 9434660,0 386527,4 4576606,7
8 4511960,0 9434725,0 386592,3 4576591,2
9 4511855,0 9434745,0 386611,5 4576486,1
10 4511883,0 9434710,0 386576,7 4576514,4
11 4511805,0 9434655,0 386521,2 4576436,8
12 4511898,1 9434621,2 386488,1 4576530,1
Депо 3
13 4511205,0 9434667,0 386529,1 4575837,0
14 4511180,9 9434682,2 386544,1 4575812,8
15 4511157,0 9434718,0 386579,8 4575788,6
16 4511077,0 9434690,1 386551,3 4575708,9
17 4511089,6 9434628,8 386490,1 4575721,9
18 4511024,0 9434610,1 386471,0 4575656,4
19 4511080,0 9434498,0 386359,3 4575713,2
20 4511115,0 9434590,0 386451,5 4575747,5
Депо 4
21 4510720,0 9434158,0 386017,0 4575355,7
22 4510716,6 9434337,5 386196,4 4575351,0
23 4510566,0 9434300,0 386157,9 4575200,8
24 4510607,9 9434161,5 386019,8 4575243,6

В) Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива/
депа, работна площадка – за механизацията, която ще се използва за минните и
геологопроучвателните работи/ – 115,892 дка.

Г) Концесионната площ попада в землищата на три села: - 696,8 дка

Землище с. Голям Девесил – 171,245 дка;
Землище с. Девесилово – 89,217 дка;
Землище с. Егрек – 436,322 дка;
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Отстоянието на концесионната площ на кариера „Агликина поляна” спрямо:
J Най-близката къща от жилищната територия на с. Голям Девесил е около 570 м

в югозападна посока;
J Най-близката къща от жилищната територия на с. Егрек е около 1700 м в

западна посока;
J Най-близката къща от жилищната територия на с. Девесилово е около 1200 м в

източна посока;

Фиг. 2.1.2. -6 Местоположение на площадката на ИП спрямо ЗЗ

С последните изменения и редуциране на площта, настоящата територия от 696,8
дка, предмет на инвестиционното предложение попада в Защитена зона “Родопи-Източни”
BG0001032 определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие /Дв, бр. 77/ 2002 г. с изм. и доп./.

Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии.
За разглежданата територия няма наложена строителна забрана по Закона за

устройство на територията (ЗУТ).

2.1.3. Връзка с други съществуващи/планирани дейности

ИП няма връзка с други одобрени дейности в обхвата на въздействие извън
границите имотите.

Реализацията на ИП не противоречи и е в съответствие с действащите устройствени
планове за региона.

2.1.4. Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване / ПРЗ /
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Подробните устройствени планове подадат в позицията на т. 9.1 от Приложение № 2
на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.). Във връзка с това и
разпоредбата на чл. 85, ал. 2 от ЗООС, ако се предвижда ПУП за развитие на настоящото
ИП, предвид описаното строителство на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО
подлежат на преценяване необходимостта от ЕО. Съгласно изискванията на чл. 91, ал. 2 от
ЗООС, когато за ИП, включено в приложение № 1 или № 2 на същия закон, се изисква и
изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2, компетентният орган
по околна среда може по искане на възложителя или по своя преценка да допусне
извършването само на една от оценките по глава шеста.

От друга страна обаче съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗООС, екологичната оценка се
извършва независимо от ОВОС.

На основание чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за издаване на
решение за преценяване необходимостта от ЕО е директора на РИОСВ-Хасково.

Във връзка с това и описаните по-горе правни и фактически основания, възложителят
ще уведоми компетентния орган по околна среда при изработката на Специализиран
Подробен устройствен план за определяне приложимата процедура по екологичната оценка
и/или процедури по реда на глава шеста от ЗООС.

2.1.5. Баланс на територията
Проектната концесионна площ на находище „Агликина поляна”  е с размер 696,8 дка

дка.  В границите на проектната концесионна площ на оценяваното ИП се включва:

А) Площта на находище „Агликина поляна” е 580,908 дка:
 Участък Изток е с площ 75,2 дка;
 Участък Централен е с площ 298,338 дка;
 Участък Запад е с площ 207,370 дка.

Имотите, попадащи в концесионната площ, са на различни собственици - физически
и юридически лица, община, държава. Най-голям дял имат земите с горско предназначение,
следващи по процент са пасищата и ливадите, а на трето мято по отнемане са нивите.

Концесионерът ще осъществява дейността си след придобиване на необходимите
права за имотите, които попадат в концесионната площ и след провеждане на
необходимите процедури за земята, които да обусловят правото му да разработи
находището и добива подземното богатство.

Балансът на територията предмет на ИП съгласно начина на трайно ползване е
показани в Табл. 2.1.5-1.
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Табл. 2.1.5-1

зелище Имот Засегната площ (дка) Площ на имота (дка) НТП

Голям Девесил 15727.15.228 0,357 0,484 Нива
Голям Девесил 15727.15.226 0,282 0,493 Нива
Голям Девесил 15727.15.227 0,322 1,424 Нива
Голям Девесил 15727.15.160 0,562 0,787 Нива
Голям Девесил 15727.15.413 84,391 110,224 Дървопроизводителна горска площ
Голям Девесил 15727.15.209 0,001 1,427 Нива
Голям Девесил 15727.15.414 53,395 62,446 Иглолистни дървесни видове
Голям Девесил 15727.15.418 0,958 2,436 Естествена ливада
Голям Девесил 15727.15.229 0,238 1,269 Нива
Голям Девесил 15727.15.161 1,078 2,098 Нива
Голям Девесил 15727.15.211 0,469 2,000 Нива
Голям Девесил 15727.15.194 1,612 1,612 Нива
Голям Девесил 15727.15.416 1,380 1,380 Естествена ливада
Голям Девесил 15727.15.223 0,502 0,502 Нива
Голям Девесил 15727.15.224 0,541 0,541 Нива
Голям Девесил 15727.15.230 1,357 1,357 Нива
Голям Девесил 15727.15.417 0,684 0,690 Естествена ливада
Голям Девесил 15727.15.474 0,599 0,599 Нива
Голям Девесил 15727.15.196 0,584 1,036 Нива
Голям Девесил 15727.15.207 1,833 2,047 Нива
Голям Девесил 15727.15.329 0,506 3,034 Нива
Голям Девесил 15727.15.183 1,100 1,100 Нива
Голям Девесил 15727.15.415 4,794 305,290 Дървопроизводителна горска площ
Голям Девесил 15727.15.217 0,350 0,350 Нива
Голям Девесил 15727.15.208 6,789 15,121 Пасище, мера
Голям Девесил 15727.15.218 0,697 0,697 Нива
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Голям Девесил 15727.15.216 0,803 1,000 Нива
Голям Девесил 15727.15.215 0,053 1,683 Нива
Голям Девесил 15727.15.205 0,471 1,084 Нива
Голям Девесил 15727.15.189 2,672 4,228 Нива
Голям Девесил 15727.15.188 0,104 0,500 Нива
Голям Девесил 15727.15.193 0,142 3,004 Нива
Голям Девесил 15727.15.192 0,215 1,000 Нива
Голям Девесил 15727.15.213 0,500 0,500 Нива
Голям Девесил 15727.15.212 0,904 1,000 Пасище, мера
Девесилово 20403.23.30 7,180 9,178 Дере
Девесилово 20403.23.23 0,207 7,939 Пасище, мера
Девесилово 20403.23.18 0,711 0,711 Нива
Девесилово 20403.23.27 0,225 2,102 Пасище, мера
Девесилово 20403.23.36 3,715 3,715 Пасище, мера
Девесилово 20403.23.20 1,622 1,622 Пасище, мера
Девесилово 20403.23.35 1,300 1,300 Пасище, мера
Девесилово 20403.23.19 2,731 2,731 Нива
Девесилово 20403.23.13 7,799 14,366 Пасище, мера
Девесилово 20403.23.34 2,835 2,835 Пасище, мера
Девесилово 20403.23.32 1,627 1,627 Пасище, мера
Девесилово 20403.23.29 4,868 4,868 Пасище, мера
Девесилово 20403.23.33 0,646 0,646 Нива
Девесилово 20403.23.14 2,169 2,169 Нива
Девесилово 20403.23.15 6,963 6,963 Пасище, мера
Девесилово 20403.23.847 44,619 811,312 Дървопроизводителна горска площ
Егрек 27036.63.19 1,503 3,226 Полски път
Егрек 27036.63.4 83,245 419,349 Дървопроизводителна горска площ
Егрек 27036.60.60 61,088 73,814 Пасище, мера
Егрек 27036.63.21 2,784 6,816 Полски път
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Егрек 27036.60.61 2,034 2,034 Нива
Егрек 27036.60.62 3,708 5,061 Пасище, мера
Егрек 27036.60.87 50,741 307,455 Дървопроизводителна горска площ
Егрек 27036.62.1 24,942 31,394 Дървопроизводителна горска площ
Егрек 27036.60.49 2,328 15,901 Дървопроизводителна горска площ
Егрек 27036.62.2 0,510 0,510 Естествена ливада
Егрек 27036.63.3 0,392 0,966 Пасище, мера
Егрек 27036.63.2 2,055 2,818 Пасище, мера
Егрек 27036.62.3 0,544 0,544 Естествена ливада
Егрек 27036.62.4 0,874 0,874 Пасище, мера
Егрек 27036.63.1 0,515 0,515 Нива
Егрек 27036.60.24 0,010 1,785 Пасище, мера
Егрек 27036.60.23 0,440 2,003 Нива
Егрек 27036.60.22 1,019 2,744 Нива
Егрек 27036.10.35 0,504 1,513 Естествена ливада
Егрек 27036.10.22 0,474 0,801 Полски път
Егрек 27036.10.20 0,233 1,031 Нива
Егрек 27036.10.13 0,118 1,980 Нива
Егрек 27036.10.18 2,698 4,769 Пасище, мера
Егрек 27036.10.11 0,642 6,163 Нива
Егрек 27036.10.19 1,638 1,638 Нива
Егрек 27036.10.12 1,564 1,678 Нива
Егрек 27036.10.33 157,599 190,053 Дървопроизводителна горска площ
Егрек 27036.61.1 7,983 24,517 Дървопроизводителна горска площ
Егрек 27036.10.36 0,154 3,013 Нива
Егрек 27036.61.2 0,375 0,567 Полски път
Егрек 27036.10.34 20,174 32,120 Пасище, мера
Егрек 27036.10.1 0,961 4,965 Пасище, мера
Егрек 27036.61.3 1,811 5,086 Друг терен без определено стопан. предназначение
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Егрек 27036.11.100 0,001 16,946 Дървопроизводителна горска площ
Егрек 27036.10.40 0,199 3,323 Полски път
Егрек 27036.10.10 0,462 3,002 Нива
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2.1.6. Характеристика на ИП

Сегашно състояние
Бъдещото намерение касае в землищата на селата с. Голям Девесил, с. Девесилово

и с. Егрек, община Крумовград.
Община Крумовград е гранична за Република България, като територията й заема

части от южната граница с Република Гърция. Спрямо административно-териториалното
деление на Република България община Крумовград попада в югоизточната част на
област Кърджали.

Община Крумовград граничи със шест български общини, от които на север –
Кърджали и Стамболово, на изток – Ивайловград и Маджарово, а на запад с общините
Кирково и Момчилград. Общината се състои от общо 80 населени места.

Карта 1 Географско положение5

Общата й територия е 843,320 кв. км, което представлява 26% от площта на област
Кърджали и 0,75% от тази на страната. Близо 49% от площта са заети с горски територии,
48% са земеделски територии, 2% са заети от населени места и други урбанизирани
територии, а 1% са водни площи, транспортна инфраструктура и други.

Административният център град Крумовград се намира на 310 км от столицата на
България и 48 км от областния център град Кърджали. Най-близкият граничен контролно-
пропускателен пункт (ГКПП) е при проходът Маказа, отстоящ на 40 км от град
Крумовград и на 18 км от западната граница на общината. ГКПП Капитан Андреево

5 Общински план за развитие на община Крумовград 2014-2020г.
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отстои на 130 км от общинския административен център, а най-близкият воден граничен
пункт при Бургас е разположен на разстояние от 310 км.

В геоморфоложно отношение територията на общината попада изцяло в границите
на Рило-Родопската морфоструктура и по-конкретно в Източнородопската природо-
географска област. Релефът е полупланински и хълмист. Средната надморска височина е
425 м, а най-високата точка е при Мъгленик – Коджаделе (1266м.). Средното вертикално
разчленение на релефа е 170 м., а общата денивелация е от юг на север, следваща
пониженията на Мъгленишките хребети в северна посока.

В геоложко отношение Източните Родопи са изградени от т.нар. Източнородопска
синклинала на север и Източнородопска антиклинала на юг. През палеогена синклиналата
е била заета от езерен басейн, в който са се отлагали седименти. Същевременно се е
наблюдавала проява на вулканизъм, като са се образували риолити, андезити и други
вулкански скали. Гюмюрджинско-Мъгленишката част  представена от допалеозойски и
палеозойски метаморфити и филитоиди. Екзогенните релефообразуващи процеси оказват
въздействие чрез своето рушително, транспортно и акумулационно действие. Такива
процеси са интензивността на слънчевата радиация, дейността на течащата вода,
химическото действие на водата, действието на вятъра и др.

Инвестиционното предложение предвижда „Строителство на открит рудник за добив
на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям
Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“. Kонцесионната площ е с площ 696,8 дка,
а на находище „Агликина поляна“ е с площ 580,908 дка.

Фиг. 2.1.6.-1 Снимка на съществуващото състояние на част имот предмет на ИП

Имотите, попадащи в концесионната площ, са на различни собственици - физически и
юридически лица, община, държава. Най-голям дял имат земите с горско предназначение,
следващи по процент са пасищата и ливадите, а на трето мято по отнемане са нивите.

Page 34 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит
рудник за добив на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово,
община Крумовград“

отстои на 130 км от общинския административен център, а най-близкият воден граничен
пункт при Бургас е разположен на разстояние от 310 км.

В геоморфоложно отношение територията на общината попада изцяло в границите
на Рило-Родопската морфоструктура и по-конкретно в Източнородопската природо-
географска област. Релефът е полупланински и хълмист. Средната надморска височина е
425 м, а най-високата точка е при Мъгленик – Коджаделе (1266м.). Средното вертикално
разчленение на релефа е 170 м., а общата денивелация е от юг на север, следваща
пониженията на Мъгленишките хребети в северна посока.

В геоложко отношение Източните Родопи са изградени от т.нар. Източнородопска
синклинала на север и Източнородопска антиклинала на юг. През палеогена синклиналата
е била заета от езерен басейн, в който са се отлагали седименти. Същевременно се е
наблюдавала проява на вулканизъм, като са се образували риолити, андезити и други
вулкански скали. Гюмюрджинско-Мъгленишката част  представена от допалеозойски и
палеозойски метаморфити и филитоиди. Екзогенните релефообразуващи процеси оказват
въздействие чрез своето рушително, транспортно и акумулационно действие. Такива
процеси са интензивността на слънчевата радиация, дейността на течащата вода,
химическото действие на водата, действието на вятъра и др.

Инвестиционното предложение предвижда „Строителство на открит рудник за добив
на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям
Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“. Kонцесионната площ е с площ 696,8 дка,
а на находище „Агликина поляна“ е с площ 580,908 дка.

Фиг. 2.1.6.-1 Снимка на съществуващото състояние на част имот предмет на ИП

Имотите, попадащи в концесионната площ, са на различни собственици - физически и
юридически лица, община, държава. Най-голям дял имат земите с горско предназначение,
следващи по процент са пасищата и ливадите, а на трето мято по отнемане са нивите.

Page 34 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит
рудник за добив на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово,
община Крумовград“

отстои на 130 км от общинския административен център, а най-близкият воден граничен
пункт при Бургас е разположен на разстояние от 310 км.

В геоморфоложно отношение територията на общината попада изцяло в границите
на Рило-Родопската морфоструктура и по-конкретно в Източнородопската природо-
географска област. Релефът е полупланински и хълмист. Средната надморска височина е
425 м, а най-високата точка е при Мъгленик – Коджаделе (1266м.). Средното вертикално
разчленение на релефа е 170 м., а общата денивелация е от юг на север, следваща
пониженията на Мъгленишките хребети в северна посока.

В геоложко отношение Източните Родопи са изградени от т.нар. Източнородопска
синклинала на север и Източнородопска антиклинала на юг. През палеогена синклиналата
е била заета от езерен басейн, в който са се отлагали седименти. Същевременно се е
наблюдавала проява на вулканизъм, като са се образували риолити, андезити и други
вулкански скали. Гюмюрджинско-Мъгленишката част  представена от допалеозойски и
палеозойски метаморфити и филитоиди. Екзогенните релефообразуващи процеси оказват
въздействие чрез своето рушително, транспортно и акумулационно действие. Такива
процеси са интензивността на слънчевата радиация, дейността на течащата вода,
химическото действие на водата, действието на вятъра и др.

Инвестиционното предложение предвижда „Строителство на открит рудник за добив
на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям
Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“. Kонцесионната площ е с площ 696,8 дка,
а на находище „Агликина поляна“ е с площ 580,908 дка.

Фиг. 2.1.6.-1 Снимка на съществуващото състояние на част имот предмет на ИП

Имотите, попадащи в концесионната площ, са на различни собственици - физически и
юридически лица, община, държава. Най-голям дял имат земите с горско предназначение,
следващи по процент са пасищата и ливадите, а на трето мято по отнемане са нивите.



Page 35 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит
рудник за добив на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово,
община Крумовград“

Необходими площи (като усвоени терени, земеделска земя, горски площи,
други) по време на фазата на строителство и фазата на експлоатация

Предвижданията са в рамките на проектната концесионна площ ще се извършват
всички дейности, свързани с добива на подземни богатства от находището. Площта е
съобразена с особеностите на находището, качествените и количествени характеристики
на подземното богатство, технологията за добив. Тази площ ще осигури оптимално
изземване на подземното богатство от находището.

Проектната концесионна площ на находище „Агликина поляна”  е с размер 696,8
дка дка.  В границите на проектната концесионна площ на оценяваното ИП се включва:

А) Площта на находище „Агликина поляна” е 580,908 дка:
 Участък Изток е с площ 75,2 дка;
 Участък Централен е с площ 298,338 дка;
 Участък Запад е с площ 207,370 дка.

Б) Площта на депата в находище „Агликина поляна” е 89,3 дка:
 Депо 1 е с площ 41,2 дка;
 Депо 2 е с площ 11,8 дка;
 Депо 3 е с площ 15,0 дка;
 Депо 4 е с площ 21,3 дка.

В) Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива/
депа, работна площадка – за механизацията, която ще се използва за минните и
геологопроучвателните работи/ – 115,892 дка.

Г) Концесионната площ попада в землищата на три села: - 696,8 дка

Землище с. Голям Девесил – 171,245 дка;
Землище с. Девесилово – 89,217 дка;
Землище с. Егрек – 436,322 дка;

Е) Площ на депата за съхранение на хумусния слой е 13,4 дка.

Депата за скална маса са с обща площ от 89,3 дка като на 15 % (13,4 дка) от тях ще
бъде депонирана меката откривка, която ще се използва при поетапната рекултивация.

Всички дейности по време на строителството ще се осъществяват единствено и само
в границите на имотите. Няма да се налага ползването на допълнителни площи за
дейности по време на строителството.

Имотите, попадащи в концесионната площ, са на различни собственици - физически
и юридически лица, община, държава.

Пряко засегнати площи са тези, за които се предвижда добив, където ще се извършва
депониране, и площите където ще се извършват спомагателни дейности.

Разгледаните площи са:
Площ, на която ще се извършва добив, включваща три участъка;
Площ на депа за откривката;
Площ на която ще се разполагат административна сграда (фургони), навес на
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временно съхранение на опасни отпадъци, резервоар за чиста вода,
водоплътна шахта.

Вътрешнокариерните пътища в кариерата са временни и постоянни. Те създават
транспортен достъп от всички участъци към основната промишлена площадка и помежду
им.

Временните пътища са част от площта за добив, поради това не се разглеждат като
отделна пряко засегната площ.

Постоянните вътрешно кариерни пътища се разглеждат в зависимост от етапа на
експлоатация на находищата.

На Фиг. 2.1.6.-2 и в Приложение 23 е приложена схема на контура на концесионната
площ на находище „Агликина поляна“.

Находище „Агликина поляна“ и прилежащите към него депа за минни отпадъци,
които се намират по периферията на контура с изчислени запаси, отстоят на 2 km изток-
югоизточна посока от с. Егрек, община Крумовград, област Кърджали.

Инвестиционното предложение предвижда в рамките на  проектната концесионна
площ на находището да не се извършва преработка  на суровина. Не се предвижда трайно
масивно строителство.

Към момента единствената известна връзка е с действащите планове за земеразделяне
на землищата предмет на ИП. За територията на избраната площадка няма друг утвърден
и влязъл в сила устройствен или друг план дейности, които да имат връзка с
инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение за изграждане на кариера за добив на подземни
богатства  не противоречи на действащите планове за района.

За територията няма одобрен и влязъл в сила ПУП. Реализацията на намерението ще
промени начина на трайно ползване на терена в кариера.

Програмата за планираните дейностите, вкл. за строителство, експлоатация и фазите
на закриване, възстановяване и последващо използване на площадката ще се осъществи по
сключен договор за концесия за 35 години.

При изграждане и експлоатация на кариерата не се предвижда извършване на
строителство на сгради.

След прекратяване на дейността по инвестиционното предложение се предвижда
провеждане на рекултивационни мероприятия по изготвен Проект за рекултивация на
концесионната площ.

След провеждане на настоящата процедура по реда на Глава VI от Закона за
опазване на околната среда, преди прилагането на работната програма на кариерата,
Възложителя планира да осъществи следните дейности свързани с инвестиционното
предложение:

- Получаване на търговско откритие;
- Сключване на концесионен договор;
- Съставяне на проект за провеждането на добивните работи в утвърдените запаси

на концесионната площ;
- Съставяне на проект за техническа и биологична рекултивация на нарушените

терени, след окончателното приключване на добива в находището, неразделна част на
генералния проект;

- Провеждане на процедура по смяна предназначението на земите - поетапно;
- Съставяне на цялостен и годишен експлоатационен проект за провеждането на

добивните работи за срока на концесията в обхвата на избрания терен;
- Реализация на годишния експлоатационен проект.
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За територията на избраната площадка няма друг утвърден и влязъл в сила
устройствен или друг план дейности които в съчетание с експлоатацията на ИП да окажат
значително въздействие върху защитените зони в района и техните елементи.
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Инвестиционното предложение предвижда „Строителство на открит рудник за добив
на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям
Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“. Kонцесионната площ е с площ 696,8 дка, а
на находище „Агликина поляна“ е с площ 580,908 дка.

Мраморът е съставен от варовик, подложен на температура и налягане. Процесът на
видоизменение настъпва след натиска, който горния пласт от материал оказва върху него,
съпътствано от създадената от земното ядро висока температура от около 1000 градуса по
Целзий. Текстурата на мрамора зависи от формата, размера и еднородността на зърната.

Мраморът, като естествен природен камък, се отличава с изключителното си
разнообразие от цветове. Именно това многообразие и отличната му якостна
характеристика го правят един от най-предпочитаните и търсени естествени камъни в
строителството. Устойчивостта на мрамора към топлина и влажност, както и голямата
устойчивост на натиск, го правят идеално решение, както за интересен интериор и
есктериор на жилищни сгради, така и удачно решение за подови настилки в обществени и
офис – сгради.

Химичен състав по компонентно съдържание:
- SiO2 – 2,24%;
- Al2O3 – 0,48%;
- Fe2O3 – 0,99%;
- CaO – 49,8%;
- MgO – 3,6%;
- Ka2O – 0,42%.
Приложение: в бита - за облицовка, мозайки, производство на цимент и вар;

скулптурата, в огнеупорната, стъкларската и металургичата промишленост.

Методика и обем на геологопроучвателните работи
Геологопроучвателните работи в площ „Агликина поляна“ са изпълнени съгласно

приетата и утвърдена минимална работна програма за проучване на площта. Проучването
включва: геоложка картировка, ядково сондиране, геофизично проучване и техноложко
опробване и вземане на техноложка проба от геологопроучвателна кариера.

Геологокартировачни работи
Геоложката картировка е изпълнена по метода на геоложките маршрути.

Изпълнена е на два етапа.
В първия етап е извършени наблюдения и описания в 301 точки. През този етап

посредством маршрутни обходи е обследвана площта за проучване, като в геоложки
журнал са описани всички естествени скални разкрития, извършени са структурни
измервания, а всяка точка е отбелязвана на топографска основа. Местоположението на
всяка точка е определяно и посредством замер с ръчен GPS. За точките е изготвен
координатен регистър. За всяко наблюдение е описана литоложка разновидност, цвят,
структура и текстура. Точките са нанесени на карта на фактическия материал. В
последната част на картировката са извършени и наблюдения извън площта за проучване.
Това е направено с цел да се прецизира геоложкия строеж на района.

Втория етап на геоложко картиране до голяма степен има роля на ревизионен
спрямо първия етап. На този етап са извършени наблюдения в 223 точки.
Местоположението на всяка точка е определяно и посредством замер с ръчен GPS. За
точките е изготвен координатен регистър. За всяко наблюдение е описана литоложка
разновидност, цвят, структура и текстура. Точките са нанесени на карта на фактическия
материал. Отделено е особено внимание на напукаността на скалите.
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На базата на информацията получена от геоложката картировка е изготвена
геоложка карта на площта за проучване, като в нея е извършена подробна подялба на
литоложките разновидности и техните елементи на залягане. Определени са
местоположенията на разломните структури като е отчетено и влиянието им върху
засегнатите скални разновидности.

В процеса на геоложко картиране са описани и отделени участъци с висок потенциал за
развитие на кариери за мраморни блокове. Тази информация е използвана при следващото
определяне на местоположението на ядковите сондажи и проучвателната кариера.

Геофизично проучване
Сравнително слабата разкритост на коренните скали в залесените участъци и наличието

на кватернерни наслаги в някой участъци на площта наложи използването на геофизично
проучване. Основната цел бе да се определи мощността отделните литоложки разновидности
обособени в етапа на геоложката картировка, както и да се определят техните пространствени
взаимоотношения. Посредством това проучване бе изследвано и дълбочината на проникване
на някои установени руптурни структури. За целта бе избран метода на 2D
електопрофилирането (томография). Проучването бе извършено чрез 2 броя профили. Профил
1 е с дължина 790 м, а Профил 2 е с дължина 410. Профилите бяха заложени в различни
направления, като профил 2 преминава през ядков сондаж С2. Това изискване се налага от
необходимостта за правилна корелация на сондажните и геофизичните данни и последващата
интерпретация на резултатите.

Посредством получените данни бе извършена подялба на установените при
картировката скални разновидности. Геофизичните профили дават допълнителна,
непрекъсната по своя характер информация за геоложката среда посредством директни
измервания (наблюдения). Степента на достоверност на получената информация е много
висока. Посредством тези изследвания бяха установени и регистрирани руптурни структури от
среден клас.

Силно влияние върху измерванията и последващата интерпретация оказва степента на
овлажненост на скалния масив, както и наличието на карстови форми.

Максималната търсена дълбочина на информация бе 200 м, тъй като това е и
максималната очаквана дълбочина на залежа.

Избрания метод дава изключително достоверни данни особено след корелиране с
данните получени от ядковите сондажи. Получените данни оказват достатъчно ясно границата
на теригенните наслаги и зоните с интензивно развитие на ерозионни процеси.

Правилният подбор на логаритмичната скала на стойностите на съпротивления ясно
оказват пластовия строеж на скалния масив.

И в двата профила не са установени лещи запълнени с глини, което води до извода, че
ако има такива, то тяхната мошност е под 1,5 метра – по избрания метод на изследване лещи с
мощност под 1,5 метра не могат да бъдат локализирани с необходимата сигурност.

При съпоставка на данните от ядковото сондиране и границите на средата установени
при 2D електопрофилирането се установява съвпадане на границите на следните литоложки
разновидности:

Получените данни са достатъчно категорични за да се използват за геометризация на
полезното изкопаемо и определяне на границите му със съседните скални разновидности –
което бе и основната цел на геофизичното проучване.

Сондажни работи
Сондажните работи при проучване на настоящето находище са съобразени с обемите

на минималната работна програма. Прокарани са 5 бр. ядкови сондажи с обща дължина 206,60
м. Характерно е, че сондирането бе проведено при почти непрекъснат режим на водозагуба.



Page 40 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит
рудник за добив на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово,
община Крумовград“

Местоположението на сондажите е избрано в резултат от анализ на информацията
събрана в етапа на геоложка картировка. Сондирането е проведено със сондажна апаратура
WIRTH. Устията на сондажите са замерени инструментално и оказани в приложение на
настоящия доклад.

Характерна особеност е, че сондажната ядка бе силно техногенно натрошена, което не
позволи коректно определяне на линейния рандеман.

Сондажната ядка е описана и съхранена в дървени сандъци.
Разположението на сондажите бе избрано с цел да се определи дебелината на

откривката, както и да се пресекат в дълбочина основните литоложки разновидности
установени при картирането и съответно определяне на пространственото им положение.

Проучвателни канави
С цел разкриване на коренните скали, установяване на литоложките граници и

взаимоотношения и изучаване характеристиките на откривката, в проучваната площ бяха
прокарани 10 броя канави.

Канавите са прокарани машинно, с малък комбиниран багер-товарач. Всички канави са
описани и зарисовани, след което с помощта на същия багер-товарач рекултивирани. При
прокарването на канавите в последния етап е използван ръчен труд за да се постигне
зачистване на неравната повърхност.

Местата на канавите са избрани след анализ на данните от геоложката картировка и
съобразени с достъпността на терена и растителната покривка.

Канава № 1
Местоположение: По западния склон на Раман дере
Дължина: 54,12 м
Азимут: 39о

Метод на прокарване: Машинно изкопаване с комбиниран багер-товарач JCB 3CX и
ръчно изчистване на дъното на канавата.

Описание: Канавата е прокарана в западния склон на Раман дере. Средната дълбочина е
1,58 м. Дебелината на почвения слой е променлива - 0,27 – 1,37 см. Почвения слой е примесен
с мраморни късове, като в долната част те преобладават.

От 0,0 до 35,5 м се разкриват бели до сивобели мрамори, дребнозърнести, слабо
изветрели.

От 35,5 до 53,20 се разкриват мрамори сиви до сивобели, средно до едрозърнести.
Зърнометрично се поделят отделни слоеве с мощност 25 до 95 см. Мраморите са слабо
изветрели. Мраморите са с ясно изразена ивичестост по оцветяването.

На разстояния 18.2; 35.50, 40.0, 44.1, 46.8 и 50.3 са установени пукнатини с тектонски
характер.

Канава № 2
Местоположение: По западния склон на Раман дере
Дължина: 54,30 м
Азимут: 88о

Метод на прокарване: Машинно изкопаване с комбиниран багер-товарач JCB 3CX и
ръчно изчистване на дъното на канавата.

Описание: Канавата е прокарана в западния склон на Раман дере. Средната дълбочина е
1,25 м. Дебелината на почвения слой е променлива - 0,27 – 1,58 см. Почвения слой е примесен
с мраморни късове, като в долната част те преобладават.

От 0,0 до 2,1 м се разкриват бели до сивобели мрамори, дребнозърнести, слабо
изветрели. От 2,1 до 44,4 се разкриват мрамори. Алтернация от относително масивни и ясно
пластови мрамори, сивобели до бели, неясно ивичесто оцветяване. От 44.4 до края се
разкриват делувиални наслаги и почвен слой.
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Мраморите са дребнозърнести, с отделни слоеве до 10-12 см от среднозърнести с
незакономерно разпределение по зърнестоста.

Мраморите са слабо изветрели.
Няма ясно изявени пукнатини с тектонски характер, освен в интервала 39,0-40,5 където

мраморите са силно тектонски напукани и с привнесено червено оцветяване по пукнатините.
Канава № 3
Местоположение: Северозападния край на Раман дере, южно от асфалтовия път.
Дължина: 89,90 м
Азимут: 151о

Метод на прокарване: Машинно изкопаване с комбиниран багер-товарач JCB 3CX и
ръчно изчистване на дъното на канавата.

Описание: Канавата е прокарана в северозападния край на Раман дере. Средната
дълбочина е 1,12 м. Дебелината на почвения слой е променлива - 0,27 – 0,75 см. Почвения
слой е примесен с мраморни късове, като в долната част те преобладават.

В канавата се разкрива един тип мрамори - алтернация от относително масивни и ясно
пластови мрамори, сивобели до бели, неясно ивичесто оцветяване.

Мраморите са едрозърнести, с отделни слоеве до 13-22 см от средно до дребно
зърнести с незакономерно разпределение по зърнестоста.

Мраморите имат сходни елементи на залягане със средна стойност от 7 замера ЕРѕѕ
132/30.

Мраморите са слабо изветрели.
Няма ясно изявени пукнатини с тектонски характер. Повсеместно се установява

наличие на две пукнатинни системи.
Канава № 4
Местоположение: По източния склон в северния край на Раман дере, южно от

асфалтовия път.
Дължина: 81,20 м
Азимут: 86о

Метод на прокарване: Машинно изкопаване с комбиниран багер-товарач JCB 3CX и
ръчно изчистване на дъното на канавата.

Описание: Канавата е прокарана по източния склон на Раман дере. Средната дълбочина
е 1,17 м. Дебелината на почвения слой е променлива - 0,0 – 0,83 см. Почвения слой е примесен
с мраморни късове, като в долната част те преобладават.

В канавата се разкриват два типа мрамори. От 0,0м до 54,7м се установяват бели до
сивобели, дребнозърнести, относително масивни мрамори. На отделни места има зони с
повишен интензитет на пукнатини.

От 54,7м до 81,2м се наблюдава алтернация от относително масивни и ясно слоести
мрамори, сиви до сивобели и бели с неясно изразено ивичесто оцветяване. Мраморите са
едрозърнести, с отделни слоеве до 11-37 см от средно до едро зърнести с незакономерно
разпределение по зърнестоста.

Мраморите са силно изветрели.
Няма ясно изявени пукнатини с тектонски характер.
Канава № 5
Местоположение: По източния склон на Раман дере.
Дължина: 72,30 м
Азимут: 96о

Метод на прокарване: Машинно изкопаване с комбиниран багер-товарач JCB 3CX и
ръчно изчистване на дъното на канавата.
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Описание: Канавата е прокарана по източния склон на Раман дере. Средната дълбочина
е 1,37 м. Дебелината на почвения слой е променлива - 0,0 – 0,63 см. Почвения слой е примесен
с мраморни късове, като в долната част те преобладават.

В канавата се разкриват два типа мрамори. От 0,0м до 28,8м се установяват бели до
сивобели, дребнозърнести, относително масивни мрамори. На отделни места има зони с
повишен интензитет на пукнатини.

От 28,8 м до 72,3м се наблюдава алтернация от относително масивни и ясно слоести
мрамори, сиви до сивобели и бели с неясно изразено ивичесто оцветяване. Мраморите са
едрозърнести, с отделни слоеве до 15-58 см от средно до едро зърнести с незакономерно
разпределение по зърнестоста. Осреднен наклон на тези мрамори от три замера – 110о/20о

Мраморите са силно изветрели.
Няма ясно изявени пукнатини с тектонски характер.
Канава № 6
Местоположение: По източния склон на безименното дере, западно от от Раман дере и

източно от Бани Пазлак.
Дължина: 101,10 м
Азимут: 77о
Метод на прокарване: Машинно изкопаване с комбиниран багер-товарач JCB 3CX и

ръчно изчистване на дъното на канавата.
Описание: Канавата е прокарана по западния склон на безименния връх. Средната

дълбочина е 1,07 м. Дебелината на почвения слой е променлива - 0,0 – 0,93 см. Почвения слой
е примесен с мраморни късове, като в долната част те преобладават.

В канавата се разкриват един тип мрамори и гнайси. Чрез канавата се дефинира ясно
границата между двата литоложки типа. В близост до контакта в гнайсите се установяват
отделни мраморни прослойки с мощност до 15 см. В долната част на мраморите се
наблюдават мрамори тип циполини.

От 0,0м до 6,0м м се разкриват гнайси, силно изветрели и грусирали с тъмно зелен до
ръждиво кафяв цвят.

От 6,0м до 51,6 м се разкриват мрамори, сиви до сивобели, едрозърнести. В мраморите
е установена напуканост, с разстояние между пукнатините от 0,4-0,8м до 5.8 м.

От 51,6м до 92,0 м се разкриват отново гнайси идентични на описаните в началото на
канавата.

От 92,0м до 101,1м се разкриват мрамори сиви до сивобели, грубо до едрозърнести.
В интервала 50-53м, в близост до литоложката граница се наблюдава силно сгъстяване

на пукнатините и промяна на цвета на мрамора към розов. Вероятно, това маркира тектонска
граница между мраморите и гнайсите.

Мраморите са силно изветрели.
Канава № 7
Местоположение: По западния склон на Раман дере.
Дължина: 61,40 м
Азимут: 86о
Метод на прокарване: Машинно изкопаване с комбиниран багер-товарач JCB 3CX и

ръчно изчистване на дъното на канавата.
Описание: Канавата е прокарана по източния склон Раман дере. Средната дълбочина е

1,22 м. Дебелината на почвения слой е променлива - 0,0 – 0,57 см. Почвения слой е примесен с
мраморни късове, като в долната част те преобладават.

В канавата се разкриват един тип мрамори и гнайси. Чрез канавата се дефинира ясно
границата между двата литоложки типа. На отделни места има зони с повишен интензитет на
пукнатини.
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От 0,0м до 42,20м м се разкриват мрамори, сиви до сивобели, едрозърнести, средно до
дебелопластови с масивен изглед. В края на интервала се отбелязва значителна напуканост и
оцветяване на мраморите в розово, което говори за тектонска граница с гнайсите.

От 42,2м до 61,4 м. се разкриват гнайси, силно изветрели и грусирали с тъмно зелен до
ръждиво кафяв цвят.

Освен описаните по-горе, не са установени други ясно изразени белези на тектонски
прояви. Мраморите са относително здрави, с отделни, единични пукнатини до голяма степен
резултат от ерозията.

Мраморите са силно изветрели.
Канава № 8
Местоположение: По източния склон на безименното дере, западно от от Раман дере и

източно от Бани Пазлак, южно от канава №6.
Дължина: 70,60 м
Азимут: 106о
Метод на прокарване: Машинно изкопаване с комбиниран багер-товарач JCB 3CX и

ръчно изчистване на дъното на канавата.
Описание: Средната дълбочина е 1,17 м. Дебелината на почвения слой е променлива -

0,0 – 0,68 см. Почвения слой е примесен с мраморни късове, като в долната част те
преобладават. Канавата е разположена южно от малка кариера за строителен материал –
мраморни блокчета естествено формирани от призматично напукване.

В канавата се разкрива един тип мрамори. На отделни места има зони с повишен
интензитет на пукнатини.

Мраморите са сиви до сивобели, едрозърнести, средно до дебелопластови с масивен
изглед. Елементи на залягане ЕРѕѕ 70/20.

В отделни участъци на канавата се установява повишен интензитет на пукнатините -
наблюдават се две системи пукнатини, които в дълбочина бързо затихват - ЕРѕр1 190/90 и
разстояние между отделните пукнатини 0,1 – 0,4 метра и ЕРѕр2 298/90 с разстояние между
отделните пукнатини 0,1 – 0,3 метра. Вероятно, това напукване е приповърхностно, в
следствие от атмосферните въздействия.

Освен описаните по-горе, не са установени други ясно изразени белези на тектонски
прояви.

Мраморите са силно изветрели.
7.4.9. Канава № 9
Местоположение: По североизточния склон на Бани Пазлак.
Дължина: 45,80 м
Азимут: 193о
Метод на прокарване: Машинно изкопаване с комбиниран багер-товарач JCB 3CX и

ръчно изчистване на дъното на канавата.
Описание: Канавата е прокарана в североизточния склон на Бани Пазлак. Средната

дълбочина е 1,38 м. Дебелината на почвения слой е променлива - 0,27 – ,68 см. Почвения слой
е примесен с мраморни късове, като в долната част те преобладават.

В канавата се разкрива един тип мрамори - алтернация от относително масивни и ясно
пластови мрамори, сивобели до бели, неясно ивичесто оцветяване.

Мраморите са средно до едрозърнести, с отделни слоеве до 11-52 см от средно до
дребно зърнести с незакономерно разпределение по зърнестоста.

Мраморите са слабо изветрели с ясно изразена ивичестост по оцветяването.
Няма ясно изразени пукнатини с тектонски характер или разломи.
Канава № 10
Местоположение: По западния склон на Бани Пазлак.
Дължина: 101,00 м
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Азимут: 86о
Метод на прокарване: Машинно изкопаване с комбиниран багер-товарач JCB 3CX и

ръчно изчистване на дъното на канавата.
Описание: Канавата е прокарана по западния склон на Бани Пазлак. Средната

дълбочина е 1,07 м. Дебелината на почвения слой е променлива - 0,0 – 0,73 см. Почвения слой
е примесен с мраморни късове, като в долната част те преобладават.

В канавата се разкрива един тип мрамори - алтернация от относително масивни и ясно
пластови мрамори, сивобели до бели, неясно ивичесто оцветяване.

Мраморите са средно до едрозърнести, с отделни слоеве до 13-22 см от средно до
дребно зърнести с незакономерно разпределение по зърнестоста.

Мраморите имат сходни елементи на залягане със средна стойност от 7 замера ЕРѕѕ
138/18.

Мраморите са ясно изветрели.
Няма ясно изявени пукнатини с тектонски характер. Повсеместно се установява

наличие на две пукнатинни системи.
Опитни кариери
В площ „Агликина поляна“ са извършени опитно добивни работи в три

геологопроучвателни кариери. Кариерите са заложени в различни разновидности от
мраморите – разкриващи се в пределите на „Раман дере“ и „Бани пазлак“.

При разработката на кариерите бе използвана технология с рязане с диамантено въже.
И трите кариери обхващат обеми в откривката като не са навлезли в запаси.

Геолого-проучвателна кариера №1 /ГПК/ е разположена по западния склон на Раман
дере. Тя е на 1 стъпало с височина 0 - 4,8 м. Разкриват се мрамори сиви и сиво бели със сиви
ивици. Отделни изометрични участъци от разкритите мрамори са силно напукани, като
интензитета на напуканост намалява в дълбочина.

Северната част на забоя е оцветена в оранжево, което се дължи на привнесени елементи
от атмосферни води по пукнатини. В тази част, кариерата контактува с установен разлом с
посока И-З.

Опитния добив бе извършен чрез рязане с диамантено въже. Рихлата откривка бе
отстранена с багер с обратна лопата.

Рязането се осъществи чрез прокарване на сондажи в сбойка и оформяна на ламели.
Изчисления рандеман за кариерата от този добив е 16,2 % което кореспондира като

стойност и с експлоатираните в момента подобни мраморни находища в страната.

Фиг.№ 2.1.6.-3. Панорамна снимка на ГПК №1
На горната снимка ясно личат силно изветрелите и окарстени мрамори, които обхващат

горните 2,5 м, и бързото затихване на тези процеси в дълбочина.
Погасени са 320 м3 мрамори, като са добити 18,546 м3 блокове, използвани за

последващи техноложки изпитания.
Предвижда се кариерата да прерасне в експлоатационна такава, поради което не е

извършвана рекултивация а само техническо обезопасяване на работната площадка.
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Геологопроучвателна кариера №2 е разположена в източния склон на Раман дере, в
обхвата на дере с ориентация И-З. Мраморите са сивобели до бели. Кариерата е разработена
на едно ниво, като максималната височина на забоя бе 4,7 м – основно в обема на откривката.

В тази кариера са погасени 280 м3 скална маса. От този обем не бяха добити блокове
годни за промишлена преработка. Бяха взети единични едрогабаритни късове за разрязване с
цел определяне на декоративните свойства на тези мрамори.

Невъзможността за добив на блокове се определя от наличието на множество
субвертикални пукнатини с голяма гъстота, паралелни и в обхвата на разлома в който е
формирано Раман дере. При теренни наблюдения ясно личи, че тези пукнатини силно се
разреждат и изчезват в посока изток, т.е. при напредване на фронта и навлизане в по–дълбоки
нива тяхното влияние ще намалее и изчезне.

Предвижда се кариерата да прерасне в експлоатационна такава, поради което не е
извършвана рекултивация а само техническо обезопасяване на работната площадка.

Геологопроучвателна кариера №3 е разположена в южния склон на Бани пазлак, в
обхвата на дере с ориентация И-З. Мраморите са сивобели, ивичести. Кариерата е разработена
на едно ниво, като максималната височина на забоя бе 5,3 м – основно в обема на откривката.
В тази кариера са погасени 320 м3 скална маса. От този обем не бяха добити блокове годни за
промишлена преработка. Бяха взети единични едрогабаритни късове за разрязване с цел
определяне на декоративните свойства на тези мрамори.

Невъзможността за добив на блокове се определя от наличието на множество
субвертикални пукнатини с голяма гъстота. При теренни наблюдения ясно личи, че тези
пукнатини силно се разреждат и изчезват в посока север, т.е. при напредване на фронта и
навлизане в по–дълбоки нива тяхното влияние ще намалее и изчезне. Пукнатините са силно
отворени в близост до повърхността и юастично запълнени с теригенни компоненти. В
дълбочина над 3,5 метра гъстотата им силно намалява и преминават в затворени такива. Тези
данни корелират с данните от направения ядков сондаж №5 и се допуска, че не навлизат на
дълбочина над 7 метра.

Предвижда се кариерата да прерасне в експлоатационна такава, поради което не е
извършвана рекултивация а само техническо обезопасяване на работната площадка.

Качествена и техноложка характеристика на полезното изкопаемо
Физикомеханична характеристика.

Пробите са взети от сондажна ядка. Резултатите от анализите са обобщени в Табл.№
2.1.6.-1.:
Таблица №2.1.6.-1
№ по
ред

Показател Единица Стойност
Проба

№1414857
Проба

№1414858

1 Обемна плътност g/cm3 2,71 2,73
2 Специфична плътност g/cm3 2,73 2,83
3 Обем на порите % 0,73 3,53
4 Коефициент на пори - 0,007 0,037
5 Якост на натиск във въздушно-сухо

състояние
x105 Pa 33,1 42,2

6 Водопопиваемост % 0,09 0,08
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7 Якост на натиск във водонапито
състояние

x105 Pa 25,8 39,6

8 Коефициент на мразоустойчивост 0,76 0,89

9 Износване по Девал % 11 8
10 Якост на натиск в замразено състояние

(25 цикъла)
x105 Pa 25 37,7

11 Мразоустойчивост (загуба на маса) % 0,22 0,08

Всичките физикомеханични показатели надвишават минималните изисквания на
скално-облицовъчните материали от тази група съгласно БДС 7718-74, като и
международните изисквания.

Химически състав и свойства
Мраморите от находище „Агликина поляна“ са изследвани с цел определяне на техните

характеристики за влагане като пълнители и пигменти. За целта са определени химическия
състав на 1етири проби. Две от пробите, определени като „калцитни“ са със съдържание на
CaCO3 – 99,44% – Протокол №7896 и са от декоративен тип А. Другите две проби, определени
като „доломитни“ са със съдържание на CaCO3 – 65,04% и MgCO3 – 34,77%– Протокол №7897
са от декоративен тип В. Като подходящи за пълнители се определят мраморите от
декоративен тип А.

Съответствие с изискванията на стандарт БДС 7718-74
Стандартът класифицира изходни скали, от които се получават строителни материали.

Класифицирането става с помощта на две цифри – римска, която обозначава групата на
скалата и арабска, обозначаваща нейния клас.

Групата и класът на скалите за скални строителни материали се определят въз основа
на данните от петрографския анализ и основните физикомеханични показатели.

В таблица №2.1.6.-2 е направена съпоставка на осреднените резултати от изпитанията с
изискванията на стандарта към съответните показатели от всеки от сондажните късове са
изготвени цилиндрични пробни тела с диаметър 65 mm и височина 76 (77) mm.

Таблица №2.1.6.-2. Изисквания на стандарт 7718-74 групата и класа на скалите за
скални строителни материали и получените средни стойности от изпитания на суровината
от находище „Агликина поляна“.

Характеристика на
класа

Основни физико-механични показатели

Обемна
маса

Mg/m3

Водопопиваемост до
постоянна маса

[%]

Обем
на

порите

[%]

Якост на
натиск във
възд.сухо
състояние
[N/m2.105]

Якост на
натиск във
водонапито
състояние,
[N/m2.105]

Износване по
“Девал”,

%

ІІІ група – карбонатни скали (варовици, доломити, мрамори, мергели и др. сходни на тях скали)

4 клас – кавернозни и
черупчести варовици,
грубозърнести
мрамори, мергели.

Над 2.0 До 10.0 До 20.0 Над 200 Над 100.0 До 25.0
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Резултати от
изпитанията

2,71 0,09 0,73 331 258 10,0

Съгласно получените резултати материалът се класифицира по БДС 7718-74 като
отговарящ на група ІІІ, клас 4.

Съответствие с изискванията на стандарт БДС 8263-90
Стандартът се отнася за оформени блокове с декоративни свойства, добивани от скални

масиви. Според стандарта блоковете се класифицират по следните показатели:

 петрографски характер и физикомеханични свойства на скалата, от която се
добиват – в съответствие с изискванията на БДС 7718-74;

 по обем и линейни размери-подразделят се на групи в съотвествие с табл.№
2.1.6.-3.

Таблица №2.1.6.-3.

Наименование на показателя Група

І ІІ ІІІ ІV V

Обем на блока, m3 Над 5,00 От 2,00 до 5,00 От 1,00 до 2,00 От 0,40 до 1,00 От 0,10 до
0,40

Съобразено с тази класификация на стандарта, добитите блокове от находище
„Агликина поляна“ за които е икономически обоснована по-нататъшната преработка (рязане,
изработка на плочи, строително – архитектурни детайли и др.) ще се отнасят към I, ІІ и ІІІ
групи.

Позиционирането в тези групи се предлага на база резултатите постигнати в
проучвателната кариера. Очаква се при навлизане в запасите силно да се повиши компктноста
на скалния масив

По вида на обработената повърхност добитите блокове от находище „Агликина
поляна“ се отнасят към цепени – отделени с рязане или перфорация от скалния масив.

Декоративност
Мраморите от находище „Агликина поляна“ са два типа.
Тип А: Това са едро до средно зърнести мрамори, светло сиви до сивобели на цвят.

Тези мрамори имат ясна изразена ивичеста текстура, като отделните слоеве се различават
както по цвят, така и по зърнометрия. Поради нееднородната си зърнометрия и ивичестост,
ерозионните процеси са проникнали на по-голяма дълбочина в тези мрамори. По състав са с
повишена доломитна компонента

Тип В: В този тип са обособени алтернация от бели, до сивобели, дребнозърнести
мрамори. При тези мрамори е установена неясна ивичеста текстура. Мраморите са
дебелопластови до масивни. Тези мрамори са по-слабо засегнати от ерозионните процеси. По
състав са калцитни.

Блоковост
Оценката на блоковостта на мрамора от находище “Агликина поляна” е извършена въз

основа на изследванията на напуканоста. Резултати за нея са получени от наблюденията на
ядката от прокараните сондажи и от части в двете геолого-проучвателни кариери.

Анализирайки резултатите от изследванията на напукаността, изхождайки от
изискванията на Инвеститора по отношение на групите (I, ІІ и ІІІ) за икономически обоснован
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добив на блокове, може да се предположи, че средния обем на добиваните в бъдеще блокове
ще бъде в обеми между 2,5 и 5,5 m3 като рядко ще се добиват и блокове с обем до 10,0 м3.
Получените при експерименталния добив резултати не може да се приемат за крайни, тъй като
той е извършен в обеми от разкривката, където изветрителните процеси са силно изразени.

Обемен рандеман
В находище „Агликина поляна“ е извършен опитен добив в рамките на отчетното

проучване. Добитите блокове са описани и е изготвен протокол за тях. Изчисления по този
начин рандеман е 16,2 % за ГПК №1. Тази кариера е развита в мраморите от декоративен Тип
А.

Добив в мрамори от декоративен Тип В не е осъществен.
Линейният рандеман по сондажи не е меродавен критерий, тъй като получената ядка

често бе технологично натрошена.
Технически изисквания
Техническите изисквания, които предявява стандарта са по отношение на:

 формата на блокове - правоъгълен паралелепипед или близка до нея;
 допуските в отклоненията от показатели за форма и качество на повърхност на

блока;
 наличието на определен брой и вид тектонски пукнатини, прослойките, ядките

или жилите от по-меки или по-твърди скали, количеството и вида на
минералните включения.

На база резултатите от ГПК-1, се очаква добитите блокове да са с форми, близки до
тези на правоъгълния паралелепипед. В Таблица №3-4 са дадени стандартните изисквания към
добиваните блокове.

Таблица № 2.1.6.-4. Геометрични характеристики и отклонения по БДС 8263-90
№ Показател Стойности и допуски на показателя за блокове цепени

Групи от І до
ІІІ

Групи от ІV до V

1 Отклонения от перпендикулярността, между две
съседни стени на блока в mm/m, не повече от

+80 +60

2 Неравност върху стените на блока, mm, не повече от:
2.1 - за долна стена +100 +80
2.2 - за останалите стени +200 + 100

По отношение на показателя вид и количество на включения и интензивност на
пукнатините за добиваните блокове се приема следното:

 не се приема наличието на повече от една пукнатина от тектонски произход,
видима върху две съседни стени на блока с ширина по-голяма от 0.05 mm и
дължина – не по-голяма от 1/3 от най-малката страна на блока;

 не се приемат прослойки, ядки или жили в количества, които биха затруднили
добивните работи и попречили на изявата на декоративността;

 не се приемат минерални включения, влияещи отрицателно върху трайността и
декоративността на скалния материал.

Минно-технически условия на добив
Откривните и добивните работи ще се изпълняват в сравнително силно разчленен

терен, което определя, че кариерата ще има частично котлованообразен характер. На лице са
условия за навлизане странично в скалния масив.

Откривката от глина и почвен слой е слабо споена и изискват ъгъла на откоса да бъде
не повече от 65-70о. Самите мрамори са здрави и при тях е допустим вертикален борд с берми
на всяко стъпало не повече от 0.5м - 1.0м.
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Силно неравната повърхност на кондиционните мрамори, наличието на множество
вертикални или силно наклонени пукнатини ще затрудни значително разкривните работи.

Масивните мрамори от проучваното находище са плътни здрави скали и пробивните
работи са значително по-трудоемки. Скоростта на пробиване при перфориране не надвишава
10см/мин, а при сондирането с бутонна корона още по-малка.

Мраморите имат сравнително добра цепителност в основните цепителни посоки, но
гъстотата на дупките трябва да бъде не повече от 10см - 15см и самите дупки да се прокарват
по цялата дължина на процепваната повърхност.

Рязането с димантено въже е добре изследвана. Рязането на скален масив примесен с
участъци от глина е силно затруднено, подаването на охлаждащата вода неравномерно,
скоростта на рязане е няколкократно по-малка при същевременно повишено износване на
диамантеното въже.

Нивото на подземните води е на по-ниска кота от приетото долнище на запасите и
поради това не би влияло върху минните работи. Наличните глини в повърхностния слой и
тяхното натрупване на места образува водозадържащи пластове и лещи.

Изчисление на запасите

Кондиции за изчисляване на запаси и ресурси
При изчислението на запасите и ресурсите от мрамори на находище „Агликина поляна”

са спазени следните кондиции, утвърдени от възложителя и съгласувани с МЕ.

I. Минно-технически условия
 Минималната дебелина на полезното изкопаемо 5.0 м;
 Средна мощност на откривка до 7.0 м;
 От обема на запасите да се изключат прослойките и пластовете от калкошисти с

мощност над 2 м;
 Съотношението откривка: полезно изкопаемо да бъде не по малко от 1:1.5;
 Съотношението за блок със запаси или ресурси (откривка+стерилни обеми в блок със

запаси) : полезно изкопаемо да бъде не по-малко от 1:1.4;
 Количеството на стерилните обеми (калкошисти) да не надвишава 15% за блок с

изчислени запаси и 45 % за блок с изчислени ресурси;
 Минимално количество на запасите 4 000 000 м3;
 Да се изчислят запаси за блок на дълбочина до средна кота на прилежащото дере;
 Да се изчислят ресурси на дълбочина не повече от 40 м под запаси;

II. Качествени изисквания
Суровината от находището да бъде:

1. Класифицирана по БДС 7718-74 (Материали строителни скални.
Класификация);
2. Окачествена по БДС 8263-90 (Блокове скални).

В кондициите, утвърдени от инвеститора се допуска наличието на тези „стерилни“
скали сред мраморите - в блоковете със запаси обемът им да не надвишава 15%, а в блоковете
с ресурси – до 45%. Икономически ефективната разработка при така определените допустими
обеми на стерилни скали в блоковете със запаси и ресурси се основава на очакваната по-
висока степен на пазарна реализация на т.н. „бели“ мрамори, посочени като такива в технико-
икономическата оценка към доклада.
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Блокировка на запасите.
В находище „Агликина Поляна“ са определени 12 блока с установени запаси и ресурси

от мрамори годни за скално-облицовъчни материали. Блоковете са обособени в три участъка –
съобразно тектонските и морфоложки особености на терена и степента им на проученост.

Подялбата и оконтуряването на блоковете е по категории в съответствие с
„Класификация на запасите и ресурсите на находищата на твърди подземни природни
богатства“.

При определяне на контурите са взети под внимание кондициите за изчисление на
запаси и ресурси изготвени от инвеститора. За находището има изготвена технико-
икономическа оценка.

За нуждите на настоящето проучване, мраморите от продуктивния хоризонт са
поделени на два основни типа. Подялбата е извършена на основата на текстурните
характеристики и преобладаващото оцветяване които са водещи характеристики при скално-
облицовъчните материали.

Тип А: Това са едро до средно зърнести мрамори, светло сиви до сивобели на цвят.
Тези мрамори имат ясна изразена ивичеста текстура, като отделните слоеве се различават
както по цвят, така и по зърнометрия. Поради нееднородната си зърнометрия и ивичестост,
ерозионните процеси са проникнали на по-голяма дълбочина в тези мрамори. По състав са с
повишена доломитна компонента

Тип В: В този тип са обособени алтернация от бели, до сивобели, дребнозърнести
мрамори. При тези мрамори е установена неясна ивичеста текстура. Мраморите са
дебелопластови до масивни. Тези мрамори са по-слабо засегнати от ерозионните процеси. По
състав са калцитни.

Характерно за двата типа е различното им поведение при тектонска обработка и
съответно различната степен на напуканост в резултат от нея.

Като правило, мраморите от тип В са по-силно засегнати от тектонските движения и с
по-висока степен на напуканост.

Като „стерилни обеми“ или „вътрешна откривка“ са определени обемите от гнайси,
амфиболити и калкошисти. Последните представляват алтернация на мрамори със силикатни
скали, като по този начин са формирани отделни малки лещи или прослойки установени
основно по сондажни данни и по-рядко при картировъчните работи. Установените стерилни
обеми са с дебелини извънмащабни за приетите за настоящия доклад мащаби за графично
изобразяване, но тяхното наличие оказва силно негативно влияние спрямо проучваната
суровина, поради което те са поделени като самостоятелна обща скална разновидност, техния
обем е установен, изчислен и отразен в таблицата със запасите и ресурси от полезно
изкопаемо.

Участък „Централен“ – включва Геоложки блокове А, А1, В, В1, Е и F.
Участък „Изток“ – включва Геоложки блокове C, C1, D и D1.
Участък „Запад“ – включва Геоложки блокове G и I.
При определяне границите и външния контур на блоковете са взети под внимание

данните от геологопроучвателните работи и геоложката картировка, като във всяка точка от
крайния контур е извършено директно наблюдение и са събрани данни за геоложкия строеж
който са с положителен характер за наличието на полезно изкопаемо.

Блок А. Блока е разположен на източния склон на хълма „Раин пазлак“. В план контура
на блока има форма на трапец. На север границата минава по контура на безименен овраг.
Източната граница се определя от границата на естествените разкрития в долината на Раман
дере. Южната граница на блока е по контура на границата между мраморите и гнайсите.
Западната граница на блока е по профилната линия на геофизичен профил №1.

Полезното изкопаемо в този блок е проучено с геоложка картировка, ядков сондаж №
1, канава №1, канава №7, геофизичен профил №2 и геолого-проучвателна кариера №1. В
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блока са изчислени запаси в категория (122) до нивото на Раман дере – кота 472 – средна кота
за нивото на дерето в обхвата на блока.

Блока включва откривка и полезно изкопаемо, оконтурени на „Плана на запасите“ на
участък „Централен” и показани на геоложки разрези 3-3, В-В и С-С.

В тези граници площта на блока е 59 850 м2. Максималната дължина на блока е 371 м, а
широчината 210 м. Средната дебелина на откривката е 4,80 м а на полезното изкопаемо 17,30
м.

Блок А1. Блока е разположен под блок А - под кота 472. Долнището на блока е
ограничено до кота 432. В план контура на блока има форма на трапец.

Полезното изкопаемо в този блок е проучено с ядков сондаж № 1 и геофизичен профил
№2. В блока са изчислени ресурси в категория (222) под нивото на Раман дере.

Блока включва само полезно изкопаемо, оконтурено на Плана на запасите на участък
„Централен” и показани на геоложки разрези 3-3, В-В и С-С.

В тези граници площта на блока е 59 850 м2. Максималната дължина на блока е 371 м, а
широчината 210 м. Средната дебелина на полезното изкопаемо 24,90 м.

Блок В. Блока е разположен северно от блок А. В план, контура на блока има форма на
триъгълник. Южната граница е по безименния овраг разделящ го от блок А. Югозападната
граница е с геофизичен профил №1, а северозападната граница е по контура на площта за
проучване. Източната граница се определя от границата на естествените разкрития в долината
на безименната река преминаваща до „Райнпазлак“.

Полезното изкопаемо в този блок е проучено с геоложка картировка, ядков сондаж №
1, канава № 2, канава №3 и геофизичен профил №2. В блока са изчислени запаси в категория
(122) до нивото на безименното дере – кота 464 - средна кота за нивото на дерето в обхвата на
блока.

Блока включва откривка и полезно изкопаемо, оконтурени на Плана на запасите на
участък „Централен” и показани на геоложки разрези 3-3 и В-В.

В тези граници площта на блока е 54 936.5 м2. Максималната дължина на блока е 440м,
а широчината до 237 м. Средната дебелина на откривката е 7,0 м а на полезното изкопаемо
20,70 м.

Блок В1. Блока е разположен под блок В. В план, контура на блока има форма на
триъгълник. Полезното изкопаемо в този блок е проучено с ядков сондаж № 1 и геофизичен
профил №2. В блока са изчислени ресурси в категория (222) до кота 424.

Блока включва само полезно изкопаемо, оконтурено на Плана на запасите на участък
„Централен” и показани на геоложки разрези 3-3 и В-В. В тези граници площта на блока е
54 936.5 м2. Максималната дължина на блока е 440 м, а широчината до 237 м. Средната
дебелина на полезното изкопаемо 40,10 м.

Блок С. Блока е разположен северно от местността „Кръсто бърдце“ и източно от Раман
дере. По форма в план контура на блока наподобява триъгълник. Западната граница се
определя от долината на Раман дере. Северната граница на блока е по контура на геофизичен
профил №2. Източната граница следва с отстъп контура на контакта между мраморите и
гнайсите. Долната граница на блока е определена до кота 466 - средна кота за нивото на
дерето в обхвата на блока.

Полезното изкопаемо в блока е изучено посредством геоложка картировка, ядков
сондаж № 2, канава №4, канава №5, геофизичен профил №2 и геолого-проучвателна кариера
№ 2. В блока са изчислени запаси категория (121).

Блока включва откривка и полезно изкопаемо, оконтурени на Плана на запасите на
участък „Изток” и показани на геоложки разрези 2-2 и В-В.

В тези граници площта на блока е 55 878 м2. Максималната дължина на блока е 457м, а
широчината до 209 м. Средната дебелина на откривката е 7,10 м а на полезното изкопаемо
22,40 м.
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Блок С1. Блока е разположен под блок С1. Долната граница на блока е ограничена
до кота 426. Полезното изкопаемо в блока е изучено посредством ядков сондаж № 2 и
геофизичен профил №2. В блока са изчислени ресурси категория (222).

Блока включва само полезно изкопаемо, оконтурено на Плана на запасите на
участък „Изток” и показани на геоложки разрези 2-2 и В-В.

В тези граници площта на блока е 55 878 м2. Максималната дължина на блока е
457м, а широчината до 209 м. Средната дебелина на полезното изкопаемо е 39,80 м.

Във връзка с „Експертно становище на инженер-геолог и хидрогеолог относно ИП
за „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали на
находище Агликина поляна, с. Егрек, Голям Девесил и Девесилово, общ. Крумовград,
област Кърджали“ е наложена промяна (ограничаване) на площта на у-к Изток (Фиг.№
2.1.6.-4.) от находище Агликина промяна и съответните запаси на два от блоковете в него
– Блок D и D1.

Фиг.№ 2.1.6.-4. Схема на ограничената площ от у-к Изток на находище Агликина поляна
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В района на находище Агликина поляна съществуват каптирани извори, използвани
за питейно-битово водоснабдяване на населените места от т.н. „Група Девесил“, попадащи
във водно тяло „Пукнатинни води – Източни Родопски комплекс“ с код BG3G000PtPg049.
Водоизточниците са със статут на временни разрешителни, които са с изтекъл срок. За тях
няма уредени санитарно-охранителни зони.

В най-голяма близост до предвидените за разработване на участъци попада каптиран
извор Голям Девесил като по приетата хидроложка методика за оразмеряването на
санитарно-охранителните зони, неговите пояси  засягат част от територията на ИП, по
конкретно участък Изток. Той попада в естествения водосбор на водоизточника (каптиран
Голям Девесил) т.е. санитарно-охранителната му зона, която ще бъде уредена в бъдеще,
засяга у-к Изток от находище Агликина поляна. Поради тези причини има вероятност за
промяна в количественото и качественото отношение на подземните води, което ще се
отрази върху работата на каптиран извор Голям Девесил, който е в експлоатация, свързано
с разработването на у-к Изток в това си състояние.

Останалите участъци от находището – Централен и Запад, се намират на достатъчно
голямо отстояние от каптираните извори и не попадат в естествения им водосбор и
съответно вероятни промени в количественото и качественото отношение на подземните
води не се очакват.

Във връзка  с изложените факти се ограничи у-к Изток от 136 517 m2 на 75 200 m2.
Участъка има изчислени четири блока със запаси и ресурси, като Блокове С1 и D1 в
категория 222 (предварително оценени ресурси) са под Блокове С и D с изчислени
вероятни запаси в категория 122.

На Блок С не се променят параметрите тъй като е най-южната част на у-ка и
съответно най-отдалечената от оразмерената санитарно-охранителна зона Голям Девесил,
както и Блок С1, който е под него.

Площта на Блок D намалява от 80 639 m2 на 19 322 m2 т.е. северните части на Блок D и
съответно на у-к Изток се ограничава поради близостта му с оразмерената санитарно-
охранителна зона Голям Девесил.

Преизчислените запасите и ресурси на Блокове D и D1 от находище Агликина
поляна са изчислени по аналогичен начин в сравнение с Доклада за резултатите от
детайлното геоложко проучване за скалнооблицовъчни материали в площ Агликина
поляна, по състояние към 28.01.2015 г.

Блок D
Блокът е разположен северно от Блок С. Контура на блока има неправилна форма в

план. Южната граница, с блок С, е прокарана по геофизичен профил №2, западната
граница е прокарана по контура на долината на Раман дере и контура на границата на
проучвателната площ.

Северната граница е прокарана по южната граница на находище „Девесил“.
Източната граница следи с отстъп контура на контакта между мраморите и гнайсите.

Долната граница на блока е определена до кота 456 - средна кота за нивото на
дерето в обхвата на блока. Блокът обкръжава друго проучено находище за мрамори.

Полезното изкопаемо в блока е изучено посредством геоложка картировка, ядков
сондаж № 2 и геофизичен профил №2. В него са изчислени запаси в категория (122).

Блок D включва откривка и полезно изкопаемо, оконтурени на Плана на запасите
на участък „Изток” и показани на геоложки разрези 1-1, 2-2, А-А и В-В. В тези граници
площта на блока е 19 322 m2. Максималната дължина на блока е 109 m, а широчината
достига до 217 m. Средната дебелина на откривката е 6.9 m а на полезното изкопаемо 26.7
m.



Page 54 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит
рудник за добив на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово,
община Крумовград“

Блок D1
Блокът е разположен под блок D. Долната граница на блока е определена до кота 438 –

максималната дълбочина на която е установено наличие на полезно изкопаемо над средната за
блока кота – 416 m (средна кота за нивото на дерето в обхвата на блока).

Полезното изкопаемо в блока е изучено посредством геофизичен профил №2. В блока
са изчислени ресурси категория (222).

Блока включва само полезно изкопаемо, оконтурено на Плана на запасите на участък
„Изток” и показани на геоложки разрези 1-1, 2-2, А-А и В-В. В тези граници площта на блока
е 19 322 m2. Максималната дължина на блока е 7 109 m, а широчината до 217 m. Средната
дебелина на полезното изкопаемо 6.4 m. Към блока няма откривка.

3D модел на блокове D и D1 от Геоложкия доклад.

Актуализиран 3D модел на блокове D и D1

Фиг.№ 2.1.6.-5.
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Блок Е. Блока е разположен западно от блок А. В план контура на блока има
неправилна форма. Източната граница следи контура на геофизичен профил 1. Южната
граница е с отстъп по разлома който разделя мраморите и гнайсите (амфиболитите). На запад
контура се определя от разлом преминаващ през билото на хълма „Райнпазлак“.
Северозападната граница е по контура на площта за проучване.

Полезното изкопаемо в блока е изучено посредством геоложка картировка, ядков
сондаж № 4 и геофизичен профил №2. В блока са изчислени запаси категория (122).

Блока включва откривка и полезно изкопаемо, оконтурени на Плана на запасите на
участък „Централен” и показани на геоложки разрези 3-3, В-В и С-С.

В тези граници площта на блока е 60 621,5 м2. Максималната дължина на блока е 494м,
а широчината до 202 м. Средната дебелина на откривката е 7,0 м а на полезното изкопаемо
32,90 м.

Блок F. Блока е разположен западно от блок Е. В план контура на блока има
неправилна форма.

Източната граница първоначално следи разлом преминаващ през билото на хълма
„Райнпазлак“ след което продължава по контакта между мраморите и гнайсите (амфиолитите).

Южната граница е по разлома който разделя мраморите и гнайсите (амфиболитите). На
запад контура се определя от контакта между мраморите, делувиалните наслаги и гнайсите.
Северозападната граница е по контура на площта за проучване.

Полезното изкопаемо в блока е изучено посредством геоложка картировка, канава №6,
канава №8 и ядков сондаж № 3. В блока са изчислени ресурси категория (222).

Блока включва откривка и полезно изкопаемо, оконтурени на Плана на запасите на
участък „Централен” и показани на геоложки разрези 4-4, В-В и С-С.

В тези граници площта на блока е 122 930 м2. Максималната дължина на блока е 686м,
а широчината до 268 м. Средната дебелина на откривката е 7,0 м а на полезното изкопаемо
23,40 м.

Блок G. Блока е разположен в югозападната част на площта за проучване, в местността
„Бани пазлак“. В план контура на блока има неправилна форма.

Границите са тектонски със силикатни метаморфити – гнайси, амфиболити и
калкошисти. На изток, блока граничи с Блок I. В блока са установени един тип мрамори –
сиво-бели, дебелопластови, разнозърнести.

Полезното изкопаемо в блока е изучено посредством геоложка картировка, канави №9
и №10, ядков сондаж №5 и геологопроучвателна кариера №3. В блока са изчислени запаси в
категория (122).

Блока включва откривка и полезно изкопаемо, оконтурени на Плана на запасите на
участък „Запад” и показани на геоложки разрези 6-6, 7-7, 8-8 и D-D.

В тези граници площта на блока е 102 436 м2. Максималната дължина на блока е 457м,
а широчината до 280 м. Средната дебелина на откривката е 6,20 м а на полезното изкопаемо
32,60 м.

Блок I. Блока е разположен в югозападната част на площта за проучване, в местността
„Бани пазлак“. В план контура на блока има неправилна форма.

Границите са тектонски със силикатни метаморфити – гнайси, амфиболити и
калкошисти. Единствено в югоизточната част има нормална граница с амфиболитите. В блока
са установени един тип мрамори – сиво-бели, дебелопластови, разнозърнести.

Полезното изкопаемо в блока е изучено посредством геоложка картировка. В блока са
изчислени ресурси в категория (333).

Блока включва откривка и полезно изкопаемо, оконтурени на Плана на запасите на
участък „Запад” и показани на геоложки разрези 5-5, 6-6, 8-8 и E-E.
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В тези граници площта на блока е 104 934 м2. Максималната дължина на блока е 792м,
а широчината до 224 м. Средната дебелина на откривката е 6,30 м а на полезното изкопаемо
29,60 м.

В таблица №3-5 са дадени резултатите от изчислените обеми полезно изкопаемо по
декоративни типове мрамори, откривка и стерилни прослойки по участъци и геоложки
блокове на находище „Агликина поляна” със специализирания софтуер RockWorks 16.

Таблица №2.1.6.-5. Разпределение на изчислените декоративни типове мрамори, откривка и
стерилни обеми по блокове и участъци на находище „Агликина поляна”

Котадолнище(среднастойност)заизчислениена запасиm3 m3 m3 m3 m3 m3 m
1 3 4 5 6 7 8 9

A(122) 434 200 601 600 146 200 1 182 000 1 035 800 288 600 472
A1(222) 1 043 000 447 800 173 200 1 664 000 1 490 800 0 432
B(122) 798 400 340 200 600 1 139 200 1 138 600 384 200 464

B1(222) 816 400 1 386 400 5 200 2 208 000 2 202 800 0 424
C(122) 683 600 570 600 8 000 1 262 200 1 254 200 394 600 466

C1(222) 1 546 400 676 400 17 200 2 240 000 2 222 800 0 426
D(122) 368 000 147 000 0 515 000 515 000 134 200 456

D1(222) 99 200 24 000 0 123 200 123 200 0 438
E(122) 759 600 1 231 200 12 800 2 003 600 1 990 800 422 400 няма
F(222) 1 217 400 1 656 400 1 206 600 4 080 400 2 873 800 858 400 няма
G(122) 475 200 2 860 800 1 920 3 337 920 3 336 000 634 080 521
I(332) 394 992 2 710 656 19 968 3 125 616 3 105 648 658 944 няма

 „Изток” 2 697 200 1 418 000 25 200 4 140 400 4 115 200 528 800

„Централен” 5 069 000 5 663 600 1 544 600 12 277 200 10 732 600 1 953 600

„Запад” 870 192 5 571 456 21 888 6 463 536 6 441 648 1 293 024

Общо: 8 636 392 12 653 056 1 591 688 22 881 136 21 289 448 3 775 424

ОткривкаГеоложкиблокКатегория
Алтернация отсивобели ибели средно-додребнозърнести мрамори

Сиви досивобелимрамори
Стерилниобеми(калкошисти)в запасите(ресурсите) Сума 3+4 +5

СумаЗапаси/Ресурси заблок безстерилнитеобеми

Общи резултати от изчисляването на запасите и ресурсите

В Табл. 2.1.6.-6. са показани крайните резултати от изчислените обеми откривка,
стерилни обеми вместени в запасите и ресурсите и полезно изкопаемо по участъци, и
категории запаси и ресурси на находище „Агликина поляна“, годни за добив на скални
блокове.
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Таблица №2.1.6.-6.

Категория на запасите и ресурсите Обем на
покривката

Вътрешна
откривка

Обем на
запасите/
ресурсите

Рандеман
на

блоковете
хил. m3 хил. m3 хил. m3 %

Участък  ИзтокБлок С (122) 394.6 8.0 1 254.2 16.2Блок D (122) 134.2 0.0 515.0 16.2Вероятни запаси (122) 528.8 8.0 1 769.2 16.2Блок C1 (222) 0.0 17.2 2 222.8 16.2Блок D1 (222) 0.0 0.0 123.2 16.2Предварително оценени ресурси (222) 0.0 17.2 2 346.0 16.2
Участък ЦентраленВероятни запаси (122) 1 095.2 159.6 4 165.2 16.2Предварително оценени ресурси (222) 858.4 1 385.0 6 567.4 16.2

Участък ЗападВероятни запаси (122) 634.1 1.9 3 336.0 16.2Предварително оценени ресурси (222) 658.9 20.0 3 105.6
Общо за находището:Запаси (122) 2 258.1 169.5 9 270.4 16.2Ресурси (222+332) 1 517.3 1 422.2 12 019.0

Таблица №2.1.6.-7. Разпределение на площите по блокировка на запасите за находище
Агликина поляна

Геоложки блок, категория Площ,

m2

Блок С (122) 55 878Блок D (122) 19 322
Площ на запасите: 75 200Блок C1 (222) 55 878Блок D1 (222) 19 322

Площ на ресурси: 75 200
Обща площ за участъка: 75 200

Блок А (122) 59 850Блок В (122) 54 936.5Блок Е (122) 60 621.5
Площ на запасите: 175 408Блок А1 (222) 59 850Блок В1 (222) 54 936.5Блок F (222) 122 930

Площ на ресурси: 237 716.5
Обща площ за участъка: 298 338

Блок G (122) 102 436
Площ на запасите: 102 436Блок I (332) 104 934

Площ на ресурси: 104 934
Обща площ за участъка: 207 370

Обща площ на запаси: 353 044
Обща площ на ресурсите: 417 851

ОБЩО: 580 908

Участък "Изток"

Участък "Централен"

Участък "Запад"

находище "Агликина поляна"
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Находището е изградено е от мраморите на Въчанската пъстра свита, разположени в
долната й част. Те са отделени само от амфиболити от метаморфитите на Богутевската
плагиогнайсова свита.

Формата, под която заляга тялото с изчислени запаси от мрамори е пластовидна, с
успоредни наклонени гранични повърхности. Продуктивният хоризонт е от един пласт
издържан латерално с наклон на пластовете от около 20-30 о генерално на югоизток.

Горната повърхност на полезното изкопаемо е покрита с издържан пласт от
кватернерни елувиално-делувиални седименти и твърда откривка от изветрял и силно напукан
мрамор, които най-общо затъват по-стръмно от морфологията на терена. Нито един от
сондажите в находището не е преминал целия обхват на продуктивния пласт.

Мраморите от находище “Агликина поляна” са оценени в съответствие с изискванията
на БДС 7718-74 (Материали строителни скални. Класификация) и се окачествени като
отговарящи на група ІІІ, клас 4.

Обемният рандеман е определен по опитен добив на 16,2 %.
Добитите блокове от находище “Агликина поляна”, ще са с форми, близки до тези на

правоъгълния паралелепипед като по отношения на геометричните характеристики ще
съответстват на изискванията на БДС 8263-90.

Схема на участъците с крайните гранични точки на контура в находище „Агликина
поляна“ и други площи необходими за ИП са показани на Фиг. 2.1.6.-3 и представени в
Приложение 24.
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Фиг. 2.1.6.-6
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Прилагани проучвателни технологии генериращи минни отпадъци
Възприетата методика за провеждане на геолого-проучвателните работи е

предопределена от типа на полезното изкопаемо и местоположението на находището.
Находище „Агликина поляна” е изградено от мраморите на Въчанската пъстра свита,
разположени в долната й част. Те са отделени само от амфиболити от метаморфитите на
Богутевската плагиогнайсова свита. В близост и около района на находището не се
разработва друга добивна кариера от същия скално-облицовъчен материал – мрамори.

Добивни технологии генериращи минни отпадъци
Цялостният работен проект за експлоатация на находище „Агликина поляна”, ще

предвижда да се провежда добив по открит способ, с кариера, на стъпала за срока на
концесията - 35 години. Според същия проект, срокът на съществуване на кариерата, за
изземване на доказаните запаси с възприетата средна годишна производителност, се
определя на повече от 35 години.

Отработването на запасите от находището ще бъде с поетапна последователност на
хоризонтални слоеве с работни стъпала с височина 6 m. Цялостната схема за отработване
на запасите в находището за периода на концесията ще се състои в пет на брой кариери от
няколко хоризонта и според установената добивна технология. Мраморите ще се изземат
на хоризонти с височина до 6 m.

За отделянето на скалните блокове маса от масива няма да се налага използването
на пробивно-взривни работи. Отделянето на скалните блокове ще става посредством
диамантени въжени резачки.

Разкривни работи
Откривните работи ще включват отнемане на меката откривка (включваща склонов

насип и делувиални отложения  в най-горните части, на която е наличен и маломощен
почвен слой) в района на първоначално разработваното кариерно поле и предвидените
вътрешно кариерни пътища. Тези материали се предвижда да се изземват и депонират на
депа за мека откривка, които ще бъдат част от депата за твърда откривка,  с цел
използването им при рекултивационните дейности. Разкривката, със средна дебелина от
около 0.35 m, ще се добие валово, чрез използване на багер със самосвал.

Твърдата откривка, която включва мрамори от непродуктивния пласт, които са
негодни за добив на скални блокове и технологичния отпадък от добива на скални
блокове се предвижда да се складират на депо за твърда откривка.

Те са със средна дебелина за находището от 6,15 m /след изваждането на хумусния
слой от 0,35 m). Откривката в находището ще се транспортира на четири външни депа.
Хумусният слой ще се съхранява на депата за твърдата откривка като ще бъдат отделени
до 15 % от тях. Това ще става на по-горните хипсометрични нива, за да няма покриване,
затрупване. Тези площи, които са около 13,4 дка са достатъчни и ще бъдат временни до
започване на поетапната рекултивация в находището.

Материала, който ще се връща обратно ще стане възможно благодарение на
системата за добив с обратно запълване,  при която обемите в които е иззето полезно
изкопаемо, ще се запълват с материал от следващите добивни площи. По този начин се
гарантира оставането на местните материали in sito, като не се допуска привнасяне на
нетипични за района материали. По този метод силно се ограничава площта засегната от
добивните и съпътстващите ги дейности. Предвижда се част от формирания инертен
отпадък, да бъде реализиран като „трошен камък” за целите на пътното и гражданското
строителство.
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Добивни работи
Този етап се предвижда да обхване период до 35 години. Съгласно инвестиционната

програма на фирмата, през първата година се планира добив от 400 m3, а всяка следваща
година ще нараства до достигане в края на петата година от 1 800 m3. Добивът на
мраморни блокове е по-малък през първите година, поради нуждата от време, финансови
средства, обучение на местна работна ръка и т.н.,  за изграждането на инфраструктура,
кариерните изработки и др. След петата година, средногодишно от обекта трябва да се
добиват по 1 800 m3 плътни мраморни блокове (без скалния отпадък ), след предоставяне
на концесия. Този средногодишен добив на мраморни блокове ще бъде заложен в
производствената програма към Цялостния работен проект за добив от находището, при
изготвянето му.

Експлоатацията от находище „Агликина поляна” се предвижда да започне с
разработване на кариерна изработка „Девесилово“ и „Девесил изток“. В хода на
експлоатацията на кариерата ще се извършва поетапно разкриване на новите кариерни
изработки. Успоредно с разработката на тези кариерни изработки, ще бъде направено
експлоатационно геоложко проучване с цел повишаване категориите на другите два
геоложки блока с ресурси в запаси. При положителни резултати, след приключване на
добивните дейности в блоковете със запаси последователно ще бъдат усвоени  и
повишените запаси от находището.

Добивът на скални блокове ще се извършва по открит начин, с кариера. Откриването
на продуктивния хоризонт ще стане с работни стъпала. Кариерата ще се разработва на
хоризонти с височина на работното стъпало до 6 m. За отделянето на блоковете от масива
няма да се налага използването на пробивно-взривни работи. Добива ще се извършва
с помощта на верижни каменорезни машини и “диамантени” въжени резачки. Добитата
суровина ще се извозва на площадка за готова продукция от където при проявен интерес
от страна на купувачи ще се транспортира с техен транспорт. Честотата на движение на
камиони с готова продукция е приблизително 20 камиона на месец или предвижданията са
за един камион на ден.

Прилагани преработвателни технологии, характеристики
Обработката включва рязане на мраморните блокове на фаши със средна дебелина

от 2 до 3 cm. Изчисленият рандеман на плочи от фаши за находище „Агликина поляна“ е
21,0 m2/m3.
Технологичната последователност на добива може да се представи по следния начин:
 Откриване на полезното изкопаемо и отстраняване на меката и твърдата

откривка от склонов насип, делувиални отложения и напукани мрамори;
 Депониране на меката откривка разделно, на специални временни депа, част от

депата за скален отпадък;
 Натоварване на материалите от твърдата откривка за транспорт и депониране

на скално насипище в рамките на концесионния контур;
 Рязане с диамантени въжета с водно охлаждане и отделяне на мраморните

блокове и транспортирането им до площадка за готова продукция;
 Натоварване на блоковете на бордови коли и извеждане от кариерните

изработки. Транспортът вътре в кариерните изработки и в границите на
концесионната площ ще се извършва от колесния челен товарач и с
автосамосвал до складовите площи, за което ще са предвидени уширения на
пътищата.

 Натоварване на технологичния отпадък от добива на мраморни блокове за
транспорт и депониране на скалното насипище.
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В и до находището ще бъдат оформени четири депа – те ще вкличват участци за
почвената откривка и за съхранение на твърдата откривка от натрошени мрамори и
отпадъка от добива на мраморните блокове.

Почвеният слой в находище „Агликина поляна” ще се депонира разделно. След
отработване на находището ще се използва за рекултивация.

Годишната производителност на кариерата е разчетена в съответствие с работната
програма за обекта на възложителят. Съобразена е с прогнозното пазарно търсене на тази
продукция за региона, рационалното използване на механизацията в площта на участъка,
както и с възможностите за най-ефективна възвръщаемост на вложените инвестиции.

Проектната производителност на кариерата е с разчети от 1 800 m3 скални блокове
годишно. Тя ще бъде достигната на 5-тата година. За осъществяване на посочения
годишен обем се предвижда добивните работи да се водят на работни хоризонта с
височина Н=6 m.

Решения допринасящи за намаляване на количеството на минни отпадъци
За намаляване на обема на временните депа за съхранение на твърдата откривка и

отпадъка от добива на мраморните блокове, възложителят ще търси възможности за
реализация на пазара на несортирана скална маса.

Общата използваемост на добитите мраморни блока от находището се очаква да
бъде до 60%, след като част от нестандартния скален материал ще се използва за „трошен
камък” за пътното и гражданското строителство.

По-голямата част от тях след приключване на добивната дейност ще бъдат
използвани за запълване на кариерите при техническата рекултивация на нарушените
терени на изработките, а другата ще се оползотворява като „трошен камък” за целите на
пътното и гражданско строителство или като смлян материал за различни видове готови
продукти.

Компанията ще работи в посока намаляване на остатъчната маса при добива на
мраморните блокове.

За намаляване количеството на скалната маса във временните депа, ще се използват
всички възможности за реализиране на пазара и на малки по обем блокове и несортирана
скална маса. По този начин ще се намали необходимостта от съхранението на малки,
напукани и неоформени скални блокове във временните депа.

Характеристика и класификация на минните отпадъци. Прогнозно количество
В резултат от дейностите по експлоатацията на кариерата ще се отделят отпадъци,

чието количество и вид са един от критериите, характеризиращи екологосъобразността на
производството. Прогнозните количества на отпадъците са определени въз основа на
проектния капацитет на добива на скално облицовъчните материали – мрамори,
техническите характеристики на предвидената за използване кариерна техника,
организацията на работа и битовото обслужване на работниците, както и данни от
практиката на аналогични производствени обекти.

Приетата в настоящия план класификация на минните отпадъци, резултат от
дейностите по добива в находище „Агликина поляна”, е съобразена с постановките в чл.
22 б на ЗПБ. Те са групирани според степента на риска за околната среда и човешкото
здраве на база качествените им характеристики и състав:

- Инертни отпадъци;
- Незамърсени елувиални наслаги, представени от силно изветрели мрамори;
- Твърда откривка, представена от некондиционни скални късове от добива;
- Неопасни неинертни отпадъци;
- Части от ремонт и поддръжка на техниката – черни метали (скрап);
- Излезли от употреба гуми;
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- ТБО;
- Опасни отпадъци – моторни и хидравлични масла за минните и транспортни

машини.
Минните отпадъци формирани в процеса на добива на мрамори от находище

„Агликина поляна” представляват механично разрушени коренни скали от откривката или
запасите на полезно изкопаемо. По състав те са мрамори от Въченската пъстра свита.
Съгласно чл. 22 б от ЗПБ, тези отпадъци се характеризират като „неопасни инертни
отпадъци”.

Категоризацията на минните отпадъци за находище „Агликина поляна“ са в
съответствие с Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците, както следва:

Код на отпадъка Наименование на отпадъка
01 Отпадъци от проучване, минен добив, кариерен добив, физично и химично преработване на полезни

изкопаеми
01 01 отпадъци от разкриване и добив на полезни изкопаеми
01 01 02 отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми

Инертни отпадъци
Елувиални материали
Дебелината на хумусния слой е около 0.35 m за находището като то ще бъде

депонирано отделно на по-горни хипсометрични нива на табаните за скални отпадъци,
които терени на по-късен етап ще допринесат за спомагането при рекултивацията на
засегнатите терени от добивните работи.

Няма данни за замърсяване с тежки метали и други вредни химически елементи на
почвите в района на находището.

По смисъла на &1 т.44 от ДР на ЗПБ „незамърсена почва” е отделената от земната
повърхност почва при проучване и добив, която не съдържа вредни вещества от естествен
и/или антропогенен източник, концентрацията на които причинява нарушаване на
почвените функции по смисъла на Закона за почвите. Предвидената за изземване откривка
от находище „Агликина поляна” съответства на съдържанието на горното определение.

През първата година, количеството на почвената разкривка ще бъде 3500 m3 (4550
m3 в разбухнало състояние), през втората и третата година - 1050 m3, а през четвъртата -
700 m3. Годишно след четвъртата година ще се генерират около 350 m3откривка.

Твърда откривка, която включва силно изветрели, напукани и натрошени мрамори
и гнайси, които са негодни за добив ще се складират на Депа – инертни отпадъци.
Дебелината на откривкаta в контура на запасите (Блок A, B, C ,D, E и G), по данни от
Геоложкия доклад, е средно 6,4 m, от нея като премахнем 0,35 m за хумусен слой, следва,
че средната дебелина е 6,05 m.

Обема на иззетата твърда откривка  за първите 4 години се различават за срока на
концесия, поради нуждата на откриване на по-големи площи за работи, докато се навлезе
в нормален ритъм на действие.

Технологичен отпадък
Този отпадък ще се генерира при добива от запасите (нестандартни, напукани,

разтрошени блокове ) ще се складират на Депа за инертни отпадъци.
През първите четири години, до достигане на заложения годишен добив от 1800

m3, ще бъде заложен добив от 400, 750, 1000 и 1400 m3 мраморни блокове, съответно и
отпадъкът от процеса ще е по-малък.

Годишно складираният обем от технологичния отпадък ще възлиза на около 9300
m3 минна маса.
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Част от откривката и технологичния отпадък от добива на скалните блокове ще се
използва като „трошена фракция” за целите на пътното и конвенционалното строителство,
както и за поддръжка на кариерни, горски пътища и пътищата в района на общината.

Оформянето на площите на депата ще поеме количество през целия период на
концесията от изграждането на кариерите. С материала от добива ще бъдат запълвани
стари отработени пространства до изравняването му с височината на някои табани.

Прогнозно количество минни отпадъци

Проектната производителност на кариерата е с разчети от 11 111 m3 скална маса
годишно от масива на находището. В Геоложкия доклад е вписан и защитен рандеман на
стандартни блокове от 16,2 %.

За производството на 1 800 m3 годишно мраморни блока трябва да бъдат погасени
тези 11 111 m3 минна маса от масива на запасите. Разликата от 9300 m3 (включват
нестандартни, напукани, разтрошени блокове и раздробен мрамор), които ще се депонира
на Депа за инертни отпадъци.

Технологичния отпадък, който ще се генерира при добива от запасите, негодни за
скални блокове ще възлиза на 307008 m3/35 години или по 9311 m3/година след 4-тата.

Обема на иззетата твърда откривка ще бъде около 235950 m3/35 години или по 6050
m3/година след 4-тата година.

Генерирания обем на иззетата мека откривка за срока от концесията ще бъде около
16150 m3/35 години или по 350 m3/година след 4-тата.

Таблица №2.1.6.-7. Количество отпадъци генерирани от находище „Агликина поляна“
по години

m3 m3 m3 m3 m3 t
10 дка 3 дка3 500 18 150
3 дка 2 дка1 050 12 100
2 дка 2 дка400 12 100
1 дка 1 дка350 6 050
1 дка 1 дка350 6 050

30 дка 30 дка

10 500 181 500
47 дка 39 дка16 150 235 950 1 471 416

Обемна
маса 2.71

t/m3

От 6-
та до
35-та

54 000 279 333 1 248 858

1-ва 400 2 069 20 219 54 794
Година Добив Мека

откр.
Твърда

откр.
Общо

отпадък

ОБЩО 59 350 307 008 542 958

Технолог.
отпадък

от добива

460 833

2-ра 750 3 880 15 980
4-та 1 400 7 242 13 292

43 305
3-та 1 000 5 173 17 273 46 809

36 021
5-та 1 800 9 311 15 361 41 629
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Таблица №2.1.6.-8. Количество отпадъци генерирани за година от добива от находище
Агликина поляна

Показател Мярка
Осреднени
годишни

количества
Добив на минна маса - мрамор, в т.ч. m3 11111
- мраморни блокове – при среден рандеман от 16,2% m3 1800
- технологичен отпадък m3 9311
Откривка, в т.ч. 6400
- мека откривка m3 350
- твърда откривка  /в разбухнало състояние/ 6050
Обща Минна маса m3 17511

Генерираните минни отпадъци по време на разработването на находище „Агликина
поляна“ не попадат в категорията на опасни отпадъци съгласно чл. 15 и приложение № 3
от наредбата.

Вид и категория на съоръжението за минни отпадъци
По време на добива от находище „Агликина поляна“ ще бъдат изградени четири депа

за  материала от остатъчната откривка и от добивната маса.
Хумусният слой ще се съхранява на тези депата, за твърдата откривка като ще бъдат

отделени до 15 % от тях. Това ще става на по-горните хипсометрични нива, за да няма
покриване, затрупване. Тези площи, които са предвидени да бъдат общо около 13,4 дка, са
достатъчни и ще бъдат временни до започване на поетапната рекултивация в находището.

Те няма да попадат в контура на находището, а в контура на концесионната площ и
ще бъдат локализирани от  севрозападна, западна, източна и южна страна на у-к
„Централен“ на находище „Агликина поляна“.

Разглеждани са др алтернативни варианти, но е счетено, че не са подходящи поради
собствеността на земята, находището е в близост до река, неподходящ наклон на терена и
др.

Класифициране на минните отпадъци
Минните отпадъци се класифицират съгласно приложение № 3 от Наредба за

управление на минните отпадъци (2016 г.) като:
1. незамърсени почви;
2. инертни отпадъци;
3. неопасни отпадъци от проучването;
4. отпадъци от добива и преработката на торф;
5. неопасни неинертни отпадъци;
6. опасни отпадъци.
Минните отпадъци генерирани при експлоатацията на находище Агликина поляна

представляват почвен материал и твърда откривка (включва нестандартни, напукани и
раздробен мрамор) и некондиционни скални мраморни къса (нестандартни, напукани,
разтрошени блокове и раздробен мрамор) от добива се класифицират съответно като
незамърсени почви и инертни отпадъци.

Почвеният материал генериран при експлоатацията на находище Агликина поляна
се класифицира като незамърсени почви, поради следните си характеристики:
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- Отговаря на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за почвите (доп.
ДВ. бр.98 от 27/2018 г.);

- съдържанията на вредни вещества не надвишават нормите, определени с Наредба
№ 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ,
бр. 71 от 2008 г.).

Почвеният материал генериран при експлоатацията на находище Агликина поляна
не може да се класифицира като инертни отпадъци, тъй като се разтваря при контакта си с
вода и може да претърпи физически промени. Той не може да се класифицира и като
опасни отпадъци, тъй като не отговаря на условията на чл. 6 от Наредба № 2 от 2014 г. за
класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.).

Скалната разкривка и некондиционните скални блокове, (технологичния отпадък
при добива) генерирани при експлоатацията на находище Агликина поляна се
класифицират като инертни отпадъци, поради следните си характеристики:

a. не се разпадат, не се разтварят и не претърпяват съществени физически,
химически или биологически промени, които могат да повлияят
неблагоприятно върху компонентите на околната среда, безопасността и
здравето на населението;

b. съдържат сулфидна сяра в количества не по-големи от 0,1 на сто;
c. c. съдържат сулфидна сяра в количества не по-големи от 1,0 на сто, при условие

че коефициентът, определен от съотношението между неутрализационния и
киселинния потенциал, определени на основата на статично изпитване по prEN
15875, е по-голям от 3;

d. d. не се самозапалват и не горят;
e. e. не съдържат опасни за околната среда и човешкото здраве вещества, особено

As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V и Zn, включително във фините частици на
отпадъка, в количества, превишаващи посочените в Регламент (ЕО) №
1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември относно
класифицирането, етикирането 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;

f. f. не съдържат вещества, потенциално вредни за околната среда и здравето на
хората, в частност As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V и Zn, включително във
фините частици на отпадъка, в количества, превишаващи граничните
стойности, определени в приложение № 2 на Наредба № 2 от 2014 г. за
класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.);

g. g. не съдържат вещества и продукти, използвани при добива, които могат да
повлияят неблагоприятно върху компонентите на околната среда, безопасността
и здравето на населението;

h. h. общото съдържание на инфилтрат и замърсители в инертните отпадъци и
екотоксичността на инфилтрата са незначителни и не застрашават състоянието
на повърхностните и подземните води.

Скалната разкривка и некондиционните скални блокове, (технологичния отпадък
при добива) при експлоатацията на находище Агликина поляна не може да се
класифицират като незамърсени почви, тъй като те представляват твърда скална маса. Тя
не може да се класифицира и като опасни отпадъци, тъй като не отговарят на условията на
чл. 6 от Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.).

Тип на съоръженията, в което ще се депонират минните отпадъци
Почвата се депонира в булдозерен тип насипище (депо, табан).



Page 67 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит
рудник за добив на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово,
община Крумовград“

Хумусната разкривка, която ще се депонира в най-високите части в Депата за
инертни отпадъци ще се оползотвори изцяло при рекултивацията на находището. В този
аспект тя не се съхранява в хранилища за минни отпадъци.

Част от материала, който ще се генерира от добива на мрамори от находище
Агликина поляна като технологичен отпадък ще се депонират на булдозериен тип
насипища (депа, табани). Този материал ще служи за натрошаване на фракции за
строителството, за запълване на отработени пространства в кариерата, поддържане на
пътищата в концесионната площ и др.

Вид и категория на съоръжението за минни отпадъци

Съоръженията не са разположени в границата на находището. По време на добива
от находище „Агликина поляна“ ще бъдат изградени четири депа за материала от
остатъчната откривка и от добивната маса.

Хумусният слой ще се съхранява на тези депата, за твърдата откривка като ще бъдат
отделени до 15 % от тях. Това ще става на по-горните хипсометрични нива, за да няма
покриване, затрупване. Тези площи, които са предвидени дабъдат общо около 13,4 дка, са
достатъчни и ще бъдат временни до започване на поетапната рекултивация в находището.
Те няма да попадат в контура на находището, а в контура на концесионната площ и ще
бъдат локализирани от севрозападна, западна, източна и южна страна на у-к „Централен“
на находище „Агликина поляна“.

Разглеждани са др. алтернативни варианти, но е счетено, че не са подходящи
поради собствеността на земята, находището е в близост до река, неподходящ наклон на
терена и др.

Състоянието на земната повърхност, която ще бъде засегната от съоръжението за
минни отпадъци е със същата характеристика по отношение на инженерно-геоложки,
хидрогеоложки, хидроложки, хидрохимични и сеизмични данни. Те ще граничат с контур
на у-к „Централен“ от находището, а на по-късен етап ще се слее с рекултивираните
терени на находището .

Подземни води в находището и в местоположението на насипището не са
регистрирани, ако има, те ще бъдат от пукнатинен тип, но самите мрамори са плътни,
имат подложка от гнайси и не се очаква наличие на подземни води. Водообилността на
полезното изкопаемо в находището е много малка и практически скалите са неводоносни
в нивата на разработване. Хидрогеоложките условия при изграждането на съоръжението
за минни отпадъци могат да се дефинират като прости.

В повърхностните води от падналите валежи, не се очакват химически
замърсявания в резултат от дейностите на съоръжението за минни отпадъци.

Отпадъчни води при тази дейност не се формират. При добива в находище
„Агликина поляна” се използват технологии, които изискват промишлено водоснабдяване
в рамките на 4 m3/дневно за охлаждане на режещото въже на диамантените въжени
резачки и за оросяване на вътрешно кариерните пътищата без валежни периоди. За целта
водата ще се кара с цистерна и ще се използва многократно като се събира и връща с
помпи за повторно охлаждане.

Всички водоизточници около района на находището се влияят значително от
сезонния характер на валежите и топенето на снеговете. В по-голямата част от годината те
са пресъхнали. Максимумът на водния отток е рано през пролетта (март, април), а най-
ниските води са през лятото (август и септември). Падналите валежи се оттичат бързо,
често стихийно.

Разглежданият район на находището е маловоден.
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Съгласно „Комплексна карта - Сеизмично райониране на Основните индустриални
зони в България по области и райони за развитие - данни от 2004 г.” находището попада в
седма степен на интензивност по скалата на МШК, която е под средна по показател за
страната. Геоложкият строеж на находището (малката мощност на теригенните наслаги
(0,0 – 0,5 m), наклоните на склоновете, от билната заравненост - на запад и югозапад по
склоновете обуславят липсата на риск от образуване на свлачища, срутища и други
инженерно - геоложки явления.

Сравнително равнинния релеф и малката надморска височина характеризират
района като такъв с липса на потенциален риск от наводнения, лавини и други природни
бедствия.

Таблица №2.1.6.-9. Параметри на насипищата
Параметри на Депата
за съхранение на
хумусния слой

Параметри на СМО 1/
Депо - Скална  твърда
откривка:

Параметри на СМО
2/ Депо - Скална
твърда откривка:

площ – 13,4 dka. площ - 41,2 dka. площ – 11,8 dka.
проектен обем - 300
000  m³

проектен обем -
515 000 m³

проектен обем - 147
500  m³

кота на насипване -
474 m

кота на  насипване -
455 m.

Насипището е
булдозерен тип.

Насипището е
булдозерен тип

Насипището е
булдозерен тип.

Параметри на СМО 3/ Депо - Скална
твърда откривка:

Параметри на СМО 4/ Депо - Скална
твърда откривка:

площ – 15 dka. площ - 21,3 dka.
проектен обем - 187 500  m³ проектен обем - 266 250 m³
кота на  насипване - 480 m. кота на насипване - 515 m
Насипището е булдозерен тип. Насипището е булдозерен тип

Депата за скална маса са с обща площ от 89,3 дка като на 15 % (13,4 дка) от тях ще
бъде депонирана меката откривка, която ще се използва при поетапната рекултивация.

Средната височина на табаните ще бъде 15 m т.е. на заложената площ за табани ще
може да се депонира 1138500 m3 скална маса. На годишна база ще се депонират около
15361 m3 минни отпадъци от откривката и добивните работи. Сметката показва, че
табаните няма да достигнат заложената височина след периода на концесия.

За намаляване на обема на временните депа за съхранение на твърдата откривка и
отпадъка от добива на мраморните блокове, инвеститорът ще търси възможности за
реализация на пазара на несортирана скална маса.

Общата използваемост на добитите мраморни блока от находището се очаква да
бъде до 60%, след като част от нестандартния скален материал ще се използва за „трошен
камък” за пътното и гражданското строителство.

По-голямата част от тях след приключване на добивната дейност ще бъдат
използвани за запълване на кариерите при техническата рекултивация на нарушените
терени на изработките, а другата ще се оползотворява като „трошен камък” за целите на
пътното и гражданско строителство или като смлян материал за различни видове готови
продукти.

Компанията ще работи в посока намаляване на остатъчната маса при добива на
мраморните блокове.
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Депата са от насипен тип без допълнително уплътняване, като крайния контур на
скатовете ще се формира от ъгъла на естествения откос. Ъгълът на естествения откос
гарантира стабилността на съоръжението.

Минните отпадъци, формирани при експлоатацията на находище „Агликина
поляна” се отнасят към „инертни отпадъци“ съгласно чл. 12, ал. 3 и не съдържат опасни
отпадъци, опасни вещества или препарати над определен праг. Условията на съхранение
на отпадъка в депото не предполагат промяна в качествените му характеристики за
периода на експлоатация на находището и съоръжението. След този срок, депото подлежи
на рекултивация.

Според Чл. 22б. ал. 5 от ЗПБ, категорията на съоръженията се определя
посредством оценка на риска въз основа на качествената характеристика и състава на
минния отпадък, включително на промените му в резултат на възможни вторични
въздействия, както и на степента на стабилност на съоръженията според неговите
технически характеристики.

Съгласно определението на чл. 22б, ал. 4 от ЗПБ, според степента на опасност и
риска за околната среда и човешкото здраве, съоръженията (депа) за съхранение на
минните отпадъци, генерирани при експлоатацията на мрамори от находище „Агликина
поляна” е категория Б.

Местата на депата за минни отпадъци са съобразени със съществуващите геоложки,
хидроложки, хидрогеоложки, сеизмични и геотехнически фактори, които бяха описани
по-горе. Те напълно обуславят безопасните условия на експлоатация на съоръжението.

Няма възможност за дрениране и изтичане на вещества и химикали, които оказват
неблагоприятно въздействие върху компонентите на околната среда, безопасността и
здравето на населението. На табана не се предвижда депониране на такива химикали или
отпадъци, както и такива, които са потенциално опасни за генериране на опасни вещества
и съединения.

Физическата стабилност на съоръжението за минни отпадъци, контрол
Депата са от насипен тип без допълнително уплътняване, като крайния контур на

скатовете ще се формира от ъгъла на естествения откос. Ъгълът на естествения откос
гарантира стабилността на съоръжението.

Депото за скални отпадъци ще бъде с не голяма височина – максимално до 15 m.
За осъществяване на по-ефективен контрол и наблюдение благоприятно ще влияят

следните фактори:
• благоприятен релеф;
• механизирано изземване на откривката;
• липсата на подземни води;
• близост до четвъртокласен път от републиканската пътна мрежа;

Всичко това предопределя ежедневно наблюдение и контрол по дейността на
съоръжението за минни отпадъци.

Предотвратяване на замърсяване на почвите в района
Като замърсители на почвите ще се проявят праховите емисии и изгорелите газове

от дизеловите двигатели на машините. Като се има предвид, че транспортната връзка до
съоръженията и неговите площадки ще бъдат оросявани и като се отчете малкия брой на
машините и тяхното временно пребиваване на територията на съоръжението за минни
отпадъци, се счита, че потенциалните възможности за самоотчистване и
самовъзстановяване на района са напълно достатъчни.

В зависимост от конструктивните си особености, съоръжението за минни отпадъци
на находище „Агликина поляна“ се определя като насипище (табан) към открит рудник и
кариера, съгласно чл. 16, ал. 3.
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Съгласно чл 16, ал. 4, т. 2, това насипище (табан) не е съоръжение за минни
отпадъци, тъй като минните отпадъци от пространствата, образувани в резултат на открит
добив на подземни богатства се връщат като запълващ материал.

На по-горе описаните работни процеси, възприетата технология на работа,
опастностите и мерките за предотвратяването им може да заключим, че няма опасност от
нестабилност на масива, няма опасност от замърсяване на почвите и въздуха.

Минните отпадъци, които ще се генерират от добива на мрамори от находище
„Агликина поляна“ като скални късове ще служат като материал за запълване на
отработените пространства в кариерата.

След рекултивацията на терена, което ще включва запълване, подравняване и
залесяване, масива ще бъде физически стабилен.

След изземването на суровината в непосредствена близост до депата за скална маса,
от същото ще започне поетапна техническа рекултивация на кариерата. По този начин
няма да се допуска голяма височина на депата за минни отпадъци и терена ще бъде
постепенно заравнен и рекултивиран. Рекултивацията на съоръжението ще се извърши по
Цялостен проект за рекултивация.

Енергийни източници
На територията на бъдещата кариера няма ток и вода.
Предвид на това, че всичките машини, които ще работят в кариерата, са от мобилен

тип, за работещата техника и локалното осветление на кариерата ще бъде осигурено
автономно електроснабдяване на обекта чрез дизелов електрогенератор, а за захранване с
ток на административните сгради ще се използват соларни панели поставени на покрива
на сградата. На следващ етап от инвестиционното предложение възложителя ще
предприеме действия за присъединяване към електроразпределителната мрежа.

Водоснабдяване, отпадъчни води
На територията на находището няма установени естествени водоизточници.

Проучените кадастрални карти показват, че през територията на находището и
концесионната площ няма прокарани и съществуващи водопроводни трасета.

Технологичната схема за добив на полезното изкопаемо от находището предвижда
използването на техническа вода за охлаждане на режещото въже на диамантените
въжени резачки и за оросяване на вътрешно кариерните пътищата без валежни периоди -
общо около 4  m3/дневно. Водата за охлаждане, оросяване, битови и противопожарни
нужди ще бъде осигурена от водоизточник извън границите на находището, като ще се
превозва с автоцистерна, по маршрута на суровината. За тази цел, възложителят
предвижда да се сключи договор с местното експлоатационно “ВиК” дружество. Водата
ще се съхранява в преносими резервоар от водонепропусклив материал, поставени на
площадката. Резервоарът с чиста вода, за хигиенни нужди ще се зарежда периодично от
водоноска. Битово замърсената вода от хигиенните нужди на персонала ще се съхранява в
изгребна водоплътна шахта. Периодично битово замърсената вода от нея ще се изпомпва
и зауства на указано от ВиК място, по договор от специализирана фирма.

Водата за питейни нужди на работниците ще се доставя бутилирана.
Отпадъчните охлаждащи води от работата на диамантените въжени резачки, представлява
разреден воден варовиков шлам, чийто частици ще се утаяват на разстояние до 10-20 м. от
машината за рязане. По характер охлаждащите води ще бъдат само механично замърсена с
варовикови (калциево – карбонатни) частици. Ще се събират в утаителен метален съд и
след утаяване на механичните частици, същите ще се изпомпват за повторно използване и
включват в оборотен цикъл. От кариерата не се отделят производствени отпадъчни води.



Page 71 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит
рудник за добив на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово,
община Крумовград“

За събиране на фекалните води, които ще се формират на обекта се предвижда
разполагане на 1 брой химическа тоалетна чието обслужване ще бъде възложено с договор
на специализирана фирма.

Административно-битова част
При изграждане и експлоатация на кариерата не се предвижда извършване на

строителство на сгради.
За оперативно обслужване на производствения процес на кариерата е предвижда

инсталирането на три мобилни помещения /фургони/, представляващи канцелария,
столова и помещение за охраната, химическа тоалетна. За осветление и други нужди на
обекта ще се поставят осветителни вишки, захранвани с фотоволтаично осветление
поставено на покрива на фургоните.

За осъществяването на инвестиционното намерение няма да се изграждат нови
външни пътища. Ще се използва съществуващата в района пътна инфраструктура, като
пътищата който не са асфалтирани ще бъдат подобрени чрез насипване с трошен камък.

Текущите и основни ремонти на машините, транспортните операции и обслужващи
дейности ще се възлагат на външни фирми извън площадката.

Схематичен и картен материал с посочено местоположение на административната
сграда и контури на елемените от кариерата са приложени в Приложение 25 и показани
Фиг. 2.1.6.-7.

За престои и зареждане с гориво на резервоара, на обслужващата техника (багер,
челния товарач, дизеловия генератор, компресор и др. машини) се предвижда изграждане
на бетонна площадка оборудвана с котлован и метален контейнер за съхранение на
(резервно дизелово гориво, моторни и хидравлични масла съхранявани в оборотни варели
в т.ч. генерирани отпадъчни масла).

По искане на компетентния орган по околната среда за по-голяма детайлност по
отношение на местоположението на административната сграда е извържен допълнителен
анализ за конкретното ситуиране на обектите обслужващи кариерата.

Следва да бъде подчертано, че описаното местоположение касае настоящата
разработка. След получаване на търговско откритие и разработване на цялостен работен
проект ще бъде дадено конкретното местоположение на съпътстващите обекти за
обслужване на кариерата. Всички обекти, участващи в ИП се определят като основни
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обекти, ако участват в процеса и променят своето местоположение в зависимост от добива
по години. Затова следва да бъде подчертано, че даденото местоположение в настоящата
разработка не е статично, а динамично в зависимост от добива. При всяка промяна
описана в настоящия доклад касаеща ситуирането на спомагателните обекти РИОСВ ще
бъде уведомена.

За ситуиране на административните сгради – 2 бр./фургони/, склада /фургон/ ще бъде
ползван имот 20403.23.36, с. Девесилово, община Крумовград , с обща площ 3 715 кв.м.

Обектите в обхвата на ИП са:
- Фургони 3 броя всеки по 21 кв. м или общо 63  кв. м;
- Резервоар за чиста вода 6 м3;
- Водоплътен, черпателен резервоар с обем 10 м3;
- Утаител 3 м3; Размери /2,0 м. х 1,5 м. х 1,5 м./;
Площта, която ще заемат тези съоръжения е 1,5 дка.
Предвижда се при стартиране работата на кариерата да работи персонал от 4-5 човека,

а в рамките на 10 години от експлоатацията, работния персонал да достигне до 10-15
човека. За битови и хигиенни нужди за работния персонал на площадката ще се използва
питейна вода, която ще се доставя от водоизточник, определен от „ВиК“ Кърджали, с
водоноска и съхранява на обекта в резервоар за чиста вода с обем 6 м3, след използване на
водата, тя ще се оттича в предвидения водоплътен, черпателен резервоар с обем 10 м3.
При достигане на максималния работен персонал, генерираните отпадъчни води за битови
нужди, ще са в рамките на 2-2,5м3/мес. или около 30 м3/год. След напълване на
резервоара, отпадъчните води ще се извозват от външна фирма, разполагаща с
специализирана техника, до действаща ПСОВ, за последващо пречистване, като в
зависимост от наличния персонал, извозвонето на отпадъчните битови води ще се
извършва от 2 до 3 пъти в годината.

Конкретното местположение на подобектите – административна сграда, утаител,
черпателен резервоар и склад със схематичен материал са приложени в Приложение 25.
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Фиг. 2.1.6.-8.Местоположение на разположение на подобектите предмет  на ИП
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Фиг. 2.1.6.-9. Местоположение на административните сгради в обхвата на концесията

Технология за добив с „Диамантена" въжена резачка.
Технологията на рязане на скалите с "диамантена" въжена резачка (ДВР) се

заключава в следните основни операции:
❖ Прокарване на вертикален сондаж F1 с диаметър 90 mm;
❖ Прокарване на хоризонталните сондажи F3, F4, F5 с диаметър 35 mm;
❖ Извършване на хоризонтален разрез Т0 с "диамантена" каменорезна машина

разположена на долната площадка на стъпалото, след като въжето се прекара през двата
хоризонтални сондажа F4 и F5;

❖ Извършване на вертикален напречен разрез Т1 от същата позиция на машината.

Въжето се прекарва през вертикалния и хоризонтален сондаж F2 и F4.
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❖ Извършване на вертикален надлъжен разрез Т2 с камено-резна машина
разположена на долната площадка на стъпалото, въжето преминава през хоризонталния
сондаж F5 и вертикалния F2.

❖ Отделянето на блока се осъществява с челен товарач. За целта се пробива дупка с h
- 30 ÷ 40 cm в която се поставя метален клин. Под ламелата се поставя достатъчно
количество земна маса за запазване от нараняване на блока.
❖ Разделянето на блока на стандартни блокове чрез "диамантени" въжени резачки

при което се получават 6 гладки повърхности т.е. получава се качествен добит стандартен
блок.

Добивът на всеки следващ блок се извършва по описания по - горе начин. След
изземване на няколко блока от първия ред може да започне едновременно добиване на
блокове от първия и втория ред на стъпалото.

По такъв начин се оформя стъпаловидната (начупена) линия на работния фронт на
стъпалото в посока от нарезната траншея към края на рудничното поле. Изземването на
блокове се извършва по няколко последователно разположени една до друга заходки
(ламели) по надлъжната и напречната ос на рудничното поле.

Добитите блокове трябва да отговарят на изискванията на БДС 8265 - 85.

Фиг. №2.1.6.-10 Последователност на операциите при добива на скален блок с
„диамантена" въжена резачка

Използвани методи за строителство:
Предлагания метод е строителство на кариера за добив на скално-облицовъчни

материали по открит способ и изземване на полезното изкопаемо на стъпала. След
изземване на запасите освободените площи ще бъдат използвани за насипища за стерилни
скални маси добити от по-горните обеми със запаси. По този начин частично ще се
предотврати формирането на негативни релефни форми.

Остатъчната кариера ще бъде частично засипана и терасирана. Така подготвените
площи ще бъдат подложени на цялостна биологична рекултивация.

Специфични строителни дейности които ще се извършват по време на работа на
площадката са:

- почистване на концесионната площ;
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- изграждане на отвал за нехумусна откривка в т.ч. трошен камък (късове от натрошен
мрамор и раздробени блокове мрамор);

- изграждане на вътрешно хумусно депо;
- прокарване на вътрешни кариерни пътища.
Разкривните работи са част от основната дейност на кариерата.
Основните производствени процеси които ще се извършват при реализация на

инвестиционното предложение са отнемане и временно депониране на почвен слой,
скална откривка и добив на скални блокове посредством рязане на скалния масив с
диамантено въже, вътрешно кариерен транспорт на готовата продукция и трошения
камък, както и товарене на готовата продукция на бордови камиони с цел доставка към
краен потребител.

Производствени процеси по време на строителство
Началото на минното строителство ще започва с разкривни работи, включващи:
- Зачистване на концесионната площ от храсти и други нискостеблени растения;
- Трасиране на контура на концесионната площ;
- Трасиране на контура на кариерната изработка;
- Трасиране на контура на добивния хоризонт;
- Засичане на слоя - откриване на работна площадка;
- Отнемането на материалите на откривката от проектираната кариерна изработка. Чрез

разкриването ще се цели да бъде създаден удобен и безпрепятствен достъп до запасите на
полезно изкопаемо. Отнемането на откривните маси ще се извършва с багер.

Разкриването на запасите на отделните добивни хоризонти, ще става с траншейни
минни изработки, размерите на които ще позволяват преминаването на основните
добивни и транспортни машини.

Производствени процеси по време на експлоатация
Процеса на експлоатация ще се извършва по открит способ на стъпала и ще включва

следните дейности:
1. Отнемане на пласта почвения слой и съхранение на хумусно депо;
2. Премахване на твърдата откривка и неговото съхранение на отвал за нехумусна

откривка;
3. Прокарване на нарезни траншеи с цел откриване на полезното изкопаемо;
4. Изземване на полезното изкопаемо, скални блокове годни за последваща

преработка, складирането им и товарене към крайни клиенти;
5. Рекултивация на засегнатите терени след изземване на полезното изкопаемо;
Дейности от 1 до 5 ще бъдат извършвани едновременно. Рекултивацията (т. 6), ще се

извършва на етапи. Експлоатацията на находището и рекултивацията на засегнатите
терени ще се основават на допълнително изработени и утвърдени цялостни и годишни
проекти.

Основните процеси които ще се извършват при реализация на инвестиционното
предложение са отнемане и временно депониране на почвен слой, скална откривка и
добив на скални блокове посредством рязане на скалния масив с диамантено въже,
вътрешно кариерен транспорт на готовата продукция и трошения камък (инертна скална
маса), както и товарене на готовата продукция на бордови камиони с цел доставка към
краен потребител.

Почвения слой - ще бъде събиран и депониран на временно депо за почвен слой в
контура на концесионната площ. Този почвен слой ще се използва за последваща
рекултивация на засегнатите терени съгласно проект за рекултивация. Проекта за
рекултивация е част от цялостния технически проект за добив за находището и ще бъде
изготвен след получаване на концесионни права, съгласно ЗПБ.
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Скалната откривка до десетата година ще бъде съхранявана на отвал, разположен в
пределите на концесионната площ. След десетата година ще се използва директно за
рекултивация на отработеното кариерно пространство.

Добива на скални блокове ще се извършва чрез разработка на открита кариера чрез
прилагане на съвременни технологии и използване на съответното техническо оборудване
- сонди, диамантени резачки и товарене с багер.

Експлоатацията на полезното изкопаемо ще бъде в следната последователност:
- разкривни и подготвителни работи:
Пробутването/транспортирането/ на откривката до отвално стопанство (хумусно

депо и временен отвал за трошен камък) ще се извършва чрез багер и автосамосвал.
Определянето на необходимите количества разкрити площи по години се извършва на
база предвидените за добив количества блокове мрамор.

Отнемането на материалите над полезното изкопаемо ще се извършва поетапно, като
първо ще бъде отнет хумусния пласт. Същият временно ще се съхранява на хумусното
депо което ще бъде разположено в границите на концесионната площ. Хумусното депо ще
бъде затревено с цел запазване на хранителните качества специфични за почвения слой.
След изземването на промишлените запаси в находището, разкривката от хумусното депо
ще бъде използвана за рекултивация, при запълване на отработените пространства на
кариерата.

Вътрешно кариерен транспорт включва процесите пробутване /транспортиране/ на
откривката до отвално стопанство. Ще се извършва чрез багер и автосамосвал.
Определянето на необходимите количества разкрити площи по години се извършва на
база предвидените за добив количества блокове мрамор.  Добитите блокове мрамор ще се
съхраняват на обособена площадка в кариерата.

Според проекта за аналогичен добив, подобектите за рекултивация след края на
експлоатацията са:

• Площите заети от насипище;
• Откосите на насипището;
•Дъното на кариерата;
•Бордовете на кариерата.
Рекултивацията на насипището и откосите включва следните етапи:
•Ландшафтно оформяне на насипището;
•Противоерозионно укрепване и озеленяване на откосите;
•Противоерозионно укрепване и озеленяване на повърхността на насипището.
Рекултивацията на котлована на кариерата - дъно и бордове на кариерата включва:
•Ландшафтно оформяне на бордовете на кариерата;
•Вертикална планировка на дъното с проектни наклони до 3%;
•Предпазване от ерозия и укрепване на бордовете и дъното чрез залесяване и

затревяване;

Техническата рекултивация включва работите по подготовка на биологичната
рекултивация и се състои в следното:

•Създаване и оформяне на устойчиви откоси.
•Насипване и подравняване на всички площи за рекултивация със земни маси от

откривката, депонирана в насипа. По този начин се разпределя част от откривката, като се
създават условия за подравняване дъното на кариерата, предпазните берми и останалите
площи подлежащи на рекултивация.

Добавяне на подобрители.
Биологичната рекултивация ще включва следните етапи:
• Затревяване на хоризонталната площ и откосите на насипището;
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• Противоерозионно укрепване и озеленяване на бордовете на кариерата;
• Затревяване на дъното на кариерата;
• Залесяване на горния ръб на кариерата.
Необходимо технологично оборудване за работа в кариерата

За постигане на зададената годишна производителност, се предвижда на кариерата
да се работи със следната техника:

Спецификация на технологичното оборудване
Багер – 1 бр.
Самосвал – 1 бр.
Челен товарач – 1 бр.
Товарен камион с бордови автокран – 1 бр.
Камено резни машини с диамантено въже – 3 бр.
Пробивна сонда (90 мм) с електродвигател 3 kW - 1бр.
Дизелов генератор – 1 бр.
Компресор дизелов двигател – 1 бр
водна помпа – 1 бр.
Цистерна за вода 20 м3 – 1 бр.
Колесен фургон (битовка) – 2 бр.
Колесен фургон (склад-метален контейнер) – 1 бр.
Химическа тоалетна – 1 бр.
Метален контейнер – 1 бр.
Кариерата ще работи на петдневна работна седмица, на една смяна.

Предвижда се при стартиране работата на кариерата да работи персонал от 4-5 човека,
а в рамките на 10 години от експлоатацията работния персонал да достигне до 10-15
човека.

Текущите и основни ремонти на машините, транспортните операции и обслужващи
дейности ще се възлагат на външни фирми.

Кариерна техника и транспорт
Транспортирането на суровината ще се извършва с автосамосвали. Маршрутите на

движение на транспортната техника ще са съобразени с наличната към момента пътна
инфраструктура. Вътрешнокариерни трасета в схематичен вид са представени в
Приложение 25.
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Фиг. 2.1.6.-11 Временни вътрешни обслужващи пътища и административна част в границите на концесията
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Схема на разположение на депата е показана на Фиг. 2.1.6.-10 и дадено в
Приложение  26 .

Фиг. 2.1.6.-12
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Предварителен план за управление на минните отпадъци на находище „Агликина
поляна“ е приложен в Приложение 27.

Схема на всички обекти и подобкти, както и визиализация на разположение на
каптажите е показана на Фиг. 2.1.6.-11  и дадено в Приложение  27  .

KML файлове на ИП и всички съпътстващи обекти в него са представени в
Приложение  28 .

Фиг. 2.1.6.-13
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Етапи на реализиране на инвестиционното предложение
Програмата за планираните дейностите, вкл. за строителство, експлоатация и

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване на площадката ще се
осъществи по сключен договор за концесия за 35 години.

Според разработения календарен план за добив, в посочения концесионен срок се
обособяват четири етапа за развитие на кариерата:

Първи етап - Строителство на кариерата - продължителността на строителството е
една година. Капиталните минно - строителни работи, които ще се извършват през този
етап са:

- зачистване на кариерната площ от храсти и други нискостеблени растения;
- изграждане на отводнителните призми и канавки по външните контури на

находището с доказаните запаси, изграждане на вътрешно кариерни пътища, оформяне
депото за хумус, отвала за трошен камък, временна площадка за готови блокове мрамор и
площадката на административно-битовата част (мобилен - фургони, представляващи
канцелария, столова, помещение за охраната. химическа тоалетна);

- извършване на откривни работи;
- транспортния достъп ще се извършва по съществуващ път, стабилизиран с

трошено каменна настилка;
- извършване на добивни работи за осигуряване на широк фронт на минните работи

в кариерата;
Втори етап - Разработване на находището от 2-та до 10-та година. Минните работи

които ще се провеждат през този етап са циклични и включват:
- откривка на полезното изкопаемо, машинно разрязване и разкрояване на скалния

масив, изваждане на блоковете мрамор;
- вътрешно кариерен транспорт включващ депониране на хумусната откривка в

хумусно депо и добитата инертна плътна скална маса в непреработен вид като трошен
камък (нестандартни, напукани, разтрошени блокове мрамор) на отвал;

- Стифиране на готов блок мрамор на временна площадка в контура на кариерата,
почистване на полето за следващ цикъл;

Трети етап - Същински добив -от 11-та до 30-та година. Минните работи ще се
включат:

- откривка на полезното изкопаемо, машинно разрязване и разкрояване на скалния
масив, изваждане на блоковете мрамор, стифиране на готов блок мрамор на временна
площадка в контура на кариерата, почистване на полето за следващ цикъл;

- вътрешно кариерен транспорт включващ депониране на хумусната откривка в
хумусното депо и добитата инертна плътна скална маса в непреработен вид като трошен
камък (нестандартни, напукани, разтрошени блокове и раздробен мрамор) в отработения
вече котлован на кариерата;

- провеждане на мероприятия за частична рекултивация на отработеното
пространство на котлована и нарушените терени в контура на кариерата, съгласно приетия
план за рекултивация.

Четвърти етап - Краен етап на добивните работи -31-та до 35-та година - Минните
работи ще се включват добивни работи на мраморни блокове и завършителни дейности по
рекултивация на кариерата.

Сроковете и етапите по отношение на рекултивацията са два: от 11-та до 30-та и
след 30-та до края на концесията. Същите са оформени въз основа на разработените
график и етапи на експлоатация, както и въз основа на специфичността и задължителната
последователност при изпълнение на рекултивационните дейности.
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Риск от аварии
България попада в Егейската сеизмична зона, която е част от Средиземноморския

земетръсен пояс. Земетресенията в България са от тектонски произход с повече от 250
огнища, по-голямата част, от които са в Южна България. Съгласно „Комплексна карта -
Сеизмично райониране на Основните индустриални зони в България по области и райони
за развитие находището попада в седма степен на интензивност по скалата на МШК, която
е под средна по показател за страната.
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Фигура №.2.1.6.-14. Сеизмично райониране на Република България

На територията на която ще се изградят съоръженията за минни отпадъци и в
непосредствена близост до тях, няма изградени съоръжения от инфраструктурата,
отговорни конструктивни съоръжения до IV- та категория.

Според действащото сеизмично райониране на република България, района на
цялото находище попада в територия с вероятност от възникване на земетресение със
степен на въздействие - I-VII по МШК.

До момента няма сведения за силни земетресения в района, които биха застрашили
живота на пребиваващите и работещите на обекта.

Геоложка опасност
Районът на съоръженията попада в зона без риск от активиране на свлачищни

процеси.

Наводнения
Според районирането на територията на Република България, по заливни зони,

районът на находището не попада в тях.
Приложената по-долу карта представлява райониране на територията на страната

по зони с потенциална опасност от заливане.
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Фигура №.2.1.6.-15.

План за собствен мониторинг

При изпълнение на инвестиционното предложение възложителя планира да извършва
следните мерки за мониторинг на компонентите на околната среда:

J Наблюдение и контрол на отделяните вредни газове от използваната техника;
J Вътрешен контрол по предаването на опасните отпадъци;
J Постоянен контрол върху отделяните отпадъци по видове и количества;
J Наблюдение и контрол върху състоянието на бордовете, стъпалата, траншеите

и откосите на насипищата, за да се предотвратят своевременно възникналите
опасности за хора и животни.
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Фигура №.2.1.6.-15.

План за собствен мониторинг

При изпълнение на инвестиционното предложение възложителя планира да извършва
следните мерки за мониторинг на компонентите на околната среда:

J Наблюдение и контрол на отделяните вредни газове от използваната техника;
J Вътрешен контрол по предаването на опасните отпадъци;
J Постоянен контрол върху отделяните отпадъци по видове и количества;
J Наблюдение и контрол върху състоянието на бордовете, стъпалата, траншеите

и откосите на насипищата, за да се предотвратят своевременно възникналите
опасности за хора и животни.
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2.2.  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;

Изходни документи

В качеството на изходни документи за изработване на ОВОС са използвани:
 Писмо с указания от директора на РИОСВ-Хасково за необходимите действия,

които възложителя следва да предприеме съгласно изисискванията на
нормативната уредба по околна среда;

 Резултати от прединвестиционни проучвания;
 Документация, получена от възложителя в процеса на прединвестиционни

проучвания.

Етапи за реализация на инвестиционното предложение
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда извършването на

технологичен добив на скалнооблицовъчни материали (мрамори) от находище “Агликина
поляна”, землище с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград.

По същество, технологичния процес се изразява в извършването на открит,
безвзривен кариерен добив на скалнооблицовъчни материали, при селективно депониране
на откривка и минен отпадък в депа в рамките на концесионната площ и др. съпътстващи
дейности по складиране и експедиция на добитата суровина. Не се предвиждат дейности
по предварителна обработка на добитата суровина.

За целта са предвидени необходимите структурни звена и техническа
инфраструктура, вкл. функционални връзки за осъществяване на основните дейности по:

 технологичен добив;
 складиране, логистика и транспорт.

Организацията на работния процес, вкл. проектирането, разработването и
експлоатацията на кариерната площадка, е съобразена с относимите нормативни актове в
областта на минното дело, както и изискванията за защита на околната среда. Всички
площадки, и открити зони, в които се осъществяват специфични технологични и добивни
дейности се оборудват със съответните съоръжения за безопасно протичане на процесите.
Съгласно плана за развитие на находището, подготовката за експлоатацията и
технологичния добив на кариерната площадка ще се развиват поетапно, чрез
последователно разработване, експлоатация, закриване и рекултивация на технологичните
участъци (технологичен блок/участък – Изток; технологичен блок/участък – Централен;
технологичен блок/участък – Запад).

За изграждането/развитието на кариерната площадка (находище) предмет на
инвестиционното намерение, е възприет конвенционален метод за разкриване и
селективно депониране на откривка и минен отпадък в рамките на концесионната площ.

През подготвителния/строителен период, ще бъдат изпълнени следните минно-
строителни дейности (СМР):

 Трасиране на временни вътрешнокариерни пътища;
 Трасиране на външнокариерни пътища за извозване на добитата суровина;
 Отстраняване на почвено-хумусния слой, вкл. откривката от технологичния

участък и подготовка за извършване на добив, в т.ч. организиране на хумусни
депа и депа/насипища за отпадъци от минната дейност;

 Разполагане на санитарно-битови сгради за работниците, офис помещение  и др.
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В експлоатационен режим, технологичния процес се изразява в извършването на
открит, безвзривен кариерен добив на скалнооблицовъчни материали (мрамори), чрез
прилагане на транспортна система на разработване със стъпала от горе на долу и външни
насипища, като изземването на полезното изкопаемо (скалнооблицовъчни материали) ще
се извърши по циклична технология с използване на диамантени въжени резачки (ДВР).

Съгласно плана за развитие на находището, експлоатацията и технологичния добив на
кариерната площадка ще се развиват поетапно, чрез последователно разработване,
експлоатация, закриване и рекултивация на технологичните участъци/етапи (технологичен
участък/етап – изток; технологичен участък/етап – централен; технологичен участък/етап
– запад ).

Цялостната схема за отработване на запасите в находището за периода на концесията
ще се осъществи според установената добивна технология, в пет на брой кариери,
разположени в трите основни технологични участъка.

Развитието на кариерата ще започне от технологичен участък – изток, след което ще
се пристъпи към усвояване на централната и западна част на находището.

Проектната производителност на кариерата е с разчети от 11 111 m3 скална
маса годишно от масива на находището. В Геоложкия доклад е вписан и защитен
рандеман на стандартни блокове от 16,2 %.

За производството на 1 800 m3 годишно мраморни блока трябва да бъдат погасени
тези 11 111 m3 минна маса от масива на запасите. Разликата от 9300 m3 (включват
нестандартни, напукани, разтрошени блокове и раздробен мрамор), които ще се депонира
на Депа за инертни отпадъци.

Технологичния отпадък, който ще се генерира при добива от запасите, негодни за
скални блокове ще възлиза на 307008 m3/35 години или по 9311 m3/година след 4-тата.

Обема на иззетата твърда откривка ще бъде около 235950 m3/35 години или по 6050
m3/година след 4-тата година.

Генерирания обем на иззетата мека откривка за срока от концесията ще бъде около
16150 m3/35 години или по 350 m3/година след 4-тата.

Депата за скална маса са с обща площ от 89,3 дка като на 15 % (13,4 дка) от тях ще
бъде депонирана меката откривка, която ще се използва при поетапната рекултивация.

Средната височина на табаните ще бъде 15 m т.е. на заложената площ за табани ще
може да се депонира 1138500 m3 скална маса. На годишна база ще се депонират около
15361 m3 минни отпадъци от откривката и добивните работи. Сметката показва, че
табаните няма да достигнат заложената височина след периода на концесия.

За намаляване на обема на временните депа за съхранение на твърдата откривка и
отпадъка от добива на мраморните блокове, инвеститорът ще търси възможности за
реализация на пазара на несортирана скална маса.

Общата използваемост на добитите мраморни блока от находището се очаква да
бъде до 60%, след като част от нестандартния скален материал ще се използва за „трошен
камък” за пътното и гражданското строителство.

По-голямата част от тях след приключване на добивната дейност ще бъдат
използвани за запълване на кариерите при техническата рекултивация на нарушените
терени на изработките, а другата ще се оползотворява като „трошен камък” за целите на
пътното и гражданско строителство или като смлян материал за различни видове готови
продукти.

Компанията ще работи в посока намаляване на остатъчната маса при добива на
мраморните блокове.

Депата са от насипен тип без допълнително уплътняване, като крайния контур на
скатовете ще се формира от ъгъла на естествения откос. Ъгълът на естествения откос
гарантира стабилността на съоръжението.



Page 88 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит рудник за добив
на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“

Минните отпадъци, формирани при експлоатацията на находище „Агликина
поляна” се отнасят към „инертни отпадъци“ съгласно чл. 12, ал. 3 и не съдържат опасни
отпадъци, опасни вещества или препарати над определен праг. Условията на съхранение
на отпадъка в депото не предполагат промяна в качествените му характеристики за
периода на експлоатация на находището и съоръжението. След този срок, депото подлежи
на рекултивация.

Според Чл. 22б. ал. 5 от ЗПБ, категорията на съоръженията се определя
посредством оценка на риска въз основа на качествената характеристика и състава на
минния отпадък, включително на промените му в резултат на възможни вторични
въздействия, както и на степента на стабилност на съоръженията според неговите
технически характеристики.

Съгласно определението на чл. 22б, ал. 4 от ЗПБ, според степента на опасност и
риска за околната среда и човешкото здраве, съоръженията (депа) за съхранение на
минните отпадъци, генерирани при експлоатацията на мрамори от находище „Агликина
поляна” е категория Б.

Местата на депата за минни отпадъци са съобразени със съществуващите геоложки,
хидроложки, хидрогеоложки, сеизмични и геотехнически фактори, които бяха описани
по-горе. Те напълно обуславят безопасните условия на експлоатация на съоръжението.

Няма възможност за дрениране и изтичане на вещества и химикали, които оказват
неблагоприятно въздействие върху компонентите на околната среда, безопасността и
здравето на населението. На табана не се предвижда депониране на такива химикали или
отпадъци, както и такива, които са потенциално опасни за генериране на опасни вещества
и съединения.

Физическата стабилност на съоръжението за минни отпадъци, контрол
Депата са от насипен тип без допълнително уплътняване, като крайния контур на

скатовете ще се формира от ъгъла на естествения откос. Ъгълът на естествения откос
гарантира стабилността на съоръжението.

Депото за скални отпадъци ще бъде с не голяма височина – максимално до 15 m.
За осъществяване на по-ефективен контрол и наблюдение благоприятно ще влияят

следните фактори:
• благоприятен релеф;
• механизирано изземване на откривката;
• липсата на подземни води;
• близост до четвъртокласен път от републиканската пътна мрежа;

Всичко това предопределя ежедневно наблюдение и контрол по дейността на
съоръжението за минни отпадъци.

Инвестиционното предложение предвижда в рамките на  проектната концесионна
площ на находището да не се извършва преработка  на суровина. Не се предвижда трайно
масивно строителство.

Към момента единствената известна връзка е с действащите планове за земеразделяне
на землищата предмет на ИП. За територията на избраната площадка няма друг утвърден
и влязъл в сила устройствен или друг план дейности, които да имат връзка с
инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение за изграждане на кариера за добив на подземни
богатства  не противоречи на действащите планове за района.

За територията няма одобрен и влязъл в сила ПУП. Реализацията на намерението ще
промени начина на трайно ползване на терена в кариера.

Програмата за планираните дейностите, вкл. за строителство, експлоатация и фазите
на закриване, възстановяване и последващо използване на площадката ще се осъществи по
сключен договор за концесия за 35 години.
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При изграждане и експлоатация на кариерата не се предвижда извършване на
строителство на сгради и други съоръжения.

След прекратяване на дейността по инвестиционното предложение се предвижда
провеждане на рекултивационни мероприятия по изготвен Проект за рекултивация на
концесионната площ.

След провеждане на настоящата процедура по реда на Глава VI от Закона за
опазване на околната среда, преди прилагането на работната програма на кариерата,
Възложителя планира да осъществи следните дейности свързани с инвестиционното
предложение:

- Получаване на търговско откритие;
- Сключване на концесионен договор;
- Съставяне на проект за провеждането на добивните работи в утвърдените запаси

на концесионната площ;
- Съставяне на проект за техническа и биологична рекултивация на нарушените

терени, след окончателното приключване на добива в находището, неразделна част на
генералния проект;

- Провеждане на процедура по смяна предназначението на земите - поетапно;
- Съставяне на цялостен и годишен експлоатационен проект за провеждането на

добивните работи за срока на концесията в обхвата на избрания терен;
- Реализация на годишния експлоатационен проект.
За територията на избраната площадка няма друг утвърден и влязъл в сила

устройствен или друг план дейности които в съчетание с експлоатацията на ИП да окажат
значително въздействие върху защитените зони в района и техните елементи.

Необходимост от разрешителни, свързани с инвестиционното предложение:

Разрешителните, свързани с инвестиционното предложение са регламентирани със
Закона за подземните богатства и Закона за концесиите:

 проучване на находището и изготвяне на доклад за утвърждаване на запасите;
 получаване на търговско откритие на находището;
 кандидатстване за получаване на концесия;
 реализация на концесията.
Инвестиционното предложение не предвижда заустване на отпадъчни води в

повърхностен водоприемник и канализационна мрежа на населени места. Това
обстоятелтво не изисква разрешително по смисъла на Закона за водите.

Необходими площи (като усвоени терени, земеделска земя, горски площи, други) по
време на фазата на строителство и фазата на експлоатация

Предвижданията са в рамките на проектната концесионна площ ще се извършват
всички дейности, свързани с добива на подземни богатства от находището. Площта е
съобразена с особеностите на находището, качествените и количествени характеристики
на подземното богатство. Тази площ ще осигури оптимално изземване на подземното
богатство от находището.

Съгласно първоначалната информация площта на находището е определена на
767,187 дка. След редуциране на площта на кариерата актуалната площ в обхвата на ИП  е
696,8 дка.

Проектната концесионна площ на находище „Агликина поляна”  е с размер 696,8
дка дка.  В границите на проектната концесионна площ на оценяваното ИП се включва:
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А) Площта на находище „Агликина поляна” е 580,908 дка:
 Участък Изток е с площ 75,2 дка;
 Участък Централен е с площ 298,338 дка;
 Участък Запад е с площ 207,370 дка.

Б) Площта на депата за скална  твърда откривка в находище „Агликина поляна” е 89,3 дка:
 Депо 1 е с площ 41,2 дка;
 Депо 2 е с площ 11,8 дка;
 Депо 3 е с площ 15,0 дка;
 Депо 4 е с площ 21,3 дка.

В) Площ на  депата за съхранение на хумусния слой е 13,4 дка.

Депата за скална маса са с обща площ от 89,3 дка като на 15 % (13,4 дка) от тях ще
бъде депонирана меката откривка, която ще се използва при поетапната рекултивация.
Г) Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива/
депа, работна площадка – за механизацията, която ще се използва за минните и
геологопроучвателните работи/ – 115,892 дка.

Д) Концесионната площ попада в землищата на три села: - 696,8 дка

Землище с. Голям Девесил – 171,245 дка;
Землище с. Девесилово – 89,217 дка;
Землище с. Егрек – 436,322 дка;
Проектната концесионна площ на находище „Агликина поляна”  е с размер 696,8 дка.

Имотите, попадащи в концесионната площ, са на различни собственици - физически
и юридически лица, община, държава. Най-голям дял имат земите с горско
предназначение, следващи по процент са пасищата и ливадите, а на трето мято по
отнемане са нивите.

Концесионерът ще осъществява дейността си след придобиване на необходимите
права за имотите, които попадат в концесионната площ и след провеждане на
необходимите процедури за земята, които да обусловят правото му да разработи
находището и добива подземното богатство.

Всички дейности по време на строителството ще се осъществяват единствено и само в
границите на имотите. Няма да се налага ползването на допълнителни площи за дейности
по време на строителството.

Имотите, попадащи в концесионната площ, са на различни собственици – физически
лица, община, държава. Земите са предимно със земеделско предназначение, с различни
по вид категории.

Пряко засегнати площи са тези, за които се предвижда добив, където ще се извършва
депониране на откривката, и площите където ще се извършват спомагателни дейности.
Разгледаните площи са:

- Площ, на която ще се извършва добив, включваща три участъка;
- Площ на депа за откривката;
- Площ на която ще се разполагат административна сграда (фургони), навес на

временно съхранение на опасни отпадъци, резервоар за чиста вода,  водоплътна
шахта.



Page 91 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит рудник за добив
на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“

Вътрешнокариерните пътища в кариерата са временни и постоянни. Те създават
транспортен достъп от всички участъци към основната промишлена площадка и помежду
им.

Временните пътища са част от площта за добив, поради това не се разглеждат като
отделна пряко засегната площ.

Постоянните вътрешно кариерни пътища се разглеждат в зависимост от етапа на
експлоатация на находищата.
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2.3. 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);

По същество, технологичния процес се изразява в извършването на открит,
безвзривен кариерен добив на скалнооблицовъчни материали, при селективно депониране
на откривка и минен отпадък в депа в рамките на концесионната площ и др. съпътстващи
дейности по складиране и експедиция на добитата суровина. Не се предвиждат дейности
по предварителна обработка на добитата суровина.

За целта са предвидени необходимите структурни звена и техническа
инфраструктура, вкл. функционални връзки за осъществяване на основните дейности по:

 технологичен добив;
 складиране, логистика и транспорт.

Организацията на работния процес, вкл. проектирането, разработването и
експлоатацията на кариерната площадка, е съобразена с относимите нормативни актове в
областта на минното дело, както и изискванията за защита на околната среда. Всички
площадки, и открити зони, в които се осъществяват специфични технологични и добивни
дейности се оборудват със съответните съоръжения за безопасно протичане на процесите.
Съгласно плана за развитие на находището, подготовката за експлоатацията и
технологичния добив на кариерната площадка ще се развиват поетапно, чрез
последователно разработване, експлоатация, закриване и рекултивация на технологичните
участъци (технологичен блок/участък – Изток; технологичен блок/участък – Централен;
технологичен блок/участък – Запад).

За изграждането/развитието на кариерната площадка (находище) предмет на
инвестиционното намерение, е възприет конвенционален метод за разкриване и
селективно депониране на откривка и минен отпадък в рамките на концесионната площ.

През подготвителния/строителен период, ще бъдат изпълнени следните минно-
строителни дейности (СМР):

 Трасиране на временни вътрешнокариерни пътища;
 Трасиране на външнокариерни пътища за извозване на добитата суровина;
 Отстраняване на почвено-хумусния слой, вкл. откривката от технологичния

участък и подготовка за извършване на добив, в т.ч. организиране на хумусни
депа и депа/насипища за отпадъци от минната дейност;

 Разполагане на санитарно-битови сгради за работниците, офис помещение  и др.
В експлоатационен режим, технологичния процес се изразява в извършването на

открит, безвзривен кариерен добив на скалнооблицовъчни материали (мрамори), чрез
прилагане на транспортна система на разработване със стъпала от горе на долу и външни
насипища, като изземването на полезното изкопаемо (скалнооблицовъчни материали) ще
се извърши по циклична технология с използване на диамантени въжени резачки (ДВР).

Съгласно плана за развитие на находището, експлоатацията и технологичния добив на
кариерната площадка ще се развиват поетапно, чрез последователно разработване,
експлоатация, закриване и рекултивация на технологичните участъци/етапи (технологичен
участък/етап – изток; технологичен участък/етап – централен; технологичен участък/етап
– запад ).

Цялостната схема за отработване на запасите в находището за периода на концесията
ще се осъществи според установената добивна технология, в пет на брой кариери,
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разположени в трите основни технологични участъка.
Развитието на кариерата ще започне от технологичен участък – изток, след което ще

се пристъпи към усвояване на централната и западна част на находището.
Инвестиционното предложение предвижда в рамките на  проектната концесионна

площ на находището да не се извършва преработка  на суровина. Не се предвижда трайно
масивно строителство.

Върху площта на бъдещата кариера няма никакви постройки, съоръжения. На
концесионната територия, на временна вътрешна промишлена площадка, ще бъдат
разположени битови фургони за персонала и администрацията.

Основните суровини и материали, които ще бъдат използвани при реализиране на
инвестиционното предложение и неговата експлоатация, са:

 При подготовка на находището за неговата експлоатация:
 При експлоатацията на находището с добива;
 Ежегодно добиване от находището на суровина до изчерпване на запасите;
 Вода за питейни нужди - доставка на бутилирана вода

Други природни ресурси, суровини и материали при експлоатацията на находището
при добива няма да бъдат използвани.

Етапи за реализация на инвестиционното предложение
Технологията предвижда използване на открит, безвзривен кариерен добив на

скалнооблицовъчни материали.
На този най-ранен етап се прогнозира, че в рамките на  проектната концесионна

площ ще се обособят:
 система на разработване със стъпала от горе на долу
 хумусни депа;
 външни насипища;
 вътрешно кариерни пътища;
 кариери за добив.

като изземването на полезното изкопаемо (скалнооблицовъчни материали) ще се
извърши по циклична технология с използване на диамантени въжени резачки (ДВР).

Рекултивация и възстановяване на нарушените терени

Към техническия проект за добив за находището като самостоятелен документ ще се
разработи и проект за рекултивация на нарушените терени. Този проект ще бъде
неразделна част от Цялостните технически проекти за добив и за това е неразделна част от
инвестиционно предложение.

Проекта за рекултивация включва технически и биологични мероприятия за
възстановяване на нарушените терени. Насоките на рекултивация ще са решени в
зависимост от състоянието на площите в края на експлоатацията и съгласно изискванията
на съответните нормативни документи.

Обектите за рекултивация след края на експлоатацията на кариерата са:
Площите заети от насипища;
Откосите на насипищата;
Дъното на кариерите;
Бордовете на кариерите.

Рекултивацията на насипищата и техните откоси включва следните етапи:
Ландшафтно оформяне на насипищата;
Противоерозионно укрепване и озеленяване на откосите;
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Противоерозионно укрепване и озеленяване на повърхността на насипищата.
Рекултивацията на котлованите – дъно и бордове на кариерата включват:

Ландшафтно оформяне на бордовете;
Вертикална планировка на дъното с проектни наклони до 3%;
Предпазване от ерозия и укрепване на бордовете и дъното чрез залесяване и

затревяване.

Техническа рекултивация

Техническата рекултивация на кариерата основно е свързана с мероприятия по
осигуряване на устойчивостта на бордовете на кариерата, осигуряване на отводняването
на кариерните полета и неработните стъпала. Целта е предотвратяване на свличане и
срутване на земни маси и максимално намаляване риска от повърхностни ерозионни
процеси.

Биологична рекултивация

Мероприятията за биологична рекултивация включват следните етапи:
Затревяване на хоризонталната площ и откосите на насипищата;
Противоерозионно укрепване и озеленяване на бордовете на отработените кариери;
Затревяване на дъното на кариерата;
Залесяване на горния ръб на кариерата.

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 години след изпълнението на техническата рекултивация (чл.
4, т. 2 б от Наредба 26/1996).

Основните дейности, залегнали в проекта по биологична рекултивация са за
подобряване на условията на месторастене и избор на подходяща за условията дървесна и
тревна растителност.

Предвидените в проекта мероприятия включват:
Мелиоративни мероприятия – внасяне на минерални торове;
Залесяване и затревяване с подходящи за условията дървесни и тревни видове;
Отгледни грижи – попълване на загинали фиданки, окопаване, косене на тревна
растителност.

2.4.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;

2.4.1. Емисии в атмосферен въздух
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда извършването на

технологичен добив на скалнооблицовъчни материали (мрамори) от находище “Агликина
поляна”, землище с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград.

По същество, технологичния процес се изразява в извършването на открит,
безвзривен кариерен добив на скалнооблицовъчни материали, при селективно депониране
на откривка и минен отпадък в депа в рамките на концесионната площ и др. съпътстващи
дейности по складиране и експедиция на добитата суровина. Не се предвиждат дейности
по предварителна обработка на добитата суровина.
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За целта са предвидени необходимите структурни звена и техническа
инфраструктура, вкл. функционални връзки за осъществяване на основните дейности по:

 технологичен добив;
 складиране, логистика и транспорт.
Организацията на работния процес, вкл. проектирането, разработването и

експлоатацията на кариерната площадка, е съобразена с относимите нормативни актове в
областта на минното дело, както и изискванията за защита на околната среда. Всички
площадки, и открити зони, в които се осъществяват специфични технологични и добивни
дейности се оборудват със съответните съоръжения за безопасно протичане на процесите.

2.4.1.1. Източници на емисии през периода на строителството
Съгласно плана за развитие на находището, подготовката за експлоатацията и

технологичния добив на кариерната площадка ще се развиват поетапно, чрез
последователно разработване, експлоатация, закриване и рекултивация на технологичните
участъци (технологичен блок/участък – Изток; технологичен блок/участък – Централен;
технологичен блок/участък – Запад).

За изграждането/развитието на кариерната площадка (находище) предмет на
инвестиционното намерение, е възприет конвенционален метод за разкриване и
селективно депониране на откривка и минен отпадък в рамките на концесионната площ.

През подготвителния/строителен период, ще бъдат изпълнени следните минно-
строителни дейности (СМР):

 Трасиране на временни вътрешнокариерни пътища;
 Трасиране на външнокариерни пътища за извозване на добитата суровина;
 Отстраняване на почвено-хумусния слой, вкл. откривката от технологичния

участък и подготовка за извършване на добив, в т.ч. организиране на хумусни
депа и депа/насипища за отпадъци от минната дейност;

 Разполагане на санитарно-битови сгради за работниците, офис помещение  и др.
Общата продължителност на подготвителните/разкривни и минно-строителни

дейности за всеки етап се предвижда да бъде в порядъка на ≈ 8 – 12 месеца, през който ще
се изпълнят съответните дейности.

По време на строителството се очаква да бъдат формирани неорганизирани емисии,
свързани приоритетно с отделянето на прахови частици и в по-малка степен, отработени
газове от строителната механизация и тежкотоварните транспортни средства.

Въздушната среда в района на кариерната площадка (находище) ще бъде подложена
на следните въздействия:

 Отделяне на прахови частици от специализираната/строителна механизация при
извършване на подготвителните разкривни работи и организация на отвали за
минни отпадъци и хумусни депа (изкопи, насипи, товарене, разриване,
подравняване и др.);

 Отделяне на отработените газове от двигатели с вътрешно горене при работа на
специализираната механизация и тежкотоварните автомобили.

Праховите емисии са представени от общ суспендиран прах и ФПЧ10.
Интензитетът на формиране зависи от естеството на извършваните минно-строителни
дейности и използваната за това механизация.

Предвижването на тежкотоварната и строителна механизация на територията на
площадката, също така допринася за изменение на качеството на атмосферния въздух.
Отделяните от двигателите с вътрешно горене вредни вещества в състава на отработените
газове, допълват общото натоварване на приземния атмосферен слой в обхвата на
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разглежданата територия и прилежащите контактни зони.
При работата на ДВГ с дизелово гориво се отделят замърсители от I, II и III група:
 Група I – азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, метан,

въглероден оксид, амоняк, двуазотен оксид и фини прахови частици;
 Група II – тежки метали;
 Група III – устойчиви органични замърсители.
Интензивността на емитирането им в околната среда зависи от типа на

използваната техника, натовареност и продължителност на експлоатация.

2.4.1.1.-1. Инвентаризация на замърсителите. Масов баланс

Работата на специализираната строителна механизация при извършване на
разкривните работи, вкл. организирането на хумусни депа и отвали за минни отпадъци,
както и движението на тежкотоварните автомобили по технологичните пътища в контура
на кариерната площадка, ще бъдат разгледани като сумарен площен източник.

Инвентаризацията на замърсителите в зависимост от източника на формирането им
е извършена по балансов метод, чрез прилагане на специализирани методики, основани на
емисионни фактори (EF). Оценката е извършена на база:

 Актуализирана методика за определяне емисии на вредни вещества във
въздуха, чрез прилагане на  EMEP/EEA Аir Pollutant Emission Inventory
Guidebook (EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook);

 Compilation of Air Pollutant Emission Factor, AP-42, Volume 1: Stationary Point
and Area Sources, Fifth edition, U.S.EPA;

 Emission Estimation Technique Manual for Mining and Processing of Non-Metallic
Minerals, National Pollutant Inventory (NPI).

А/ Въздействие на строителната механизация при извършване на разкривни, земно-
насипни работи (изкопи, насипи, товарене, разриване, подравняване и др.)

Инвентаризацията на емисиите на прах в атмосферата при работа на основната
механизация е извършена в съответствие с методиката, публикувана в Emission Estimation
Technique Manual for Mining and Processing of Non-Metallic Minerals, National Pollutant
Inventory (NPI) и Compilation of Air Pollutant Emission Factor, AP-42, Volume 1: Stationary
Point and Area Sources, Chapter 11.9: Mineral Products Industry.

При изпълнението на разкривните работи, планировката и оформянето на терена за
разработване на кариерната площадка и инфраструктура към нея, ще се изпълнят земни
работи, съпроводени с отделяне на прах. Степента на запрашеност зависи от терена, върху
който ще се осъществяват строителните/подготвителни работи и метеорологичните
условия в района. За разглежданата площадка е характерна земна основа, съставена от
маломощен почвен слой (кватернерна покривка 0.35 m.), представен главно от склонов
насип и делувиални отложения.

Откривните работи ще се водят с еднокофови багери, след предварително
изземване на почвения слой. След изкопаване и натоварване в автосамосвали, разкривката
(мрамори от непродуктивния пласт, гнайси, амфиболити и калкошисти) ще се
транспортира до четири външни насипища/депа. Постъпилият материал във всяко
насипище се оформя от булдозер според проектните параметри на насипището.
Предварително от основата на външните насипища се отнема почвения слой.

Почваният слой (хумуса) се изкопава от хидравличен багер или скрепери директно
от земния масив и се натоварва на автотранспорт. Материалът ще се съхранява по



Page 97 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит рудник за добив
на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“

съвместимост на депата за твърдата откривка като ще бъдат отделени до 15 % от тях.
Постъпилият материал в депото се оформя от булдозер.

В тази връзка, при извършване на подготвителните/разкривни работи на кариерната
площадка се очаква формирането на емисии на прах, главно на общ суспендиран прах в
ограничен периметър около работната зона, главно при товаро-разтоварните работи. При
тази дейност, очакваните емисии на прах са незначителни, поради ниската височина на
товарене и разтоварване от 0,5 до 1 м., както и от високия гранулометричин състав и
влажност на почвения слой (над 1 мм. ≈ 95 % и относителна влажност от 12 % до 30 %).

Имайки предвид съществуващите обстоятелства, общото замърсяването се очаква
да бъде с локален характер с предполагаем обсег на въздействие до 100 м. от източника.

За изчисление на количеството на емитираните твърди прахови частици, е
използвано базовото уравнение от вида:

Е = [А x OpHrs] x EF

Където:
Е – емисия на замърсителя, kg/yr;
А – производителност/количество на материала, t/hr;

OpHrs – оперативни часове, hr/yr;
EF – емисионен фактор;

При изчисленията са възприети следните параметри на находището по проектна
спецификация:

 Обем на откривка (мека и твърда) – 22200 m3/yr.;
 Оперативни работни часове на техниката – 1500 hr/yr.
Обемът на иззетата твърда откривка за концесионния период от 35 г. се очаква да

бъде около 235 950 m3 или по 6050 m3/г. след 4-тата година.
Генерирания обем на иззетата мека откривка за срока от концесията ще бъде около

16 150 m3 или по 350 m3/година след 4-тата година.
Количествата на откривката /мека и твърда/ през целия консеционен период от 35

години е представен в Таблица №2.1.6.-7. Количество отпадъци генерирани от находище
„Агликина поляна“ по години.

Емисионните фактор за дейностите по разкриване и подготовка на кариерната
площадка за технологичен добив и организиране на хумусни депа и отвали за минни
отпадъци (МО), са изведени въз основа на публикуваните методи в секторните
ръководства, обобщени в следващата таблица:

Табл. 2.4.1.1.-1.
Операция/
Дейност

Изчислителен метод Емисионен
фактор EF

TSP PM10 TSP PM10

Разкривка със
скрепер/булдозер

Таблична стойност Таблична стойност 0.029
kg/t

0.0073
kg/t

Организиране на
отвали/депа

2.16
kg/hr

0.28
kg/hr

Забележка: TSP – общ прах; PM10 – ФПЧ10; М – съдържание на влага; S – наноси

Ако приемем, че за извършване на подготвителните работи за всеки участък (етап)
на кариерната площадка (разкриване, планировка, подготовка на участъка за
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разработване) са необходими приблизително 12 месеца, то замърсителите отделени в
околната среда, ще бъдат със следния масов баланс:

Табл. 2.4.1.1.-2.
Операция/Дейност Мощност на

емисията
Масов поток

TSP PM10
TSP PM10 kg/h g/s kg/h g/s

Разкривка 0.49 Mg 0.12 Mg 1.34 0.37 0.33 0.09
Депа минни отпадъци 3.24 Mg 0.42 Mg 8.87 2.46 1.15 0.32
Забележка: TSP – общ суспендиран прах; PM10 – ФПЧ10

B/ Въздействие на отработените газове, отделени от двигателите с вътрешно горене
при работа на строителната механизация и тежкотоварната транспортна техника

Видът на строителната техника, която се предвижда да бъде използвана при
извършване на разкривните/подготвителни дейности се подразделя в следните групи:

 Багер – 1 брой – мощност 250 kW, разход 25 л/час (дизел), работа на смяна (8 –
3.5ч престой) – 4.5 часа;

 Челен товарач – 1 брой – мощност 200 kW, разход 20 л/час (дизел), работа на
смяна – 4.0 часа;

 Булдозер – 1 брой – мощност 130 kW, разход 17 л/час (дизел), работа на смяна –
7.0 часа;

 Самосвали – 1 брой (1 резерва) – 100 kW (товароподемност 15 тона), разход 20
л/час (дизел), работа на смяна – 5.0 часа.

При възприетата интензивност и вида на използваната специализирана
механизация за разработване и подготовка на кариерната площадка, през периода на
строителството ще се изразходват приблизително 96 т. дизелово гориво.

За изчисление на натоварването на атмосферния въздух, вследствие експлоатацията
на строителната и транспортна механизация е използвана актуализираната методика
EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook, SNAP CODE: 0808 “Промишлена техника
(пътно-строителна, монтажна)”.

Тъй като, ще бъдат използвани български горива, отговарящи на съвременните
нормативните изисквания, съгласно които не се разрешава пускането на пазара на гориво-
смазочни материали, съдържащи полихлорирани бифенили, тази група замърсители няма
да бъде обект на разглеждане.

Съгласно методика, емисионните фактори и емисиите на изпусканите вредни
вещества през периода на строителство/подготовка на кариерната площадка са
представени в следващата таблица.

Табл. 2.4.1.1.-3.

Код Наименование
NFR категория източника 1.A.2.f ii Извън пътни мобилни източници и техника

Гориво Дизел
SNAP 0808 Промишлена техника (пътно-строителна, монтажна)

Замърсители
EF

Мярка Изразходен
о гориво

Емисия
Mg/yr kg/hr g/s

Емисии за I група замърсители



Page 99 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит рудник за добив
на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“

Серни оксиди (SOx) 4.0 g/kg 96 t/yr 0.384 0.043 0.012
Азотни оксиди (NOx) 48.8 g/kg 96 t/yr 4.690 0.535 0.148
Неметан. орг. с-я (NMOVC) 7.0 g/kg 96 t/yr 0.672 0.076 0.021
Метан (CH4) 0.17 g/kg 96 t/yr 0.016 1.8Е-3 5.0E-4
Въглероден оксид (CO) 15.8 g/kg 96 t/yr 1.518 0.173 0.048
Амоняк (NH3) 0.007 g/kg 96 t/yr 6.2Е-4 7.0E-5 1.9E-5
Диазотен оксид (N2O) 1.30 g/kg 96 t/yr 0.124 0.014 0.004
Сажди (PM) 5.73 g/kg 96 t/yr 0.550 0.063 0.017
Емисии за II група замърсители

Замърсители
EF

Мярка Изразходен
о гориво

Емисия

kg/yr kg/hr g/s
Кадмий (Cd) 0.01 mg/kg 96 t/yr 9.60E-4 1.1E-7 3.0E-8
Мед (Cu) 1.7 mg/kg 96 t/yr 1.63E-1 1.8E-5 5.0E-6
Хром (Cr) 0.05 mg/kg 96 t/yr 4.80E-3 5.4E-7 1.5E-7
Никел (Ni) 0.07 mg/kg 96 t/yr 6.75E-3 7.7E-7 2.1E-7
Селен (Se) 0.01 mg/kg 96 t/yr 9.60E-4 1.1E-7 3.0E-8
Цинк (Zn) 1.0 mg/kg 96 t/yr 9.60Е-2 1.1E-6 3.0E-7

2.4.1.2. Източници на емисии през периода на експлоатация
В експлоатационен режим, технологичния процес се изразява в извършването на

открит, безвзривен кариерен добив на скалнооблицовъчни материали (мрамори), чрез
прилагане на транспортна система на разработване със стъпала от горе на долу и външни
насипища, като изземването на полезното изкопаемо (скалнооблицовъчни материали) ще
се извърши по циклична технология с използване на диамантени въжени резачки (ДВР).

Съгласно плана за развитие на находището, експлоатацията и технологичния добив
на кариерната площадка ще се развиват поетапно, чрез последователно разработване,
експлоатация, закриване и рекултивация на технологичните участъци/етапи (технологичен
участък/етап – изток; технологичен участък/етап – централен; технологичен участък/етап
– запад ).

Цялостната схема за отработване на запасите в находището за периода на
концесията ще се осъществи според установената добивна технология, в пет на брой
кариери, разположени в трите основни технологични участъка.

Развитието на кариерата ще започне от технологичен участък – изток, след което
ще се пристъпи към усвояване на централната и западна част на находището.

Неорганизираните емисии са основният и най-значим източник на въздействие
върху атмосферния въздух при управлението и експлоатацията на кариери и находища за
скалнооблицовъчни материали.

В количествено отношение, емисиите на прах са най-сериозния замърсител при
добива и обработката на полезни изкопаеми, които се формират на всички технологични
нива. При извършваните манипулации и технологични дейности по извличане на
скалнооблцовъчни материали на територията на кариерната площадка, се формират преки
(директни) емисии, свързани пряко с основните дейности по технологичен добив и
индиректни, вторични емисии от съпътстващите дейности по доставк и траспорт на
добитите суровини.

Основните преки емисии на вредни вещества, които се емитират от територията на
кариерната площадка са представени, главно от прах, в т.ч общ и суспендиран (TSP,
PM10).

Като индиректни (непреки) се определят емисиите на замърсителите от Група I
(SOx, NOx, NMVOC, CH4, CO, NH3, N2O, PM10) и Група II (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), които се
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образуват и отделят с отработените газове от двигатели с вътрешно горене при работа на
специализираната кариерна техника (механизация) и тежкотоварните автомобили, за
доставка и експедиция на добитата суровина.

В процеса на експлоатация на находището ще се извършва открит добив, товаро-
разтоварни дейности и транспортиране на добитата суровина.

Посочените технологични операции и производствени дейности, ще се
осъществяват на открито с помощта на специализирана кариерна механизация (техника),
на обособени работни участъци.

Видът и количеството на генерираните емисии, отделени в околната среда са в
пряка връзка с предвидената технология и възприетите технологични схеми за добив и
обрарботка на скалнооблицовъчни материали, съобразно плана за развитие на
находището.

По същество, управлението и експлоатацията на находището, вкл. технологията на
добив, включва следните технологични процеси:

 Изземване на скалнооблицовъчни материали (мрамори), товарене,
транспортиране и складиране;

 Натоварване на технологичния отпадък от добива на мраморни блокове и
складиране на външни насипища;

 Натоварване на готовата продукция на автотранспорт и извозването им извън
обекта към потребителите.

Въздушната среда, в следствие на експлоатацията на находището, ще бъде
подложена на следните въздействия:

 Отделяне на емисии на прах при технологичен открит добив на
скалнооблицовъчни материали (мрамори);

 Прахоунос при открито складиране на технологични (минни) отпадъци на
външни насипища;

 Отделяне на емисии на прах при движението на товарните автомобили по
трасета без трайна настилка – външнокариерен път

 Отделяне на отработени газове от кариерната механизация и тежкотоварните
автомобили за доставка и експедиция на готова продукция.

За оценка на потенциалното въздействие върху качеството на атмосферния въздух
и установяване на съответствието с емисионните норми, е извършено подробно
дисперсионно моделиране за разсейване на замърсителите в околната среда с прилагане на
специализиран дисперсионни модел от високо поколение AERMOD/ISC.

Получените с дисперсионния модел резултати и анализ на данните са
представени в Приложение 29.

2.4.1.2.- 1. Инвентаризация на замърсителите. Масов баланс

Инвентаризацията на замърсителите в зависимост от източника на формирането им
е извършена по балансов метод, чрез прилагане на специализирани методики, основани на
емисионни фактори (EF). Оценката е извършена на база:

 Актуализирана методика за определяне емисии на вредни вещества във
въздуха, чрез прилагане на EMEP/EEA Аir Pollutant Emission Inventory
Guidebook (EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook);

 Compilation of Air Pollutant Emission Factor, AP-42, Volume 1: Stationary Point
and Area Sources, Chapter 13.2.4: Aggregate Handling And Storage Piles, Fifth
edition. U.S.EPA;
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 Compilation of Air Pollutant Emission Factor, AP-42, Volume 1: Stationary Point
and Area Sources, Chapter 13.2.5: Wind Erosion, Fifth edition, U.S.EPA;

 Emission Estimation Technique Manual for Mining and Processing of Non-Metallic
Minerals, National Pollutant Inventory (NPI).

А/ Емисии в атмосферата при технологичен добив на скалнооблицовъчни материали

При извършване на технологичния процес по планово погасяване на запасите от
находището ще се изпълнят минно-добивни работи, съпроводени с отделяне на прах.

Степента на запрашеност зависи от вида на добивания материал, неговите физико-
механични характеристики, климатичните и метеорологичните условия в района, и
предприетите мерки за намаляване праховото натоварване.

Запасите от находище “Агликина поляна” са представени от едро до средно
зърнести мрамори, светло сиви до сивобели на цвят.

На кариерата ще се работи целогодишно. Предварително ще се извършват
необходимите разкривни работи за осигуряване на готови за изземване запаси.

Добивът ще се извършва с поетапна последователност на хоризонтални слоеве с
работни стъпала с височина 6 m. Отделянето на скалните блокове ще става посредством
диамантени въжени резачки.

За разкриването на запасите на отделните добивни хоризонти, ще се прилагат
траншейни минни изработки, размерите на които ще позволяват преминаването на
основните добивни и транспортни машини.

Основните технологични операции при прилагане на метода за добив на мрамори с
диамантена въжена резачка (ДВР), включват:

 Прокарване на вертикален сондаж с диаметър 90 mm;
 Прокарване на хоризонталните сондажи с диаметър 35 mm;
 Извършване на хоризонтален разрез с "диамантена" каменорезна машина

разположена на долната площадка на стъпалото, след като въжето се прекара
през двата хоризонтални сондажа;

 Извършване на вертикален напречен разрез от същата позиция на машината.
Въжето се прекарва през вертикалния и хоризонтален сондаж.

 Извършване на вертикален надлъжен разрез с камено-резна машина
разположена на долната площадка на стъпалото, въжето преминава през
хоризонталния и вертикалния сондаж.

 Отделянето на блока се осъществява с челен товарач. За целта се пробива дупка
с h - 30 ÷ 40 cm в която се поставя метален клин. Под ламелата се поставя
достатъчно количество земна маса за запазване от нараняване на блока.

 Разделянето на блока на стандартни блокове чрез "диамантени" въжени резачки
при което се получават 6 гладки повърхности т.е. получава се качествен добит
стандартен блок.

Добивът на всеки следващ блок се извършва по описания по - горе начин. След
изземване на няколко блока от първия ред може да започне едновременно добиване на
блокове от първия и втория ред на стъпалото.

Прогнозното количество на добитата суровина при максимално натоварване на
находището/кариерата възлиза на 1800 m3/год. или 5040 t/год. плътни мраморни блокове.

За постигане на зададената годишна производителност, се предвижда на кариерата
да се работи със следната техника:

 Багер – 1 бр. – мощност 225 kW, разход 25 л/час (дизел);
 Челен товарач – 1 бр. – мощност 200 kW, разход 20 л/час (дизел);
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 Товарен камион с бордови автокран – 1 бр. – мощност 130 kW, разход 17 л/час
(дизел);

 Самосвал – 4 бр. – мощност 100 kW (товароподемност 16 тона), разход 20 л/час
(дизел);

 Пробивна сонда (90 mm) – 1 бр. – мощност 3.0 kW;
 Каменорезни машини с диамантено въже – 3 бр;
 Дизелов генератор 60 kW – 1 бр;
 Водна помпа – 1 бр.

Инвентаризацията на емисиите на прах в атмосферата при работа на основната
механизация е извършена в съответствие с методиката, публикувана в EMEP/EEA Аir
Pollutant Emission Inventory Guidebook (EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook
2016), NFR 2.A.5.a: Quarrying and mining of minerals other than coal.

За изчисление на количеството на емитираните твърди прахови частици, е
използвано базовото уравнение от вида:

Е = ЕF x A
където:

Е – емисия на определен замърсител, получена в съответни количества;
ЕF – емисионен фактор (коефициент), които е относителна мярка и

представлява емисия, отнесена към единица количествена
характеристика, която определя адекватно конкретната дейност;

А – статистическа величина, която е количествена характеристика на
дейността.

Емисионните фактори за дейностите по технологичен добив и изземване на
полезно изкопаемо, са изведени въз основа на публикуваните методи в секторното
ръководство, обобщени в следващата таблица:

Табл. 2.4.1.2.-1
Операция/
Дейност

Изчислителен метод Емисионен фактор
EF

(kg/Mg)
TSP PM10 TSP PM10

Технологичен добив Таблична стойност Таблична стойност 0.051 0.025

Забележка: TSP – общ прах; PM10 – ФПЧ10

Количественият баланс на замърсителите за през периода на експлоатация е
представен в следващата таблица:

Табл. 2.4.1.2.-2
Код Наименование

NFR категория
източника

2.A.5.a Кариери и добив на минерали, различни от въглища

Технология/Процес Технологичен добив на скалнооблицовъчни материали
Замърсители EF Мярка Добив

t/yr
Емисия

Mg/yr kg/hr g/s
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Общ прах (TSP) 5.1Е-2 kg/Mg 5040 0.26 0.09 0.025
Фин прах (ФПЧ10) 2.5Е-2 kg/Mg 5040 0.13 0.04 0.011

Емисиите от отработените газове, отделени от двигателите с вътрешно горене при
работата на специализираната кариерна механизация, се приемат като вторични
(индиректни) емисии, в цялостния процес на технологичен добив.

При възприетата интензивност на работа на кариерната механизация и техниката,
по прогнозна оценка ще се изразходват приблизително 120 t/yr. дизелово гориво.

За изчисление на натоварването на атмосферния въздух, вследствие експлоатацията
на специализираната кариерна механизация е използвана актуализираната методика
EMEP/EEA Emission Inventory Guidebook, SNAP CODE: 0808 “Промишлена техника
(пътно-строителна, монтажна)”.

Тъй като, ще бъдат използвани български горива, отговарящи на съвременните
нормативните изисквания, съгласно които не се разрешава пускането на пазара на гориво-
смазочни материали, съдържащи полихлорирани бифенили, тази група замърсители няма
да бъде обект на разглеждане.

Съгласно методика, емисионните фактори и емисиите на изпусканите вредни
вещества през периода на експлоатация са представени в следващата таблица.

Табл. 2.4.1.2.-3

Код Наименование
NFR категория източника 1.A.2.g ii Извън пътни мобилни източници и техника

Гориво Дизел
SNAP 0808 Промишлена техника (пътно-строителна, монтажна)

Замърсители
EF

Мярка Изразходен
о гориво

Емисия
Mg/yr kg/hr g/s

Емисии за I група замърсители
Азотни оксиди (NOx) 48.8 g/kg 120 t/yr 5.89 0.67 0.186
Неметан. орг. с-я (NMOVC) 7.0 g/kg 120 t/yr 0.84 0.09 0.026
Метан (CH4) 0.17 g/kg 120 t/yr 0.02 0.0023 6.5Е-4
Въглероден оксид (CO) 15.8 g/kg 120 t/yr 1.90 0.21 0.060
Амоняк (NH3) 0.007 g/kg 120 t/yr 8.4Е-4 9.6E-05 2.6E-05
Диазотен оксид (N2O) 1.30 g/kg 120 t/yr 0.15 0.017 0.0049
Сажди (PM) 5.73 g/kg 120 t/yr 0.69 0.078 0.0219
Емисии за II група замърсители

Замърсители
EF

Мярка Изразходен
о гориво

Емисия

kg/yr kg/hr g/s
Кадмий (Cd) 0.01 mg/kg 120 t/yr 1.21E-3 1.74E-7 4.83E-8
Мед (Cu) 1.7 mg/kg 120 t/yr 2.05E-1 2.96E-5 8.22E-6
Хром (Cr) 0.05 mg/kg 120 t/yr 6.04E-3 8.70E-7 2.42E-7
Никел (Ni) 0.07 mg/kg 120 t/yr 8.46E-3 1.22E-6 3.38E-7
Селен (Se) 0.01 mg/kg 120 t/yr 1.21E-3 1.74E-7 4.83E-8
Цинк (Zn) 1.0 mg/kg 120 t/yr 0.120 1.74E-5 4.83E-6

B/ Прахоунос от площадките за открито складиране на технологични-минни отпадъци
(отвали)

Съхранението на земни маси по открит способ, в т.ч. отвали за минни отпадъци
(технологични отпадъци и откривка) на територията на кариерната площадка, е свързано с
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емитирането на прахови частици в околната среда.  По същество, тези емисии са свързани
с въздействието на климатичните фактори върху отвалите и насипите от земни почви и
минни отпадъци, и се характеризират с процеса на  ветровата ерозия.

Количеството на отделените емисии зависи от вида на съхраняваните материали,
техния зърнометричен състав, съдържанието на влага и преобладаващите атмосферни
условия в района.

За целите на технологичния добив са предвидени четири външни насипища за
минни отпадъци, които са проектирани като земно-насипни съоръжения за съхранение на
стерил (откривка) и технологични минни отпадъци (мрамори, негодни за скални блокове),
получени в резултат от добивната дейност.

В следващата таблица са представени основните техниически характеристики на
депата/отвалите за минни отпадъци.

Табл. 2.4.1.2.-4

Депо/Отвал Проектна площ
(m2)

Проектен
Капацитет

(m3)

Височина на
насипа

(H)

Тип на
съоръжението

Депо № 1 41 200 515 000 15.0 насипище
Депо № 2 11 800 147 500 15.0 насипище
Депо № 3 15 000 187 500 15.0 насипище
Депо № 4 21 300 266 250 15.0 насипище

За изчисление на количеството на емитираните твърди прахови частици, е
използвано базовото уравнение от вида:

Е = А x EF
Където:

E – емисия на замърсителя, Мg/yr;
А – площ за съхранение, ha;

EF – емисионен фактор, t/ha/yr.

Инвентаризацията на емисиите на прах в атмосферата при открито складиране на
земни маси, вкл. минни отпадъци е извършена в съответствие с методиката, публикувана в
в Compilation of Air Pollutant Emission Factor, AP-42, Volume 1: Stationary Point and Area
Sources, Chapter 11.9: Mineral Products Industry; Chapter 13.2.5 Industrial Wind Erosion.
U.S.EPA.

Емисиите на атмосферни замърсители в т.ч. прахоунос от отвалите за минни
отпадъци по масовият баланс, са представени в следната таблица:

Табл. 2.4.1.2.-5
Код Наименование

Категория източник:
Mineral Products

11.9 Kариери и добив на минерални суровини

Технология/Процес Ветрова ерозия
Замърсители EF Мярка Площ

ha
Емисия

Mg/yr kg/hr g/s
Отвал за минни отпадъци № 1
Общ прах (TSP) 0.85 Mg/ha/yr 4.12 3.50 0.40 0.11
Отвал за минни отпадъци № 2
Общ прах (TSP) 0.85 Mg/ha/yr 1.18 1.00 0.11 0.03
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Отвал за минни отпадъци № 3
Общ прах (TSP) 0.85 Mg/ha/yr 1.50 1.27 0.14 0.04
Отвал за минни отпадъци № 4
Общ прах (TSP) 0.85 Mg/ha/yr 2.13 1.81 0.21 0.06

C/ Прахоунос от тежкотоварната транспортна техника при движението си по
трасета без трайна настилка (външнокариерен път)

Друг потенциално значим източник на прах са технологичните пътища, без трайна
настилка.

При движението си по временни експлоатационни или обслужващи пътища,
тежкотоварната транспортна техника оказва неблагоприятно въздействие върху

въздушната среда, чрез увличане на инертни частици с ходовата част на автомобилите и
освобождаването им в обкръжаващата среда. Това въздействие зависи от типа на
временните технологични пътища, вида на транспортните средства и скоростта, с която
преминават.

За определяне на емисии на суспендиран прах, в резултат от уноса от пътната
настилка, е приложен емисионния модел на US EPA (U.S. EPA. Compilation of Air Pollutant
Emission Factors, 5th ed. (AP-42), Vol I: Stationary Point and Area Sources. 13.2.2 Unpaved
Roads.). Той е функция от пътния трафик, средното тегло на автомобилите и средния
нанос върху пътното платно.

В основата на математическия модел е уравнението:

EF = k (s/12)a(W/3)b

Където
ЕF – прогнозен емисионен фактор, g/km;
W – средна маса на моторните превозни средства, (t);
s – съдържание на отлагания/наноси по земната повърхност (13%);
a – емпирична константа;
b – емпирична константа;
k – емпирична константа.

При изчисленията се приема, че използваната тежкотоварна транспортна техника е
със следните разчетни параметри по паспортна спецификация:

 Товароносимост на 1 самосвал – 16 t;
 Полезен обем на коша на самосвала – 11.5 m3
 Полезен товар – 13 t.

Следващата зависимост е използвана за екстраполация на използваното по – горе
уравнение за определяне на емисионния фактор, базиран на местните атмосферни
условия:

EFext = EF [(365 - P)/365]
Където:

ЕFext – екстраполиран емисионен фактор, отчитащ влиянието на местните
условия, g/km;

ЕF – емисионен фактор, g/km;
P – годишен брой на дните с валежи под 0.254 mm.
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Балансът на замърсителите е изчислен при пълно натоварване в съответствие с
максималната производителност на кариерата и непрекъснат режим на работа, отразяващ
възможно най – неблагоприятния сценарий.

Връзката на находището с републиканската пътна мрежа се предвижда да се
осъществи посредством външнокариерни полски пътища, с обща дължина около 4.3 km.

 Участък “Изток”
- кариера “Девесилово” – 0.47 km.

 Участък “Централен”
- кариера “Егрек” – 0.20 km.
- кариера “Девесил-запад” – 1.53 km.
- кариера “Девесил-изток” – 0.68 km.

 Участък “Запад”
- кариера “Воденицата” – 1.46 km.

Съгласно възприетата производителност на находището за скалнооблицовъчни
материали “Агликина поляна”, честотата на движение на тежкотоварните транспортни
средства с готова продукция ще бъде приблизително 20 бр./месец или предвижданията са
за един камион дневно.

Съгласно методика, емисионните фактори и емисиите на общ и суспендиран прах
от технологичния външнокариерен път, са представени в следващата таблица.

Табл. 2.4.1.2.-6
Код Наименование

Категория източник:
Miscellaneous Sources

13.2.2 Пътища без трайна настилка

Технология/Процес Транспорт и експедиция на скалнооблицовъчни материали
Замърсители EF

(g/km)
EFext

(g/km)
Пробег

(km/ден)
Емисия

Mg/yr kg/hr g/s
Кариера “Девесилово”
Общ прах (TSP) 3102.9 2234.1 0.94 0.767 0.263 0.069
Фин прах (ФПЧ10) 965.2 694.9 0.238 0.082 0.021
Кариера “Егрег”
Общ прах (TSP) 3102.9 2234.1 0.40 0.326 0.112 0.029
Фин прах (ФПЧ10) 965.2 694.9 0.101 0.035 0.009
Кариера “Девесил - запад”
Общ прах (TSP) 3102.9 2234.1 3.06 2.495 0.855 0.224
Фин прах (ФПЧ10) 965.2 694.9 0.776 0.266 0.070
Кариера “Девесил - изток”
Общ прах (TSP) 3102.9 2234.1 1.36 1.109 0.380 0.100
Фин прах (ФПЧ10) 965.2 694.9 0.345 0.118 0.031
Кариера “Воденицата”
Общ прах (TSP) 3102.9 2234.1 2.92 2.381 0.815 0.214
Фин прах (ФПЧ10) 965.2 694.9 0.741 0.254 0.066

2.4.2. Отпадъци

В тази част ще бъдат описани отпадъците, които се очаква да бъдат образувани от
технологичния процес, както и дейностите по предварителното им съхранение и
последващо третиране.

Настоящото ИП разглежда площадка, на която са извършвани дейности по добив на
скалнооблицовъчни материали.
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За отпадъците, които се очаква да се генерират в резултат на дейността на площадката
преди започване на експлоатацията следва да се предприемат следните задължителни
стъпки:

Основно охарактеризиране на очакваните отпадъци – изготвяне на работни листи за
класификация на отпадъците съгласно изискванията на Наредба 2 за класификация на
отпадъците и утвърждаването им от РИОСВ-Хасково, на чиято територия се намира
площадката.

Утвърждаване на Планове за управление на минните отпадъци от компетентния орган
съгласно Закона за подземните богатства за кариерата;

Обучение на отговорните лица за дейностите, свързани с предварително съхранение
на отпадъците на площадките.

Заверяване на отчетни книги за образуваните отпадъци, изготвени при спазване на
изискванията на Наредба № 1/2014 г.

Обособяване на склад за предварително съхранение на производствените и опасните
отпадъци, генерирани на площадките.

Основните дейности, които ще се извършват в кариерата, свързани с образувани на
минни отпадъци, попадащи в обхвата на Закона за подземните богатства са:

Разкриване на площ за добив – откривка на етап строителство;
Добив на суровината;
Рекултивация на кариерата – използване на част от откривката за рекултивация на

дъното на кариерата и насипищата.
Осъществяването на инвестицията включва следните спомагателни дейности, в

резултат на които се очаква образуването на отпадъци, попадащи в обхвата на Закона за
управление на отпадъците:

Използване на промишлена и транспортна техника.
Жизнена дейност на персонала и клиенти на дружеството.

Минни отпадъци
В резултат от дейностите по експлоатацията на кариерата ще се отделят отпадъци,

чието количество и вид са един от критериите, характеризиращи екологосъобразността на
производството. Прогнозните количества на отпадъците са определени въз основа на
проектния капацитет на добива на скално облицовъчните материали – мрамори,
техническите характеристики на предвидената за използване кариерна техника,
организацията на работа и битовото обслужване на работниците, както и данни от
практиката на аналогични производствени обекти.

Приетата в настоящия план класификация на минните отпадъци, резултат от
дейностите по добива в находище „Агликина поляна”, е съобразена с постановките в чл.
22 б на ЗПБ. Те са групирани според степента на риска за околната среда и човешкото
здраве на база качествените им характеристики и състав:

- Инертни отпадъци;
- Незамърсени елувиални наслаги, представени от силно изветрели мрамори;
- Твърда откривка, представена от некондиционни скални късове от добива;
- Неопасни неинертни отпадъци;
- Части от ремонт и поддръжка на техниката – черни метали (скрап);
- Излезли от употреба гуми;
- ТБО;
- Опасни отпадъци – моторни и хидравлични масла за минните и транспортни

машини.
Минните отпадъци формирани в процеса на добива на мрамори от находище

„Агликина поляна” представляват механично разрушени коренни скали от откривката или
запасите на полезно изкопаемо. По състав те са мрамори от Въченската пъстра свита.
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Съгласно чл. 22 б от ЗПБ, тези отпадъци се характеризират като „неопасни инертни
отпадъци”.

Категоризацията на минните отпадъци за находище „Агликина поляна“ са в
съответствие с Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците, както следва:

Код на отпадъка Наименование на отпадъка
01 Отпадъци от проучване, минен добив, кариерен добив, физично и химично преработване на полезни

изкопаеми
01 01 отпадъци от разкриване и добив на полезни изкопаеми
01 01 02 отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми

Инертни отпадъци
Елувиални материали
Дебелината на хумусния слой е около 0.35 m за находището като то ще бъде

депонирано отделно на по-горни хипсометрични нива на табаните за скални отпадъци,
които терени на по-късен етап ще допринесат за спомагането при рекултивацията на
засегнатите терени от добивните работи.

Няма данни за замърсяване с тежки метали и други вредни химически елементи на
почвите в района на находището.

По смисъла на &1 т.44 от ДР на ЗПБ „незамърсена почва” е отделената от земната
повърхност почва при проучване и добив, която не съдържа вредни вещества от естествен
и/или антропогенен източник, концентрацията на които причинява нарушаване на
почвените функции по смисъла на Закона за почвите. Предвидената за изземване откривка
от находище „Агликина поляна” съответства на съдържанието на горното определение.

През първата година, количеството на почвената разкривка ще бъде 3500 m3 (4550
m3 в разбухнало състояние), през втората и третата година - 1050 m3, а през четвъртата -
700 m3. Годишно след четвъртата година ще се генерират около 350 m3откривка.

Твърда откривка, която включва силно изветрели, напукани и натрошени мрамори
и гнайси, които са негодни за добив ще се складират на Депа – инертни отпадъци.
Дебелината на откривкаta в контура на запасите (Блок A, B, C ,D, E и G), по данни от
Геоложкия доклад, е средно 6,4 m, от нея като премахнем 0,35 m за хумусен слой, следва,
че средната дебелина е 6,05 m.

Обема на иззетата твърда откривка  за първите 4 години се различават за срока на
концесия, поради нуждата на откриване на по-големи площи за работи, докато се навлезе
в нормален ритъм на действие.

Този отпадък ще се генерира при добива от запасите (нестандартни, напукани,
разтрошени блокове ) ще се складират на Депа за инертни отпадъци.

През първите четири години, до достигане на заложения годишен добив от 1800
m3, ще бъде заложен добив от 400, 750, 1000 и 1400 m3 мраморни блокове, съответно и
отпадъкът от процеса ще е по-малък.

Годишно складираният обем от технологичния отпадък ще възлиза на около 9300
m3 минна маса.

Част от откривката и технологичния отпадък от добива на скалните блокове ще се
използва като „трошена фракция” за целите на пътното и конвенционалното строителство,
както и за поддръжка на кариерни, горски пътища и пътищата в района на общината.

Оформянето на площите на депата ще поеме количество през целия период на
концесията от изграждането на кариерите. С материала от добива ще бъдат запълвани
стари отработени пространства до изравняването му с височината на някои табани.

Проектната производителност на кариерата е с разчети от 11 111 m3 скална маса
годишно от масива на находището. В Геоложкия доклад е вписан и защитен рандеман на
стандартни блокове от 16,2 %.
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За производството на 1 800 m3 годишно мраморни блока трябва да бъдат погасени
тези 11 111 m3 минна маса от масива на запасите. Разликата от 9300 m3 (включват
нестандартни, напукани, разтрошени блокове и раздробен мрамор), които ще се депонира
на Депа за инертни отпадъци.

Технологичния отпадък, който ще се генерира при добива от запасите, негодни за
скални блокове ще възлиза на 307008 m3/35 години или по 9311 m3/година след 4-тата.

Обема на иззетата твърда откривка ще бъде около 235950 m3/35 години или по 6050
m3/година след 4-тата година.

Генерирания обем на иззетата мека откривка за срока от концесията ще бъде около
16150 m3/35 години или по 350 m3/година след 4-тата.

Генерираните минни отпадъци по време на разработването на находище „Агликина
поляна“ не попадат в категорията на опасни отпадъци съгласно чл. 15 и приложение № 3
от наредбата.

По време на добива от находище „Агликина поляна“ ще бъдат изградени четири
депа за  материала от остатъчната откривка и от добивната маса.

Хумусният слой ще се съхранява на тези депата, за твърдата откривка като ще бъдат
отделени до 15 % от тях. Това ще става на по-горните хипсометрични нива, за да няма
покриване, затрупване. Тези площи, които са предвидени да бъдат общо около 13,4 дка, са
достатъчни и ще бъдат временни до започване на поетапната рекултивация в находището.

Те няма да попадат в контура на находището, а в контура на концесионната площ и
ще бъдат локализирани от  севрозападна, западна, източна и южна страна на у-к
„Централен“ на находище „Агликина поляна“.

Разглеждани са др алтернативни варианти, но е счетено, че не са подходящи поради
собствеността на земята, находището е в близост до река, неподходящ наклон на терена и
др.

Минните отпадъци се класифицират съгласно приложение № 3 от Наредба за
управление на минните отпадъци (2016 г.) като:

1. незамърсени почви;
2. инертни отпадъци;
3. неопасни отпадъци от проучването;
4. отпадъци от добива и преработката на торф;
5. неопасни неинертни отпадъци;
6. опасни отпадъци.
Минните отпадъци генерирани при експлоатацията на находище Агликина поляна

представляват почвен материал и твърда откривка (включва нестандартни, напукани и
раздробен мрамор) и некондиционни скални мраморни къса (нестандартни, напукани,
разтрошени блокове и раздробен мрамор) от добива се класифицират съответно като
незамърсени почви и инертни отпадъци.

Почвеният материал генериран при експлоатацията на находище Агликина поляна
се класифицира като незамърсени почви, поради следните си характеристики:

- Отговаря на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за почвите (доп.
ДВ. бр.98 от 27/2018 г.);

- съдържанията на вредни вещества не надвишават нормите, определени с Наредба
№ 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ,
бр. 71 от 2008 г.).

Почвеният материал генериран при експлоатацията на находище Агликина поляна
не може да се класифицира като инертни отпадъци, тъй като се разтваря при контакта си с
вода и може да претърпи физически промени. Той не може да се класифицира и като
опасни отпадъци, тъй като не отговаря на условията на чл. 6 от Наредба № 2 от 2014 г. за
класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.).
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Скалната разкривка и некондиционните скални блокове, (технологичния отпадък
при добива) при експлоатацията на находище Агликина поляна не може да се
класифицират като незамърсени почви, тъй като те представляват твърда скална маса. Тя
не може да се класифицира и като опасни отпадъци, тъй като не отговарят на условията на
чл. 6 от Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.).

Тип на съоръженията, в което ще се депонират минните отпадъци
Почвата се депонира в булдозерен тип насипище (депо, табан).
Хумусната разкривка, която ще се депонира в най-високите части в Депата за

инертни отпадъци ще се оползотвори изцяло при рекултивацията на находището. В този
аспект тя не се съхранява в хранилища за минни отпадъци.

Част от материала, който ще се генерира от добива на мрамори от находище
Агликина поляна като технологичен отпадък ще се депонират на булдозериен тип

насипища (депа, табани). Този материал ще служи за натрошаване на фракции за
строителството, за запълване на отработени пространства в кариерата, поддържане на
пътищата в концесионната площ и др.

Съоръженията не са разположени в границата на находището. По време на добива
от находище „Агликина поляна“ ще бъдат изградени четири депа за материала от
остатъчната откривка и от добивната маса.

Хумусният слой ще се съхранява на тези депата, за твърдата откривка като ще бъдат
отделени до 15 % от тях. Това ще става на по-горните хипсометрични нива, за да няма
покриване, затрупване. Тези площи, които са предвидени дабъдат общо около 13,4 дка, са
достатъчни и ще бъдат временни до започване на поетапната рекултивация в находището.
Те няма да попадат в контура на находището, а в контура на концесионната площ и ще
бъдат локализирани от севрозападна, западна, източна и южна страна на у-к „Централен“
на находище „Агликина поляна“.

Депата за скална маса са с обща площ от 89,3 дка като на 15 % (13,4 дка) от тях ще
бъде депонирана меката откривка, която ще се използва при поетапната рекултивация.

Средната височина на табаните ще бъде 15 m т.е. на заложената площ за табани ще
може да се депонира 1138500 m3 скална маса. На годишна база ще се депонират около
15361 m3 минни отпадъци от откривката и добивните работи. Сметката показва, че
табаните няма да достигнат заложената височина след периода на концесия.

За намаляване на обема на временните депа за съхранение на твърдата откривка и
отпадъка от добива на мраморните блокове, инвеститорът ще търси възможности за
реализация на пазара на несортирана скална маса.

Общата използваемост на добитите мраморни блока от находището се очаква да
бъде до 60%, след като част от нестандартния скален материал ще се използва за „трошен
камък” за пътното и гражданското строителство.

По-голямата част от тях след приключване на добивната дейност ще бъдат
използвани за запълване на кариерите при техническата рекултивация на нарушените
терени на изработките, а другата ще се оползотворява като „трошен камък” за целите на
пътното и гражданско строителство или като смлян материал за различни видове готови
продукти.

Компанията ще работи в посока намаляване на остатъчната маса при добива на
мраморните блокове.

Депата са от насипен тип без допълнително уплътняване, като крайния контур на
скатовете ще се формира от ъгъла на естествения откос. Ъгълът на естествения откос
гарантира стабилността на съоръжението.

Минните отпадъци, формирани при експлоатацията на находище „Агликина
поляна” се отнасят към „инертни отпадъци“ съгласно чл. 12, ал. 3 и не съдържат опасни
отпадъци, опасни вещества или препарати над определен праг. Условията на съхранение
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на отпадъка в депото не предполагат промяна в качествените му характеристики за
периода на експлоатация на находището и съоръжението. След този срок, депото подлежи
на рекултивация.

Според Чл. 22б. ал. 5 от ЗПБ, категорията на съоръженията се определя
посредством оценка на риска въз основа на качествената характеристика и състава на
минния отпадък, включително на промените му в резултат на възможни вторични
въздействия, както и на степента на стабилност на съоръженията според неговите
технически характеристики.

Съгласно определението на чл. 22б, ал. 4 от ЗПБ, според степента на опасност и
риска за околната среда и човешкото здраве, съоръженията (депа) за съхранение на
минните отпадъци, генерирани при експлоатацията на мрамори от находище „Агликина
поляна” е категория Б.

Местата на депата за минни отпадъци са съобразени със съществуващите геоложки,
хидроложки, хидрогеоложки, сеизмични и геотехнически фактори, които бяха описани
по-горе. Те напълно обуславят безопасните условия на експлоатация на съоръжението.

Няма възможност за дрениране и изтичане на вещества и химикали, които оказват
неблагоприятно въздействие върху компонентите на околната среда, безопасността и
здравето на населението. На табана не се предвижда депониране на такива химикали или
отпадъци, както и такива, които са потенциално опасни за генериране на опасни вещества
и съединения.

Физическата стабилност на съоръжението за минни отпадъци, контрол
Депата са от насипен тип без допълнително уплътняване, като крайния контур на

скатовете ще се формира от ъгъла на естествения откос. Ъгълът на естествения откос
гарантира стабилността на съоръжението.

Депото за скални отпадъци ще бъде с не голяма височина – максимално до 15 m.
За осъществяване на по-ефективен контрол и наблюдение благоприятно ще влияят

следните фактори:
• благоприятен релеф;
• механизирано изземване на откривката;
• липсата на подземни води;
• близост до четвъртокласен път от републиканската пътна мрежа;

Всичко това предопределя ежедневно наблюдение и контрол по дейността на
съоръжението за минни отпадъци.

Отпадъци в обхвата на Закона за управление на отпадъците
В резултат от извършване на спомагателни дейности на територията на кариера се

очаква образуването на битови, производствени и опасни отпадъци.

Видове отпадъци

Класификацията на тези отпадъци съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация
на отпадъците е представена в таблица 2.4.2

Таблица 2.4.2

№ Вид на отпадъка Код

Битови отпадъци

1. Смесени битови отпадъци 20 03 01

Производствени отпадъци
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2. Черни метали 16 01 17

3. Излезли от употреба гуми 16 01 03

4. отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни от
упоменатите в 01 04 07

01 04 13

5. Черни метали 19 12 02

6. Пластмаса и каучук 19 12 04

Опасни отпадъци

7. нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 13 01 10*

8. нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална
основа

13 02 05*

Очаквани количества отпадъци:

Количествата отпадъци, които са разгледани, са изчислени на база зададени изходящи
данни в цялостните проекти за добив за кариерата – брой персонал, необходима техника
за работа в различните етапи за реализация на инвестиционното предложение и
др.показатели.

J Смесени битови отпадъци
Количеството смесени битови отпадъци се образува в резултат от жизнената дейност

на максимум 15 души работен персонал в кариерата и приети максимум 5 души
клиенти/ден.

При норма на натрупване 241,7 кг/жит. год за населени места под 3 хиляди души
(източник Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци при
най-лошия сценарий) и отчитане на едносменен режим на работа на кариерата се очаква
образуване на около 4, 834 т битови отпадъци/годишно за кариерата.

J Черни метали
Отпадъците се образуват в резултат на инцидентни ремонти на налична промишлена

техника. Очакваните количества са до 0,5 t/ год за кариерата.
Отпадъците от износени стоманени въжета ще се образуват в резултат на рязане и

дялане на скални материали с диамантени въжета. Очакваните количества са до 1 t/ год за
кариерата.

J Излезли от употреба гуми
Отпадъкът се образува в резултат от възникнала необходимост за подмяна на гумите

на наличната техника. Очакваните максимални количества от отпадъка в годишен аспект
са 1 t/ год за  кариерата.

J Отработени масла
Образуват се в резултат на аварийна поддръжка на наличната техника. Максимални

годишни количества: 0,8 т/годишно за кариерата за двата отпадъка.

J Пластмаса и каучук
Отпадъците от гумени и пластмасови пружинни елементи ще се образуват в

резултат на  рязане и дялане на скални материали с диамантени въжета.  Очакваните
количества са до 1 t/ год за кариерата.

 Отпадъци от рязане и дялане на скални материали
Ще се генерират отпадъци от диамантени въжета. Диамантените въжета се състоят от

стоманена тел с гумена армировка и импрегнирани диамантени мъниста, предназначени за
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рязане на мрамор. Диамантените мъниста с диаметър 11,5 мм и се използват за рязане и
ефективен добив и дълъг живот на инструмента.

Метални възглавници, скъсани и напълно употребени метални въжета от
диамантените резачките, носачи и други части/консумативи от каменорезните машини,
части или износени перфориращи и сондиращи лостове и тръби - обикновено
консумативи (бързо износващи се и по-често сменяеми метални части), и др. дребни
метални части при текущи ремонти на поддържащата техника.

Дейност от  която се образува отпадъка: от производствени и ремонтно-механични
дейности. Ще се съхраняват в  контейнер до транспортиране и предаване  на
специализирана фирма за оползотворяване.

2.4.3. Емисии във водите

Отпадъчните води, които се очакват да бъдат генерирани през различните етапи на
строителство, реализация и експлоатация на инвестиционното намерение са:

- Битови отпадъчни води;
- Фекални отпадъчни води;
- Производствени отпадъчни води;
- Дъждовни води.

При строителство
Предвижда се по време на строителния процес да са заети максимално 5 човека, за

които ще се осигурят необходимите санитарно битови помещения- фургони с място за
хранене и почивка, съблекалня и външна тоалетна.

В етапа на строителство ще се използват мобилни химически тоалетни, като се
сключи договор  с външна фирма за тяхната подръжка.

При експлоатация
Битово-фекалните отпадъчни води

Предвижда се при стартиране работата на кариерата да работи персонал от 4-5 човека,
а в рамките на 10 години от експлоатацията, работния персонал да достигне до 10-15
човека. За битови и хигиенни нужди за работния персонал на площадката ще се използва
питейна вода, която ще се доставя от водоизточник, определен от „ВиК“ Кърджали, с
водоноска и съхранява на обекта в резервоар за чиста вода с обем 6 м3, след използване на
водата, тя ще се оттича в предвидения водоплътен черпателен резервоар с обем 10 м3. При
достигане на максималния работен персонал, генерираните отпадъчни води за битови
нужди, ще са в рамките на 2-2,5м3/мес. или около 30 м3/год. След напълване на
резервоара, отпадъчните води ще се извозват от външна фирма, разполагаща с
специализирана техника, до действаща ПСОВ, за последващо пречистване, като в
зависимост от наличния персонал, извозвонето на отпадъчните битови води ще се
извършва от 2 до 3 пъти в годината.

За събиране на фекалните води, които ще се формират на обекта се предвижда да се
използват мобилни химически тоалетни.

Водата за пиене, 4 литра натурална трапезна вода (опаковка от 0.5 литра) на един
член от работния персонал на кариерата, ще бъде закупувана от магазинната мрежа и
съхранявана във фургон към адмистративната сграда.

Производствени отпадъчни води
Технологичната схема за добив на полезното изкопаемо от находището предвижда
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използването на техническа вода за охлаждане на режещото въже на диамантените
въжени резачки.. Водите, които служат за охлаждане на диамантените въжета за рязане на
скалните масиви са много малки като количество и се заустват в утаечна система. По
характер охлаждащите води ще бъдат само механично замърсена с варовикови (калциево
– карбонатни) частици. Ще се събират в утаителен метален съд с обем 3 м3 и след
утаяване на механичните частици, същите ще се изпомпват за повторно използване и
включват в оборотен цикъл. Утаената система ще бъде защитена също от повърхностните
води, формирани във водосбора над нея. Това което би попаднало в нея е нищожно
имайки в предвид много малката ù площ. Мраморния прах ще се изгребва от утайната
система и е възможно да се използва в строителната индустрия.

От кариерата не се отделят производствени отпадъчни води.

Дъждовни води
В проекта за добив е предвидено отвеждане на атмосферните води от котлована и

събирането им с цел тяхното използване за оросяване на работните площадки.
Около бъдещия котлован, който ще се създаде по време на добива ще се проектира

отводнителна система. Нейната цел е да се отвеждат повърхностните води извън него и те
да не повлияват на основната дейност. Това са отводнителни канавки отвеждащи
дъждовната вода и водите от снеготопенето в съществуващата речна система.  Доловете,
които са застрашени от ерозията на овражната дейност ще се укрепят с дънни прагове,
непозволяващи тяхното врязване. Те ще задържат до нивото на своите корони чакълест
материал, примесен с пясъчен запълнител. Това е един естествен филтър, чрез който ще се
повлиява положително на чистотата на инфилтрирана в масива вода. При поройни
дъждове по-голямата част от водите се оттича по съществуващата речно-долинна система.

2.4.4. Емисии на шум и вибрации, електромагнитни полета, радиационен фон
Източници на шум, предвидени в инвестиционното предложение
По време на строителство
ИП не предвижда строителство на сгради, както и на пътища извън концесионната

площ. ИП предвижда изграждане на депа за хумус и за земни маси от откривката, в
обхвата на концесионната площ.

Строителните работи ще бъдат главно подравнителни и изкопни Ще се извършат
също и монтажни дейности на машини и съоръжения.

Нивата на шума, излъчван от основно използваните строителни машини са:
- багер – 80-98 dBA,
- булдозер – 97-105 dBA,
- челен товарач – 83-97 dBA,
- кран – 84-95 dBA,
- товарни автомобили - 80-87 dBA.
На работната площадка, в близост до работещата техника, очакваното еквивалентно

ниво на шума ще бъде около 90 dBA.
По време на подготовка и експлоатация на кариерата
Подготовката на кариерата за добив включва отстраняване на откривката - почвен

слой и стерилна маса, и депонирането й в границите на концесионната площ.
Основната използвана техника за подготвителната дейност и нивата на излъчвания от

нея шум в околната среда са:
- багер - 80÷98 dBA,
- булдозер - 97÷105 dBA,
- челен товарач - 83÷97 dBA,
- самосвал - 83÷87 dB(A).
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На работната площадка,в близост до работещата техника, очакваното еквивалентно
ниво на шума ще бъде около 90 dB(A).

Обслужващите подготвителната дейност самосвали ще се движат в границите на
концесионната площ с малка скорост, на къси разстояния.

По време на експлоатация
Каменорезни машини с диамантено въже – по данни от измерване на аналогично

оборудване в реални условия нивата на шум са 84 dB(A)
Пробивна сонда (90 мм) с електродвигател – очаквани нива са около 96 dB/А/
Дизелов генератор
Компресор дизелов двигател
При използването на каменорезни машини за открит добив на полезни изкопаеми се

извършват следните технологични процеси:
-пробиване на сондажи в скалния масив – със сондажни машини;
-рязане на скалите – с каменорезна машина;
-отделяне на добитите блокове от скалния масив.
Основният технологичен процес е рязането на скалите, при което се получават скални

блокове. За добиване на един скален блок от масива е необходимо отделянето му чрез
разрези в три взаимно перпендикулярни направления. Затова с машините се извършват
напречни вертикални разрези, надлъжни вертикални разрези и хоризонтални разрези на
всяко добивно стъпало. Редът на извършването им може да бъде различен, в зависимост
от типа на каменорезната машина. При каменорезните машини с “диамантено“ въже една
машина извършва последователно всички разрези, като първо се извършват напречните
вертикални разрези, после хоризонталните и накрая надлъжните вертикални разрези.
Преди всеки разрез се прокарват съответните сондажи за въжето.

Източник на шум при експлоатацията на обекта е и обслужващия транспорт
(самосвали) – за вътрешнокариерна дейност и за извозване на готовата продукция.
Движението на вътрешнокариерния транспорт в границите на производствената площадка
е с малка скорост (около 10 km/h пълни и празни), на къси разстояния. След излизане от
площадката на кариерата, самосвалите с готовата продукция ще се движат по
съществуващия полски път и по пътната мрежа в района. Създаваното от тях
еквивалентно ниво на шум при средна скорост 25 km/h е около 57 dBA на 7,5 m от оста на
движение.

По време на рекултивация
След десетата година при приключване на ежегодния експлоатационен период ще се

извършва етапна техническа рекултивация на нарушените терени. Източник на шум ще
бъде използваната стандартна техника - багер, булдозер, фадрома, самосвали, както при
подготвителните работи, с посочените там нива на шум.

3. 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;

Съгласно българското и европейското законодателства, процедурата по оценка на
въздействието върху околната среда изисква разглеждането на алтернативи за
осъществяването на всяко предлагано инвестиционно предложение. Подобно на всички
инвестиционни предложения за минни, добивни и преработвателни дейности, съчетанието
на геоложкия строеж и природни дадености в района от една страна, и икономическите
предпоставки от друга, определят местоположението и мащаба на дейността.
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Настоящият раздел на ДОВОС включва анализ на предложените алтернативи на
предложените технологии и включването на „нулева алтернатива”, т.е. тази, при която
инвестиционното предложение не се осъществява.

За реализацията на инвестиционното предложение са разгледани следните
алтернативи:

3.1.  Алтернативи при избора на площадките

Факторите, предопределящи местонахождението и геоложкия строеж на находища
„Агликина поляна” нямат алтернатива и разглеждането им е извън обхвата на анализа.
Алтернативи по местоположение за изграждане на участъците не могат да бъдат
разглеждани, тъй като установените находища могат да бъдат разработени единствено в
контура на геоложките запаси. Изборът на площадки за кариерата е еднозначно определен
от местонахождението на находищата, така че алтернативни решения могат да се
разглеждат само по отношение ситуирането на площадките за съпътстващите добива
дейности – депа за откривката, площадка за административна сграда и др.

По отношение на местоположението на находище „Агликина поляна“ не може да
има никакви алтернативи, защото местоположението на находището и по точно
оконтурените и проучени запаси практически определят мястото на реализацията на ИП
без други алтернативи.

Съгласно чл. 33, ал. 1 на Закона за подземните богатства „Концесия за добив се
предоставя за конкретно находище на подземни богатства по чл. 2, ал. 1 с установени
запаси и/или ресурси или отделни негови части (участъци)”.

Местоположението на обекта е установено на база проучени, доказани и утвърдени
геоложки запаси от полезно изкопаемо. Съставен е „Доклад за резултатите от
извършеното проучване в площ “ Агликина поляна”, с изчисление на запасите в
находището.

На база горното може да се направи извод, че алтернативи относно разположението
на територията, на която ще се провеждат експлоатационните дейности и добиването на
мрамори не съществуват, съгласно проведените геоложки проучвания и доказаните
запаси.

С оглед на местоположението на кариерата на находище “ Агликина поляна ”,
поради това, че тя обхваща проученото за целта едноименно находище, то реализацията на
проекта няма друга алтернатива в района. Поради изтъкнати по-горе причини не се
препоръчват алтернативи по отношение на местоположението.

Избрана е и най-добрата алтернатива относно осигуряване на работниците от
находището с вода за питейни и битови нужди при съществуващите специфични условия.

С цел опазване на подземните води и водоизточниците за питейно водоснабдяване
е извършен анализ и е избрана алтернатива за редуциране на концесионната площ на
кариерата. Тук е разгледана алтернатива за редуциране площта, която попада в
естествения водосбор на водоизточника (каптиран извор „Голям Девесил”), т.е.
санитарно-охранителната му зона (СОЗ), която ще бъде учредена в бъдеще, засяга част от
участък „Изток” от находище „Агликина поляна”.

Поради тази причина вероятни промени в количествено и качествено отношение на
подземните води, свързано с разработването на участък „Изток” от кариерата, ще се
отразят
върху работата на каптиран извор „Голям Девесил”, който е в експлоатация. Затова е
препоръчена площ влизаща във възможната зона на влияние и граница на разработване на
250 m от границата на пояси ІІ и ІІІ на СОЗ да се изключи от плановете за разработване.

При извършените допълнителни анализи от геолог и хидрогеолог и с цел опазване
на каптиран извор „Голям Девесил” площта на участък „Изток” е редуцирана.
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Проектната концесионна площ на находище „Агликина поляна” от 767,187 дка
намалява на 696,8 дка.

С извършената оценка и при редуциране на площта на участък „Изток” е направен
следния извод: Реализацията на ИП няма да бъде свързана с добив на подземни води, в
резултат на което не се очаква въздействие върху количествения състав на подземните
води.

При бъдещите минни дейности не се предвижда отделяне на отпадъчни води от
дейността на обекта и други замърсители, които да проникват в геоложката основа и
подземните води.

Изменения в качествения състав на подземните води не се очакват при реализация
на инвестиционното предложение.

Реализацията на инвестиционното предложение в участъците „Централен” и
„Запад” няма да окаже въздействие върху режима на подземните води, експлоатиращи
чрез каптиран извор „Голям Девесил”.

Другите водоизточници в района на бъдещия открит рудник за добив на скално-
облицовъчни материали се намират на достатъчно разстояние и техните естествени
водосборни области не засягат предвидените за разработване площи.

3.2. Алтернативи при избора на технологиите за добив и преработка на суровината

Направената характеристика на инвестиционното предложение показа, че
предвидената технология и система на разработване на кариерата са базирани на
специфичните геоморфоложки показатели на находището, съобразени с конкретните
минно технически условия за добив на суровината.

Избраната технология за добив на суровината е по класически открит безвзривен
кариерен способ, чрез въжено диамантено рязане на мрамора.

Технологично избраната система на разработване на находището е многостъпална с
последователно развитие на минните работи „отгоре-надолу", чрез предварителна
откривка на стъпалото, следващо използване на специализирани безвзривни пробивно-
сондажни работи и димантено въжено рязане за отделянето на полезното изкопаемо от
масива.

При всички минно - технически мероприятия, свързани с подготовката на минното
поле, прокарване на разрезни минни изработки, прокарването на капитални траншеи,
товарене и транспорт на суровината, товарене и транспорт на откривката, насипно
образуване и др. дейности в кариерата ще се използва традиционна строително-
транспортна техника и оборудване за добиване на суровината.

Откривните работи ще се извършват с багер, като откривката ще се товари на
самосвал и ще се извозва и съхранява на хумусното депо и на отвал за нехумусната
разкривка, съгласно изготвения План за управление на минните отпадъци (отделно
приложение към доклада). След десетата година от експлоатацията на кариерата
алтернативно се предвижда нехумусната разкривка изцяло да бъде транспортирана във
вече отработения котлован и използвана за рекултивация на кариерата, съгласно проект за
рекултивация на отработените части на находището.

Алтернативите за количеството на добивани материали ще се определя в годишните
експлоатационни планове. То е съобразено с договора за концесия на находището,
необходимостта от количеството на добивания материал и осигурените пазари. Тази
алтернатива конкретно ще се разглежда при планиране на работата и ще се одобрява в
работния план на кариерата.

По отношение на минното строителство е предвидена алтернатива за използване на
компактна, мобилна техника и съоръжения, без трайно фундиране разположени изцяло в
концесионния контур. Този вариант е по-щадящ за терена и околната среда в района.
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Транспортирането на добитата суровина е възможно да се осъществи по два
маршрута, чрез съществуваща пътна инфраструктура. При разглежданите възможности е
определен маршрутът – щадящ най-малко природата.

Алтернативи може да има и относно използването на нехумусната разкривка като
необработен трошен камък за настилка на пътищата в района и при рекултивация на
отработените пространства в кариерата. Реализирането на тази възможност за сега не е
предмет на това ИП и възложителя би могъл да я използва в бъдеще при подходящи
пазарни условия.

Избраната с ИП алтернатива по отношение технологията за добива на блокове и
тяхното транспортиране, е най често използваната и утвърдена в световната практика
технологична схема.

Алтернатива за капацитет на добива
По отношение на капацитета няма алтернативи: Количеството на разкривката и

добивът се регламентират от техническите проекти за добив на мрамори от кариерата.
Продължителност на експлоатация
Изчисленията показват, че очаквания експлоатационен срок на находището за

добиване на наличните количества полезно изкопаемо е 35 години.
Реализиране на добив за по-кратък от 30 години срок предполага капацитет и

мощности, които Възложителят не планира да използва.
При алтернатива за добив в по-кратък срок и заявения капацитет ще останат

неусвоени залежи на полезно изкопаемо, което е в разрез с духа на Закона за подземните
богатства.

Разгледани са два варианта за развитие на експлоатационните работи:
I вариант – Добив на суровината „отгоре-надолу“;
II вариант – Добив на суровина с бързо навлизане в дълбочина.
При първия вариант разкриването и минното строителство на кариерите е съобразено

с приетото провеждане на експлоатационните работи в низходящ ред от най-високата
експлоатационна кота към най-ниската.

Чрез предварителна откривка на стъпалото, следващо използване на специализирани
безвзривни пробивно-сондажни работи и димантено въжено рязане за отделянето на
полезното изкопаемо от масива. Отработването на запасите от находището ще бъде с
поетапна последователност на хоризонтални слоеве с работни стъпала с височина 6 m.
Цялостната схема за отработване на запасите в находището за периода на концесията ще
се състои в пет на брой кариери от няколко хоризонта и според установената добивна
технология. Мраморите ще се изземат на хоризонти с височина до 6 m.

Откривните работи ще включват отнемане на меката откривка (включваща склонов
насип и делувиални отложения  в най-горните части, на която е наличен и маломощен
почвен слой) в района на първоначално разработваното кариерно поле и предвидените
вътрешно кариерни пътища. Тези материали се предвижда да се изземват и депонират на
депа за мека откривка, които ще бъдат част от депата за твърда откривка,  с цел
използването им при рекултивационните дейности. Разкривката, със средна дебелина от
около 0.35 m, ще се добие валово, чрез използване на багер със самосвал.

Твърдата откривка, която включва мрамори от непродуктивния пласт, които са
негодни за добив на скални блокове и технологичния отпадък от добива на скални
блокове се предвижда да се складират на депо за твърда откривка.

При втория вариант, експлоатационните работи се водят с цел бързо навлизане в
дълбочина и достигане дъното на кариерите. За целта минното строителство има за задача
да подготви необходими площи за прокарване на наклонените траншеи. То започва от
най-ниските теренни коти на проучените находища. Строителството се заключава в
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оформяне на работни площадки на два хоризонта и създаване на готови за изземване
запаси.

Предимства и недостатъци на I вариант
Предимства:

Проста експлоатационна схема – отработват се последователно отгоре
надолу;

Къси транспортни разстояния при откривните работи.
Недостатъци:

Капиталовложения за пътища в самото начало на експлоатацията;
Дълги транспортни разстояния при транспортиране на суровината;
Съобразяване с изискванията на Наредбата за специфичните изисквания за

управление на минните отпадъци.

Предимства и недостатъци на IІ вариант
Предимства

Бързо достигане до материал;
Къси транспортни разстояния за транспортиране на суровината;
Поетапно изграждане на пътни връзки;
Откривката се депонира в отработеното пространство, няма нужда от нови

площи;
Не се изготвя план за управление на минните отпадъци.

Недостатъци
Технологично затруднен добив, определено от необходимостта за

изпреварващо водене на добивните работи от няколко продуктови
хоризонта;

На основата на направен технико-икономически анализ, е възприет като
целесъобразен за реализация вариантът за добив на суровина с погасяване на хоризонтите
последователно отгоре надолу.

3.3. Възможни пътища за движение на автомобили и техника

Съгласно възприетата производителност на находището за скалнооблицовъчни
материали “Агликина поляна”, честотата на движение на тежкотоварните транспортни
средства с готова продукция ще бъде приблизително 20 бр./месец или предвижданията са

за един камион дневно. Добитата суровина ще се извозва на площадка за готова
продукция от където при проявен интерес от страна на купувачи ще се транспортира с
техен транспорт.

В тази точка от ДОВОС се разглеждат алтернативни маршрути за движение на
автомобилите, собственост на купувачите до главни пътни артерии.

Според община Крумовград състоянието на разгледаните общински пътища е
задоволително.

За транспортирането на суровина до съответните депа, в рамките на концесионната
площ ще се изградят вътрешно кариерни и обслужващи временни трасета (пътища).
Камионите ще се движат в района на концесионната площ от 8.00 до 17.00 часа.

Разгледани са три маршрута за движение на автомобилите, собственост на купувачите
до главни пътни артерии.
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Алтернатива № 1 – е 34, 8 км през път 5904 с начална точка село Егрек и крайна точка
Републикански път II-59. При избор на тази алтернатива атомобилите ще преминават през
8 населени места.

Алтернатива № 2 – е 26, 5 км през път 59 и път 5904 с начална точка село Егрек и
крайна точка Републикански път II-59. При избор на тази алтернатива атомобилите ще
преминават през 7 населени места.

Алтернатива № 3 – е 25, 6 км през път 509 с начална точка село Егрек и крайна точка
Републикански път II-59. При избор на тази алтернатива атомобилите ще преминават през
5 населени места.

Данни за оценка на трите алтернативи:

Табл. 3.3.- 1
Показател Алтернатива № 1 Алтернатива № 2 Алтернатива № 3

Поставени
ограничения по
маршрута

НЕ НЕ НЕ

Оценка 2 2 2
Обосновка Алтернативите са оценени с по-висока стойност, поради липсата на

ограничения.
Преминаване
през населени
места

8 7 5

Оценка 1 2 6
Възможност за
избягване
преминаването
през населени
места

Няма данни за
обходен път

Няма данни за
обходен път

Няма данни за обходен
път

Оценка 2 2 2
Обосновка Оценката е 1, т.к.

се преминава през
много населени
места.

Оценката е 2, т.к. се
преминава през по
малко населени места.

Оценката е 6, т.к. се
преминава през най-
малко населени места.

Общ сбор 5 6 10

Получените резултати от извършената оценка на двете алтернативи, е че с по-висок
резултат е Алтернатива № 3.

Поради тази причина настоящия ДОВОС препоръчва:
Концесионерът на кариера да препоръчва на своите клиенти да използват

разгледаният маршрут за движение в Алтернатива № 3.
Схематичен картен материал на трите алтернативи за преминаване на автомобилите е

представен в Приложение 30.
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3.4. Алтернативи на места за депониране на минните отпадъци
За избор на място за насипване на откривката са разгледани две възможни

алтернативи:
Алтернатива №1: насипване на откривката в границите на концесионните площи

на кариера „Агликина пояна”;
Алтернатива № 2: усвояване на допълнителни площи извън концесионните

граници на кариерите за насипища.
При определяне на местоположението на насипищата са оценявани следните

критерии:
Нарушена площ в резултат на насипване на откривка;
Най-малките транспортни разстояния;
Икономическа рентабилност;
Приложим начин на насипване при прилаганата технология в кариерата –

площен.

Оценката на двете алтернативи е представена в табличен вид – Таблица № 3.4.-1.

Таблица № 3.4.-1.
Критерии за

оценка
Алтернатива №1 Алтернатива №2

Нарушена площ При тази алтернатива не се нарушават
допълнителни терени извън границите на
концесионните площи. Въздействието се
ограничава в рамките на концесионната
площ за кариерата

Необходими са допълнителни терени
извън концесионните площи.
Прилагането на алтернативата води до
загуби на допълнителни площи.

Оценка +1 -1

Икономическа
рентабилност

Не са необходими допълнителни площи
извън концесионните граници. Малките
транспортни разстояния намаляват
разхода на гориво, амортизация на
техниката и др.подобни

Необходимо е усвояване на
допълнителни площи. Завишените
транспортни разстояния водят до
повишаване на разходите за горива,
амортизация на техниката, човекодни и
др.

+1 -1

Транспортни
разстояния

Прилагането на алтернативата допринася
за прилагане на правилото – най-малки
транспортни разстояния от мястото за
разкривка до мястото за насипване.

Прилагането на алтернативата увеличава
транспортните разстояния.

Оценка +1 -1

Начин на
насипване

Приложим начин на насипване – площен Приложими са и двата познати начина –
площен и периферен

Оценка 0 +1

Обща оценка: +3 -2

На база направената предварителна оценка на двете разгледани алтернативи е избрана
Алтернатива № 1, която е и заложена в цялостните проекти за добив за кариера „Агликина
пояна ”.

3. 5. Нулева алтернатива

Съгласно т. 26 от ДР на ЗООС "Нулева алтернатива" е възможността да не се
осъществява дейността, предвидена с инвестиционното предложение.
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Мраморът е съставен от варовик, подложен на температура и налягане. Процесът на
видоизменение настъпва след натиска, който горния пласт от материал оказва върху него,
съпътствано от създадената от земното ядро висока температура от около 1000 градуса по
Целзий. Текстурата на мрамора зависи от формата, размера и еднородността на зърната.

Мраморът, като естествен природен камък, се отличава с изключителното си
разнообразие от цветове. Именно това многообразие и отличната му якостна
характеристика го правят един от най-предпочитаните и търсени естествени камъни в
строителството. Устойчивостта на мрамора към топлина и влажност, както и голямата
устойчивост на натиск, го правят идеално решение, както за интересен интериор и
есктериор на жилищни сгради, така и удачно решение за подови настилки в обществени и
офис – сгради.

Химичен състав по компонентно съдържание:
- SiO2 – 2,24%;
- Al2O3 – 0,48%;
- Fe2O3 – 0,99%;
- CaO – 49,8%;
- MgO – 3,6%;
- Ka2O – 0,42%.
Приложение: в бита - за облицовка, мозайки, производство на цимент и вар;

скулптурата, в огнеупорната, стъкларската и металургичата промишленост.
„Нулевата алтернатива” би довела до следните основни социално-икономически

последствия:
Загуба на значителни икономически ползи за общината и държавата –

пропуснати ползи за държавния (данъци и концесионни такси) и общински
бюджет (местни данъци и такси);

Загуба на значителни макроикономически ползи за общината и държавата поради
намалени общински приходи от концесионни плащания и данъци; непостъпили приходи в
общината от плащане на месни данъци и такси; неосъществени постъпления от данъци и
осигуровки в резултат от увеличаване на пряката и непряката заетост по изпълнението на
инвестиционното предложение.

Влошаващ се жизнен стандарт на населението и на социалните услуги;
Влошаващ се жизнен стандарт на населението и на социалните услуги поради загуба

на възможност за осигуряване трудова заетост в региона – поне 15 работни места за
квалифициран и неквалифициран персонал; потенциална възможност за осигуряване на
доходи за няколко домакинства за дълъг период от време (над 35 години), гарантирани
дори при влошени икономически условия и липса на търсене на пазара; ограничаване
възможностите на местното население за намиране на работа, особено на фона на
високата официална и скрита безработица.

Кумулативният негативен ефект от нереализацията на инвестиционното предложение
е запазването на ниския жизнен стандарт на населението, с всички съпътстващи този факт
отрицателни следствия – спадаща покупателна способност, още по-силен спад в и без
друго ограничения потенциал на местната икономика, влошаване на социалните услуги и
като резултат – миграция на населението. Продължаваща миграция, поставяща пред
сериозни рискове устойчивото развитие и икономическата перспектива пред региона.

По отношение на екологичното равновесие – съгласно изготвеното от инвестиционно
предложение кариерата ще заема площ от около 696,8 дка без да засяга съседни площи,
чрез натоварване с вредни емисии, промяна на водните режими, повишаване на
екологичните рискове – ерозия, рискове от свлачища и срутища и др. След приключване
на дейността ще се рекултивират всички терени. При спазване на стандартите на дейност
и поетите ангажименти по рекултивация, рисковете са сведени до минимума за всяка
човешка дейност.
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„Нулевата алтернатива” не само не е реална алтернатива за развитието на региона, но
би довела и до значителни загуби и ограничения по отношение на икономическо развитие,
фискални постъпления, пряка и непряка заетост, жизнен стандарт и доходи, развитието на
местната икономика и продължаваща миграция. При спазване на всички екологични,
икономически и социални ангажименти реализацията на инвестицията на дружеството ще
спомогне за развитието на региона и ще съдейства за бъдещото му устойчиво развитие.

Въз основа на направените анализи и оценка на въздействието върху компонентите и
факторите на околната среда и здравето на хората, съответствие на предлаганата
технология за добив и социална обосновка относно предимствата от реализацията на
предложението, не препоръчваме прилагане на „нулева алтернатива”.

Таблица 3.5.-1 Въздействие върху околната среда и населението при реализация на
„нулева” алтернатива

Компонент Вид въздействието

Атмосферен
въздух

Вариант 1: Няма въздействие, но ще отпадне възможността след усвояване на
залежите на терен да се създадат по-качествени екосистеми, които имат по-голяма
пречистваща способност и ще се отразят благоприятно в локален мащаб на
качеството на атмосферния въздух.
Вариант 2: Възможно въздействие от нерегламентирано изземване на мрамори от
находищата и не се спазва технология.

Земни недра Вариант 1: Няма да има въздействие. Съществуващи залежи от полезно изкопаемо ще
останат неусвоени
Вариант 2: Възможно въздействие от нерегламентирано изземване на мрамори от
находищата и не се спазва технология.

Повърхностни и
подземни води

Вариант 1: Няма да има въздействие.
Вариант 2: Възможно отрицателно въздействие от нерегламентирано изземване на
мрамори от находищата.

Отпадъци Вариант 1: Няма да има въздействие.
Вариант 2: Възможно въздействие от нерегламентирано изземване на мрамори от
находищата.

Опасни
вещества

Вариант 1: Няма да има въздействие.
Вариант 2: Възможно въздействие от нерегламентирано изземване на мрамори от
находищата – не се спазва технология.

Шум и
вибрации,
вредни лъчения

Вариант 1: Няма да има въздействие.
Вариант 2: Възможно въздействие от нерегламентирано изземване на мрамори от
находищата.

Земи и почви Вариант 1: Няма да има въздействие.
Вариант 2: Възможно въздействие от нерегламентирано изземване на мрамори от
находищата – не се спазва технология за насипване.

Флора Вариант 1: Няма да има въздействие.
Вариант 2: Възможно въздействие от нерегламентирано изземване на мрамори от
находищата.
При реализация на ИП след приключване на добива при рекултивацията ще се
използват само местни видове.

Фауна Няма въздействие, но опитът показва, че при добив се създават подходящи скатове,
които няма да се създадат при нулева алтернатива

Защитени зони Няма въздействие
Защитени
територии

Няма въздействие

Здраве на
населението

Вариант 1: Няма да има въздействие.
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Вариант 2: Възможно въздействие от нерегламентирано изземване на мрамори от
находищата.

Комфорт на
населението

Вариант 1: Няма да има въздействие.
Вариант 2: Възможно въздействие от нерегламентирано изземване на мрамори от
находищата.

3.6. Алтернативи по отношение на източниците на водоснабдяване и
третиране на отпадъчните води

Алтернативи по отношение на източниците на водоснабдяване;
Възможните решения за водоснабдяване на обекта са:
- От питейната водоснабдителна мрежа на общината;
- Изграждане на собствен водоизточник;
- Доставяне на вода със специализирана техника.
На територията на находището няма установени естествени водоизточници. Всички

водоизточници около района на находището се влияят значително от сезонния характер на
валежите и топенето на снеговете. В по-голямата част от годината те са пресъхнали,
подари тази причина изграждането на собствен водоизточник, не е удачна алтернатива.

Проучените кадастрални карти показват, че в близост до територията на
находището и концесионната площ няма прокарани и съществуващи водопроводни
трасета. За инвеститура е останала единствената алтернатива, необходимата водата за
охлаждане, оросяване, битови и противопожарни нужди ще бъде осигурена от
водоизточник извън границите на находището, която ще се превозва с автоцистерна, по
маршрута на суровината.

Алтернативи по отношение на отпадъчните води;
Потоците отпадъчни води се свеждат до:

- Поток битово-фекални води (от санитарно битовите възли на обекта);
- Поток производствен отпадъчни води.

По тоношение на двата потока отпадъчни води вариантите за отвеждане и
третиране са следните:

- Алтернатива № 1 - Обхващане на всички отпадъни водите в канализационна
система и отвеждане за третиране в локална пречиствателна станция и заустване в
воден обект.

- Алтернатива № 2 - Обхващане на всички отпадъчни води в канализационна
система и отвеждане за третиране в съществуваща ГПСОВ.

- Алтернатива № 3 - Събиране на санитарните водите в черпателни резервоар
с периодично извозване до съществуваща ПСОВ, използване на химически тоалетни и
третиране на производствените води с цел повторно им използване в оборотен цикъл.

При третирането на потоците отпадъчни води екологично най - издържана и добра
е - Алтернатива № 2, но поради неизграденост на канализационните системи, в най-
близките населени местта е и неизпълнима. Проради тази пречина и отчитайки, че на
обекта не може да се осигури централно водоснабдяване, инвеститора е избрал -
Алтернатива № 3, с разделене на потоците отпадъчни води и повторното ползване на част
от тях.

Алтернативи по отношение на дъждовните води  води;
По отношение третиране и отвеждане на дъждовните води алтернативните варианти

са следните:
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- Алтернатива № 1 - Обхващане на водите от цялата площадка, събирането им в
утаителен резервоар  и след утаяване заустване във воден обект;

- Алтернатива № 2- Обхващане на водите от цялата площадка, събирането им в
утаителен резервоар и след утаяване използването им за оросяване на работната площадка
и за технолочини нужди.

В проекта е предвидено да се реализира Алтернатива № 2.

3.7. Алтернативи по отношение на здравен риск през етапите на реализация
на ИП.

При нулевата алтернатива находище „Агликина поляна“, няма да бъде
разработвано и няма да бъде оказано въздействие, нито положително, нито отрицателно,
върху здравето на живеещите в най-близко разположените села – с. Голям Девесил, с.
Девесилово и с. Егрек. Социо-демографските процеси биха продължили развитието си без
промяна в негативните тенденции по отношение на раждаемост, смъртност и социално-
икономическо развитие.

При реализиране на инвестиционното предложение ще бъдат създадени не по-
малко от 20 работни места, ще бъде повишена заетостта на населението в трудоспособна
възраст и ще бъде подобрено финансово-икономическото състояние на работещите, което
би подобрило и качеството на живота им. Приходите в общината ще дадат възможност за
модернизиране на пътната и енергийна инфраструктура на населените места,
отпимизиране на социалното обслужване, здравеопазването, образованието, спорта и
пълноценния отдих.

В етапа на разкриването и през периода на експлоатация на находището на
територията му при отстраняване на растителността, изкопни дейности, транспортиране
на почвения слой, некачествените и разтрошени скални материали, при направата на
вътрешно-кариерната настилка и при товаро-разтоварните операции би могло да се очаква
повишаване на концентрацията на праха, както за общата торакална, така и за фината –
респирабилна фракция прахови частици, в атмосферния въздух и в дихателната зона на
работещите в кариерата. За превенция на уврежданията на дихателната система е
необходимо приложение на протективни средства – респираторни маски от
микропорьозна целулоза за еднократна употреба, в близост до изкопната и транспортна
техника, в запрашените зони на депата и товарните станции и в кабините на машините.

В най-близките населени места прахови експозиции не може да се наблюдават
поради разреждането в големи открити въздушни обеми и движението на въздушните
маси.

Положителен ефект за здравето на работещите би оказало оросяването и
омокрянето на запрашените повърхности праз топлия годишен период и при
продължително засушаване. Затревяването на депата също би снижило значително
праховото замърсяване и разпространение.

При работата на земекопната техника, добива на мраморните блокове –
разпробиване и рязане и при движение на транспортните средства ще бъде локално
повишено шумовото натоварване. За работещите на територията на кариерата ще е
задължително приложението на антифони за защита на слуховия анализатор.

Върху живеещите в най-близките села строителството и експлоатацията на
кариерата не се очаква да окаже негативен акустичен ефект. Работното време ще бъде
през светлата част от денонощието, от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, така че няма
да има влияние върху времето за отдих и нощния сън.

Пътно-транспортни произшествия и травми с висока степен на вероятност биха
могли да се получат при нарушения на инструкциите за безопасност, при недостатъчен
контрол и лоша техническа поддръжка на машините и съоръженията, при придвижване по
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нерегламентирани пътища, при действия на неквалифицирани и неоторизирани лица,
непознаващи спецификата на добива и транспорта на мраморни блокове, особено при
лоши метеорологични условия и през тъмната част от денонощието. Тези проблеми се
предвижда да бъдат разрешени чрез разработване на план за превантивни действия,
информационни табели с обозначения на задължителните за употреба лични предпазни
средства,  чрез физическа охрана и по преценка на концесионера - видеонаблюдение.

3.8. Алтернативи по отношение опазване на биоразнообразието.

Всяко алтернативно решение извън рамките на защитените зони води до
смекчаване и намаляване на отрицателното въздействие върху видовете и
местообитанията на видове, предмет на опазване в тях.

Изборът на местонахождение на ИП няма по-добра алтернатива от настоящото, с
оглед наличието на съответстващата на нуждите на ИП суровина за добив.

Алтернатива съществува и по отношение на наличие на местообитания на
защитени видове в дадена част на някои от площадките и извършване на добивни
дейности извън тези местообитания.

Друга алтернатива е разработването на находището поетапно, в отделни отрязаци
от периода на цялостната екплоатация на кариерата, напр. стартиране на добив само в
източната част, за първи период от 8 г. на екплоатация. След изземване на запасите в
съответната част, преместване в друга, съседна за следващ период от 5 години, например.
Така ще се даде възможност на евентуално изместените видове, да се адаптират към
средата и да продължат да обитават съседните еднотипни територии.

Всеки избор на други терени в защитени зони би довел до увеличение на
въздействието върху биоразнообразието, на една бъдеща кариера. Това би могло да доведе
и до усвояване на нови територии с възможно отнемане на местообитания на
консервационно значими видове, допълнително натоварване на околните терени,
прогонващ ефект и намаляване на възможностите за поемане на изместените видове от
инвестиционното предложение.

4. 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;

4.1. Базов сценарий (Baseline scenario)
В подраздела „Базов сценарий“ ще бъдат описани съществуващите екологични

условия, като се вземе предвид и възможността ИП да не бъде изпълнявано или т.нар.
„сценарий на нулевата интервенция“. По този начин ще могат да бъдат идентифицирани
неблагоприятните въздействия върху околната среда, въз основа на установяването на
недостатъците, дължащи се на съществуващата ситуация.

Знаейки настоящото положение на територията, при „нулевата интервенция” ще се
запази сегашното екологично състояние на разглеждания терен, т.е. нереализацията на ИП
няма да доведе нито до положителен, нито до отрицателен ефект в района.
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Предвид даденото заключение относно степента на очакваното отрицателно
въздействие на оценяваното ИП, то реализирането му точно на това място, не е по-лоша
алтернатива по отношение на територии, както в защитени зони, така и извън такива.

„Нулевата алтернатива” не само не е реална алтернатива за развитието на региона, но
би довела и до значителни загуби и ограничения по отношение на икономическо развитие,
фискални постъпления, пряка и непряка заетост, жизнен стандарт и доходи, развитието на
местната икономика и продължаваща миграция. При спазване на всички екологични,
икономически и социални ангажименти реализацията на инвестицията на дружеството ще
спомогне за развитието на региона и ще съдейства за бъдещото му устойчиво развитие.

Въз основа на направените анализи и оценка на въздействието върху компонентите
акторите на околната среда и здравето на хората, съответствие на предлаганата
технология за добив и социална обосновка относно предимствата от реализацията на
предложението, не препоръчваме прилагане на „нулева алтернатива”.

4.2.Описание на съществуващата околна среда на съществуващите базови
условия /baseline conditions/

Като цяло, информацията, представяна в този подраздел на ДОВОС, е сбита, и не
следва  да отразява голямо количество налична екологична информация по определен
аспект и за съответната територия. Водещото е тук да се представи съществуващото
състояние,  за да се оцени чувствителността на отделния компонент или функция на
околната среда с оглед на предстоящата оценка на въздействието.

По-долу са разглежди някои аспекти относно базовите условия на околната среда,
като в ДОВОС са включени само онези, които са относими към ОВОС на предлагания
проект и към съответстващите мерки за предотвратяване/смекчаване.

4.2.1  Атмосферен въздух.
Община Крумовград попада в северната периферия на средиземноморското

климатично влияние и обхваща климатичния район на Източно родопските речни долини
на Южнобългарската климатична подобласт от Континентално-средиземноморската
климатична област. Климатът в разглеждания регион има преходно-средиземноморски
характер.

Релефът е изключително важен и за формирането на местна атмосферна
циркулация. Релефът на общината е плупланински и хълмист със средна надморска
височина 425 m и обща денивелация от юг на север, следваща пониженията на
Мъгленишките хребети в северна посока.

Нископланинският релеф и отвореността през долината на р. Крумовица на север,
позволяват безпрепятственото нахлуване както на средиземноморски, така и на студени
континентални въздушни маси през зимното полугодие.

От друга страна, посоката на вятъра в речните долини (поречие на р. Крумовица) се
определя от направлението на долината.

Поречията на реките и негативните земни форми създават условия за задържане на
относително по-студен въздух и честа проява на температурни инверсии. Инверсните
състояния са свързани със значително насищане на приземната атмосфера с примеси от
различен характер. Това провокира образуването на мъгли в подобни области, които са 2
пъти по- многобройни, в сравнение с останалите части на района.

По отношение на климатичните и метеорологични фактори, разглеждания район
има следните особености:

 Климатът в разглеждания регион има преходно-средиземноморски характер с
микроклиматични разновидности, провокиран от влиянието на релефа.
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 Районът на инвестиционното намерение попада в северната периферия на
средиземноморското климатично влияние и обхваща климатичния район на
Източно родопските речни долини на Южнобългарската климатична подобласт
от Континентално-средиземноморската климатична област . Тук като
определящ микролефен и местен климатичен фактор се определя поречието на
р. Крумовица с нейните притоци и свързаната с него атмосферна циркулация.

 Годишните температури са средно 12.8° С. Средните януарски температури са
сравнително високи (1.30С), а средноюлските са около 23.70 С. Посочените
данни говорят за мек климат, без отрицателни средномесечни температури.

 Характерни за района са зимните температурни инверсии;
 Средномесечните стойности на скоростта на вятъра са сравнително ниски (1.6 –

2.2 m/s), което затруднява турбуленцията и условията за ефективно разсейване
на замърсителите в атмосферата.

 Около 5 дни годишно в района духат силни ветрове със скорост  14 m/s. Най-
чести от силните ветрове са южните (около 35 % от случаите), следвани от
северните (около 30 % от случаите).

 Преобладаващите в района са ветровете от север, които се проявяват през 36,6%
от случаите с вятър. Втори по значителност са северозападните ветрове - около
13,6%. Най-слабо проявление имат западните ветрове 2,6 %. По отношение на
скоростта, най-силни са ветровете от юг с 3.8 m/s, следвани от тези от север –
3.6 m/s, от югозапад – 3.2 m/s и североизток и югоизток – 3.0 m/s.

 Критичните по отношение на най-близко разположените населени места (с.
Егрек и с. Голям Девесил) до границата на кариерната площадка южни ветрове
и източни ветрове са с честота 13,3 % (48 дни/год.) и 8,3 % (30 дни/год.), със
скорост 3.2 m/s.

 Тихото време (безветрие) е със средногодишна честота 49,9 %, като най-тихо е
през м. октомври и ноември (54,5 % от случаите).

 Хидроложките характеристики в района се формират в условията на преходно
средиземноморски климат – подчертан зимен максимум. Годишния ход на
валежите е с максимум през зимата 250 mm, средни през пролетта и есента 190-
200 mm, и с минимум през лятото 125 mm. Вътрешно-годишното разпределение
на валежите показва изразителни валежни максимуми, проявени през месеците
ноември и декември - главен зимен максимум и през май и юни -ранен летен
максимум, а най-сухи месеци са септември, март и август. Средногодишната сума
на валежите е 761 mm (около средното за страната).

 Средногодишната относителна влажност е 71 % с максимум през зимните
месеци – ноември, декември и януари, и минимум – през август. Относително
високата относителна влажност спомага за задържане на фино диспергираните
прахови частици в приземния слой на атмосферата.

От изложеното може да се направи общата оценка, че климатичните и
метеорологични фактори в разглеждания регион са сравнително неблагоприятни за
разсейване на атмосферните замърсители и за самопречистване на атмосферата през
студеното полугодие и са сравнително по-благоприятни през топлото полугодие.

В зависимост от местните климатични условия, морфометрични особености на
релефа и потенциала на замърсяване, територията на община Крумовград, в т.ч. района на
инвестиционното предложение може да се оцени, като територия  с добро до много добро
качество на атмосферния въздух.

Кратко изложение на вероятната еволюция, ако инвестиционното предложение не
бъде осъществено
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Ако инвестиционното предложение не бъде осъществено, не се очакват промени в
естествените процеси по отношение на климата.

При нереализацията на инвестиционното предложение за открит добив на подземни
богатства състоянието на качеството на атмосферния въздух ще бъде същото.

4.2.2. Биологично разнообразие

Растителен свят
Територията предвидена за осъществяване на инвестиционното предложение попада в

Македоно-Тракийската провинция на Европейската широколистна горска област.
Обхваща Източните Родопи и част от Тракийската низина. Обектът попада в

Крумовградски район на Източнородопския окръг. Източнородопският окръг като цяло се
характеризира с преобладаването на ксеротермна растителност, изградена от формациите
на благуна (Querceta frainetto), косматия (Querceta pubescentis) и вергилиевия дъб (Querceta
virgiliana). В най-южната и югозападна част на окръга са разпространени и формации на
мизийския бук (Fageta moesiaca). За Крумовградския район са характерни ксеротермни
благунови и благуно-церови гори и ксеромезофитни горунови и смесени горуново-
габърови гори. Само в този район са установени редките видове на тракийския дъб
(Quercus thracica), юрушкия лопен (Verbascum humile ssp. juruk), както и триразделолистен
ериолобус (Eriolobus triobta), жлезеста кумарка (Arbutus unedo) и горска кумарка (A.
andrachnae).

За района, броят на срещащите се видове със значим консервационен статус е:
- Защитени от Закона за биологичното разнообразие - 83 вида;
- Световно редки – 2 вида;
- Включени в Приложение І на Директива 92/43 – 2 вида хабитата;
- Включени в Приложение 1 на Бернската конвенция – 5 вида;
- Включени в Червената книга на България – 13 застрашени и 101 редки вида.
На територията на проучваната площ, растителните съобщества са представени с

относително малък брой таксони и синтаксони. Горската растителност в района на ИП е
представена от вторични черенборови съобщества и смесени иглолистни култури, с
преобладаване на черен бор (Pinus nigra) и бял бор (Pinus sylvestris), които се
характеризират с голяма склопеност и добра жизненост. Насажденията имат едноетажна
рядко двуетажна структура, като в приземния фитоценотичен хоризонт има единично
участие на тревни видове. Формирани са и смесени благуново – иглолистни съобщества
със силно изразенa мозаeчност от микрогрупировки с преобладаване на благун, черен бор
и други дървесни и храстови видове.

Покрай прокараните пътища и в изредени участъци се развива производна
растителност с единично и групово участие на дървесни, храстови и рудерални тревни
видове. От дървесните и храстовите видове най-често се срещат: благун (Quercus
frainetto), обикновен горун (Quercus dalechampii), мъждрян (Fraxinus ornus), бяла акация
(Robinia pseudoacacia), трънлива круша (Pyrus elaeagrifolia), обикновен глог (Crataegus
monogyna), обикновен дрян (Cornus mas), шипка (Rosa canina), повет (Clematis vitalba),
къпина (Rubus caesius) и др. В тревните микрогрупировки с различна численост
участвуват миши див ечемик (Hordeum murinum), жълт кантарион (Hypericum perforatum),
обикновена лулучка (Linaria vulgaris), лайка (Chamonilla recutita), изменчива урока
(Bupleurum comutatum), буренова горуха (Lepidium ruderale), румелийска звъника
(Hypericum rumeliacum), полски кострец (Sonchus arvensis), полска поветица (Convolvulus
arvensis), плевелна детелина (Trifolium arvense), теснолистна детелина (T. angustifolium),
тъполистна детелина (T. retusum), пълзяща детелина (T. repens), козя брада (Rumex
acetosella), бяла куча лобода (Chenopodium album), пача трева (Polygonum aviculare),
късодръжков магарешки бодил (Carduus acanthoides), горски слез (Malva sylvestris),
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източен лопен (Verbascum orientale), мека овсига (Bromus mollis), стерилна овсига (B.
sterillis), едроцветно срамливче (Orlaya grandiflora), средна звездица (Stellaria media), бял
равнец (Achilea millefolium), обикновено еньовче (Galium verum), лепка (Galium apparine),
обикновено безсмъртниче (Xeranthemum annuum), дребен репей (Arctium minos),
обикновено подъбиче (Teucrium chamaedrys), обикновен черновръх (Clinopodium vulgarе),
вълнест напръстник (Digitalis lanata), сребрист очиболец (Potentilla argentea ), шултезиево
кучешко грозде (Solanum schultesii), компасна салата (Lactuca seriola ) и др. Покрай долове
в подножието на ИП има формирани хигромезофилни групировки с участието на черна
топола (Populus nigra), бяла върба (Salix alba ), ракита (Salix purpurea), къпина (Rubus
caesius), полска детелина (Trifolium campestre), крехка детелина (Trifolium fragiferum),
слънцегледа млечка (Euphorbia helioscopa), изправен очиболец (Potentilla erecta ) и др.

С отдалечаване от долинните части и намаляване на овлажнението хигромезофитните
групировки се сменят от ксерофитни микрогрупировки с участието на благун (Quercus
frainetto), цер (Quercus cerris ), трънлива круша (Pyrus pyraster), червена смрика (Juniperus
oxycedrus), гръмотрън (Ononis hircina), бяла комунига (Melilotus alba) и др.

Растителността в района на инвестиционно предложение е силно повлияна от
антропогенната дейност. Местната растителност се е съхранила в ограничени малки
територии. По голямата част от територията е заета от първично и вторично сукцесионна
растителност, както и от ерозирали след обезлесяването терени. В района на ИП
дървесната растителност е силно повлияна. Залесяването на големи площи с черен бор
(Pinus nigra) и примеси на акация (Robinia pseudoacacia) е променило естествения облик.
От естествено разпространените видове в района се среща мъждрян (Fraxinus ornus),
благун (Querceta frainetto), обикновен горун (Qurrcus delechampii), глог (Crataegus
monogina), дрян (Cornus mas) и шипка (Rosa canina). Естествена мезо-хигрофилна
дървесна растителност се е запазила в доловете около тепето, но тяхното разпространение
е силно ограничено. Растителността в района като цяло е силно променена, поради
дългогодишното експлоатиране от човека. На местата на някогашните ксерофилни гори
сега расте вторично сукцесионна тревна и храстовидна растителност или култури от
интродуцирани дървесни видове. В други участъци, изсичането на горите е оказало
пагубно влияние и е довело до пълна ерозия, и измиване на почвения хоризонт.

Общият анализ на съвременното състояние на растителността в община Крумовград
показва наличието на редица негативни изменения, които са свързани със стопанското
използване на растителните ресурси, ползването на различни територии, заети в миналото
с гори, за селско стопанство, строителство и урбанизация в отделни територии.
Специфичният климатичен режим, съчетан с нерационално ползване на растителните
ресурси през последните столетия, е стимулирал процесите на ксерофитизация на
растителността и опустиняване в някои териториални комплекси. Като положителни
насоки в опазването и развитието на растителността през последните десетилетия са
екологосъобразното стопанисване на горите и успешните залесявания на голи площи,
както и след реконструкция на деградирали горски съобщества.

Анализът на състоянието на флората на териториите на инвестиционното
предложение в района на ИП показва, преобладанието на вторични и подвижни флорни
елементи, като досега не са установени находища на редки, застрашени от изчезване и
защитени растителни видове. Растителността е представена предимно от горски култури с
преобладаване на черен бор и бял бор, смесени иглолистно-широколистни насаждения с
преобладаване на благун и производни храстово-тревни съобщества. Засегнатите от
инвестиционното предложение горски екосистеми, в зависимост от произхода, се разделят
на:

- Производни типове горски екосистеми, формирани при антропогенно въздействие;
- Вторични типове горски екосистеми, формирани при залесявания и създаване на

различни типове горски култури.
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Храстовите и тревните екосистеми в зависимост от произхода се разделят на:
- Производни тревни екосистеми, формирани при вторични сукцесии и антропогенно

въздействие;
- Краткопроизводни тревни екосистеми, формирани при вторични сукцесии, след

деградационни процеси на ландшафта.
Флората на Крумовградския фитогеографски окръг се характеризира със специфични

средиземноморски флорни елементи, като на територията на общината има находища на
растителни видове, включени в Червената книга на Република България.

Растителността в община Крумовград е съставена от коренни и производни вторични
съобщества. Коренната растителност е представена от горски съобщества с преобладаване
на обикновен бук, обикновен горун, източен горун, благун, цер, космат
дъб, виргилиев дъб, маклен, мъждрян и др.

При деградацията на горските съобщества и протичащите вторични сукцесии на много
места са формирани производни растителни съобщества с преобладаване на келяв габър,
съобщества с преобладаване на червена хвойна, храстово – тревни съобщества с
преобладаване на драка и ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на садина,
белизма, луковична ливадина, мащерка и др. Вторичната растителност е представена от
горски култури с преобладаване на бял бор и черен бор и агрокултури с преобладаване на
тютюн.

Анализът на съвременното състояние на флората и растителността в община
Крумовград показва наличието на редица негативни изменения, които са свързани със
стопанското използване на растителните ресурси, ползването на различни територии,
заети в миналото с гори, за селско стопанство, строителство и урбанизация в отделни
територии. Специфичният климатичен режим, съчетан с нерационално ползване на
растителните ресурси през последните столетия, е стимулирал процесите на
ксерофитизация на растителността и опустиняване в някои териториални комплекси.
Като положителни насоки в опазването и развитието на растителността през последните
десетилетия са екологосъобразното стопанисване на горите и успешните залесявания на
голи площи и след реконструкция на деградирали горски съобщества.

Анализът на състоянието на флората на териториите на инвестиционното
предложение показва, преобладанието на вторични и подвижни флорни елементи, като
досега не са установени находища на редки, застрашени от изчезване и защитени
растителни видове. Растителността е представена предимно от горски култури с
преобладаване на черен бор и бял бор, от смесени иглолистно-широколистни насаждения
с преобладаване на благун, производни храстово-тревни съобщества и агрофитоценози с
преобладаване на тютюн.

Животински свят
Територията на община Крумовград и в частност площта на инвестиционното

предложение попадат в Източно-родопския подрайон на Южнобългарския фаунистичен
район. Фауната в района принадлежи към неморалния фаунистичен комплекс и 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, и
занижен процент на Европейски и Евросибирски елементи.

Климатичните особености, съвместно с географското разположение, релефа и
растителността, са предопределили облика на съвременната безгръбначна фауна.

Месторазположението на района е част от централната част на Източни Родопи,
която е една от най-южно разположените територии на България. Съседството на Източни
Родопи с Бяло море и предна Азия е дало силно отражение върху сформирането на
съвременния фаунистичен комплекс. Друг важен факт, който се е отразил върху
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сформирането на съвременната фауна, е близостта на района с река Арда и Бяла река. Тези
реки са част от Егейския водосбор на Медитеранската област. Техните долини са
коридори и своеобразни рефугиуми, по които са навлизали топлолюбиви фаунистични
елементи. Релефът в района също е оказал влияние при сформирането на съвременния
облик на фауната. Той се характеризира със силна разчлененост на заоблените хълмове,
които нямат ясно изразен планински облик. Надморската височина и денивелацията на
терена определят ниско планинския характер на района като цяло. Два от високите ридове
(Гюмюджийски снежник и Мъгленик) са разположени в посока запад – изток. Тези
ридове спират топлите въздушни течения от Средиземноморието, с което са повлияли
върху климата и респективно върху фауната. Този факт обяснява занижаването на
относителния дял на медитеранската компонента, характерна за райони с подобно
географско разположение, каквито са долините на Струма и Места. Близостта на района с
Източна Тракия, респ. С Предна Азия, обяснява засиленото присъствие на азиатски
фаунистични елементи. Климатът в района е континентално-средиземноморски с
подчертани характеристики на субмедитеранската област. Относително топлата и влажна
зима, и сухото и горещо лято, са дали също силно отражение върху сформирането на
фауната.

Този климат е характерен за субтропична Европа и Предна Азия. Топлите въздушни
маси, навлизащи от средиземноморието на север, са една от основните причини за
удължаването на активния вегетационен период, който също е оказал съществена роля
при сформирането на съвременната фауна. Близостта на района с река Крумовица и река
Арда, благоприятства овлажняването на въздуха, което е от съществено значение за
фауната, особено през летия горещ сезон.

Растителността е един от основните биотични фактори на средата, които имат
определяща роля във формирането и разпределението на животинските комплекси.
Флората в района на Крумовградска община и в частност в границите на инвестиционно
предложение се характеризира с наличието на редица медитерански и
преходносредиземноморски видове, които са дали отражение и върху фаунистичните
комплекси.

Безгръбначна фауна
Зоогеографската принадлежност на таксоните безгръбначни от района на

Крумовградска община е своеобразна и сама по себе си е уникална. Тази уникалност се
дължи на географското положение, климатичните и едафични особености на района.

В днешно време безгръбначната фауна на буковия и иглолистния пояс на Родопите
е с преобладание на евросибирския комплекс, а в дъбовия пояс преобладават
медитеранските форми и комплекси. Източни Родопи попадат почти изцяло в дъбовия
пояс и съответно в тях доминират медитеранския комплекс, а евросибирският е много
слабо застъпен. С течение на времето ареалите на много от тези видове са се разкъсали и
раздробили на отделни изолирани участъци.

Хабитатното разпределение на комплексите от безгръбначни включва две основни
групи: терастични (сухоземни) и акватични (водни) хабитати. Терастичните хабитати се
подразделят на две подгрупи - открити и горски. Откритите са подразделят на следните
първично естествени, вторично сукцесионни (производни), селскостопански
обработваеми площи. Подгрупата на горските хабитати включва следните серии:
естествени автохтонни гори, вторично сукцесионни и дървесни плантации (култури).

- първично естествени открити хабитати в Община Крумовград са няколко типа:
такива са крайречните брегове около р. Крумовица, горските полянки в запазените горски
съобщества, скалните масиви и сипеи.

- вторично сукцесионни открити хабитати са възникнали в резултат на силна
деградация на горски съобщества. Изсичането на горите и превръщането на големи
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територии в пасища и обработваеми площи е процес, който е известен за района от
столетия. Обикновено тези хабитати са захрастени с червена хвойна, драка и келяв габър.

- селскостопански обработваеми площи. Най често засажданата култура в района е
тютюна.

Към втората подгрупа горски хабитати, сериите са представени със следните типове:
- автохтонни гори – гори с преобладаване на бук с подлес от обикновен габър. В тези

хабитати преобладават видове от евро-сибирския фаунистичен комплекс, които имат
предпочитания към мезофилен микроклимат. Гори с преобладаване на обикновен горун,
на благун и цер. Тези хабитати се характеризират с мезо-ксерофилен микроклимат. В тях
се наблюдава тенденция към увеличаване на делът на ксерофилните елементи. В
дендроценозите с основни едификатори благун, благун и келяв габър, космат и вергилиев
дъб, се наблюдават ксерофилни и ксеро-мезифилни комплекси, в които делът на
Медитеранските видове нараства.

- вторично сукцесионни гори – такива са съобществата с преобладаване на келяв
габър. Те са се появили в резултат на деградацията на типични горски съобщества от
космат дъб, вергилиев дъб, благун. В тези хабитати се наблюдава тенденция към
ксерофилизация и съответно комплексите от безгръбначни също са се променили в тази
посока. При напреднал стадии на деградация келявият габър се подменя от главен
едификатор червената хвойна, която заедно с ксеротермни тревни синузии, сформират
ксеротермни хабитати. Тези хабитати се обитават както от медитерански видове, така и от
предно-азиатски и степни видове. Към този тип хабитати се причислява и съобществото
от драка и ксеротермни треви.

- дървесни плантации (култури) – такива са културите от черен бор, както и
културите от черен и бял бор и акация.

Акватичните хабитати включват както надземните, така и повърхностните подземни
води, които се обитават от различни биотични групи. Надземните акватични хабитати са
съсредоточени главно около р. Крумовица и водосбора й. Реката има неравномерен отток
през годината. През горещите летни месеци реката пресъхва почти напълно, а през
пролетния сезон много често има пороен характер. Съобществата на подземните
хидробионти не са проучвани, но те са една от основните групи, които ще реагират бързо,
дори при незначителни промени в химизма на водата.

Гръбначна фауна
Според горскорастителното райониране, територията попада в Долния равнинно

хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0 – 900 m н. в.). По
литературни данни, за територията на общината са посочени не по-малко от 304 вида
гръбначни животни (тип Chordata, подтип Vertebrata), от които 22 риби, 10 земноводни, 23
вида влечуги, 191 птици и 58 бозайници. Гръбначни видове са представители на 27
разреда и 86 семейства.

Видовият състав на гръбначната фауна на територията на община Крумовград може
да бъде определен като богат. Най-голям дял за това богатство имат птиците с техните
най-малко 191 вида, които представляват 46,02% от видовете птици у нас (по последни
официални данни – 415 вида, т. е. почти половината. Тук се срещат повече от
половината от нашите видове влечуги (23 от общо 36) и земноводни (10 от общо 16 вида),
а също и повече от половината от видовете бозайници у нас (58 от общо 114 вида).

Значителен е и броят на срещащите се тук видове риби (всичките сладководни). В
количествен и в качествен аспект, гръбначната фауна на община Крумовград е отражение
на географското положение на територията й върху територията на страната и континента
Европа, и на останалите географски особености на района – най-вече на надморските
височини и други особености на релефните форми на територията. От значение е и
историческото развитие на тази територия, което обуславя и силата на антропогенния
натиск върху природната среда.
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Богатството на българската фауна, в т. ч. и на гръбначната, се дължи, както на
разнообразните физикогеографски и природни условия на територията на страната, така и
на географското й положение – тя има средищно разположение, както на Балканския п-ов,
така и в Западната част на Палеарктическата зона – северната част на Стария свят (Европа,
Азия, Африка), която обхваща зоните на хладния, умерения и субтропичния климатични
пояси на Северното полукълбо. Според Симеонов, Мичев (1990) нашата орнитофауна
показва отчетливо разграничими особености най-вече във връзка с релефа или по-точно с
надморската височина. За фауната на територията на страната са отделени следните 5
сухоземни фаунистични комплекси:

- Фауна на пояса на дъба;
- Фауна на пояса на бука;
- Фауна на иглолистния пояс;
- Фауна на субалпийския пояс;
- Фауна на алпийския пояс.
Авторите на това издание посочват като най-богата по броя на видовете, а също и

по броя, респ. плътността на индивидите, фауната и в частност орнитофауната на пояса на
дъба. Практически цялата част от територията на община Крумовград попада в дъбовия
пояс и това е една от основните предпоставки, обуславящи богатството на гръбначната й
фауна.

В най-общ план и във връзка с обитаваните от видовете местообитания за 5-те класа
гръбначни, може да бъде посочено следното:

Клас Риби (Pisces)
От рибите най-голям е броят на видовете от сем. Шаранови – 13 вида, следвани от

сем. Щипоци – 4 и сем. Костурови – с 2 вида. Останалите семейства са представени с по 1
вид. От видовете, 11 са характерни за течащи и също 11 – за стоящи или бавнотечащи.
Като най-типични за бързотечащи води могат да бъдат посочени 5 от видовете (лещанка,
маришка мряна, вардарски скобар, балкански щипок, родопски щипок). Бързотечащи води
обитават и речният кефал, черният морунаш, кротушката, обикновеният щипок, но тези
видове се срещат често и в бавно течащи, и в стоящи води. Типичен обитател на горни
течения на високопланински реки е само един от видовете – лешанката, но в горни
течения се срещат още 2 вида – маришка мряна и балкански щипок. В р. Крумовица и р.
Арда най-многобройните видове са обикновеният речен кафал (Leuciscus cephalus) и
маришката мряна (Barbus cyclolepis)). В яз. “Студен кладенец”, като най-многобройни и с
най-значителни ресурси от гледна точка на промишления и спортния риболов, могат да
бъдат посочени видовете шаран (Cyprinus carpio), обикновен толстолоб
(Hipophthalmichthis molitrix) сребриста каракуда (Carassius auratus), червеноперка
(Scardinius erythrophthalmus ), обикновен речен кафал (Leuciscus cephalus), уклей (Alburnus
alburnus). В някои от малките изкуствени водоеми на територията на общината най-
многобройна е сребристата каракуда.

Херпетофауна (Amfibia end Reptilia). Топлият средиземноморски климат е
предпоставка за наличието на богата херпетофауна в Източните Родопи, дължащо се на
мозаечното разпространение на природни местообитания. Установени са 11 вида
земноводни и 30 вида влечуги. Срещат се редки и много редки видове. Районът на
инвестиционното предложение като цяло не е с високо херпетологично разнообразие и
видове с консервационен статус. В района на ИП, който ще бъде засегнат от реализацията
на инвестиционното предложение, са установени:

Клас Земноводни (Amfibia)
При земноводните, с изключение на два вида с воден или преобладаващо воден

начин на живот – обикновената водна жаба (Rana ridibunda) и жълтокоремната бумка
(Bombina variegata), и един дървесно-храстов вид – жабата дървесница (Hyla arborea),
всички останали, извън размножителния си период водят сухоземен начин на живот.
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Доминиращи видове са зелената крастава жаба (Bufo viridis) и обикновената водна
жаба (Rana ridibunda). Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) е предмет на защита в ЗЗ
„Източни Родопи”. Видът присъства на територията на инвестиционното предложение.
Наблюдава се почти изключително в корита на чешми и разливи около тях. Бързо
размножаващ се вид, широко разпространен в засегнатите терени.

Клас Влечуги (Reptilia).
От влечугите четири вида са свързани с водата –два вида водни костенурки (Emys

orbicularis, Mauremys caspica) и два вида водни змии (Natrix natrix, Natrix tessellatа). Като
горски видове могат да бъдат определени три вида – смокът мишкар (Elaphe longisima),
медянката (Coronella austriaca) и слепокът (Anguis fragillis). Като наземно-дървесни,
търсещи плячка не само по земята, но и по дървета и храсти, т. е. добри катерачи по тях и
обитаващи предимно или и горски и храсталачни местообитания, могат да бъдат
определени смокът мишкар и малкият стрелец (Coluber najadum), но добре се катерят по
храсти и дървета и големият стрелец (Coluber jugularis) и дори пъстрият смок (Elaphe
quatuorlineata sauromates). Типични петрофилни видове са македонският (Podarcis erhardii)
и стенният гущер(Podarcis muralis), но скалисти и каменисти терени обитават и
други видове. На практика напълно подземен начин на живот води змията червейница
(Typhlops vermicularis). Предимно в постройки в населени места живее балканският гекон
(Cyrtodactylus kotschyi). Доминиращи видове сред гущерите (разр. Sauria) са македонският
гущер (Podarcis (Lacerta) erhardii) и зеленият гущер (Lacerta viridis), а сред змиите (разр.
Serpentes) – големият стрелец (Coluber jugularis). От сухоземните костенурки (разр.
Testudinata, сем. Testudinidae) са шипобедрената и шипоопашата костенурки, като
повечето от срещнатите индивиди са от вида шипоопашата костенурка (Testudo hermanni).
От блатните костенурки (разр. Testudinata, сем. Emydidae) по-многобройният вид е
обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis ). От сем. Отровници (Viperidae),
срещан вид е пепелянка (Vipera ammodytes).

От видовете влечуги, предмет на опазване в защитена зона BG00001032 “Източни
Родопи“, пряко ще бъдат засегнати двата вида сухоземни костенурки – шипоопашата
костенурка (Testudo hermani) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca). Сухоземните
костенурки обитават цялата площ на инвестиционното предложение.

Клас Птици (Aves)
Орнитофауната на Източните Родопи включва 278 вида, от които 171 гнездящи, 82

вида зимуващи, 154 вида преминаващи, 15 вида, появяващи се при скитания си.
Характерно е голямото видово разнообразие на дневните грабливи птици

(Falconiformes). Характерно е и многообразието на южни видове. От установените птици
за района 11 вида са включени в Световния червен списък на IUCN, 12 вида са
застрашени, 46 уязвими, 13 редки и 32 вида намаляващи за Европа.

Дефинирани са 6 места от особена важност за опазване на орнитофауната:
- Язовир „Студен кладенец”;
- Долината на Бяла река;
- Долината на Крумовска река;
- Маджарово;
- Ридът ГоратаДолината на Харванлийска река.

Долината на Крумовска река е обявена през 1997 г от BirdLife International за
орнтологично важно място и определена като защитена зона по програма НАТУРА 2000.

От публикувани данни на БДЗП, в района на р. Крумовица са установени 136 вида
птици, от които 31 са включени в Червената книга на България (1985 г). От срещащите се
птици 64 вида са от европейско природозащитно значение (SPEC), като световно
застрашени в категория SPEC 1 са два вида, в категория SPEC 2 са 18 вида, в SPEC 3 – 44
вида. Мястото е от световно значение като представителен район за Средиземноморския
биом, като тук се срещат 7 биомно ограничени вида, от общо 9 установени в България:
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испанско каменарче (Oenanthe hispanica), голям маслинов пресмехулник (Hippolais
olivetorum), червеногушо коприварче (Sylvia cantillans), малко черноглаво коприварче
(Sylvia melanocephala), скална зидарка (Sitta neumayer), белочела сврачка (Lanius nubicus),
черноглава овесарка (Emberiza melanocephala). Черният лешояд (Aegypius monachus) и
белошипата вертушка (Falco naumanni) са видове, застрашени от изчезване в световен
мащаб. В защитената зона са установени подходящи местообитания за 46 вида птици,
включени в Приложение 2 на ЗБР, а 28 вида са включени в Приложение І на Директива
79/409. Районът е един от най-важните в страната и със значение за Европейския съюз по
отношение на черния щъркел (Ciconia nigra), малкия орел (Hieraaetus pennatus) и
египетския лешояд (Neophron percnopterus), които гнездят в зоната.

В екологично отношение гнездовата орнитофауна на района може да бъде поделена
хабитатно на следните комплекси:

» комплекс на ксерофитна растителност в дъбово-габъровия пояс;
» комлекс на крайселищните територии;
» антропогенен комплекс.

В района на инвестиционното предложение има представители на всички шест
екологични групи птици–дървесно-храстови, наземно-дървесни, наземни, водни,
околоводни, ловуващи във или от въздуха. Значителен е броят на петрофилните видове
(обитатели на скални масиви и каменисти терени), на видовете, характерни за горски и
храсталачни местообитания, на видовете, свързани с водоемите в района.

Спрямо отношението на видовете към дървесната растителност и нейни
пространствени образувания, в този район на страната са налице както видове, несвързани
или слабосвързани с дървесна растителност, така и видове, свързани в различна степен с
такава, в т. ч. и типични горски видове, и такива жители на вътрешността на обширни и
гъсти горски масиви. Поради факта, че по-голямата част от територията на общината е
заета от растителни съобщества от горски тип, броят на свързаните с дървесна
растителност, в т. ч. горските видове, е значително по-голям от този на несвързаните или
слабо свързаните.

По отношение на присъствието им в района се срещат както постоянни видове, така и
гнездящи пролетници, преминаващи и зимуващи видове. В откритите територии с малко
количество дървесна растителност, доминиращи видове са червеногърбата сврачка
(Emberiza calandra) и полската овесарка (Lanius collurio), а в горски местообитания,
включително и на хълма “Ада Тепе” – обикновената чинка (Fringilla coelebs), големият
синигер (Parus major), качулат синигер (Parus cristatus), боров синигер (Parus ater), син
синигер (Parus caeruleus), авлига (Oriolus oriolus), планинска чинка (Fringilla coelebs),
къдънка (Carduelis carduelis), елшова скатия (Carduelis spinus), зеленогуша овесарка
(Emberiza cirlus), сойка (Garrulus glandarius), имелов дрозд (Turdus viscivorus), кос (Turdus
merula), червеногръдка (Erithacus rubecula), гургулица (Streptopelia turtur), зелен кълвач
(Picus viridis), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), среден пъстър кълвач
(Dendrocopos medius), голям ястреб (Accipiter gentilis). В храсталачни съобщества (от
гъсти групи или петна от предимно ниска дървесна растителност – от дървета и храсти)
най-често са срещани обикновената чинка (Fringilla coelebs), авлигата (Oriolus oriolus),
косът (Turdus merula), червеногърбата сврачка (Lanius collurio), зеленогушата овесарка
(Emberiza cirlus), на места и пъстроглавата овесарка (Emberiza cia), гургулицата (Strepto
pelia turtur), а в някои случаи и някои други видове. В каменисти и скални терени, най-
често срещащият се вид е обикновеното каменарче (Oenanthe oenanthe).

Клас Бозайници (Mammalia)
Бозайниците са вторият по брой на видовете клас – с 58 вида, които представляват

50,88% от всички видове бозайници у нас (114 вида). При бозайниците, както и при
влечугите е налице и една група от видове, които водят наземно-подземен начин на живот,
а два вида водят практически изцяло подземен – обикновената къртица (Talpa europaea) и
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белозъбото сляпо куче (Nannospalax leucodon). Тук най-многобройният разред са
прилепите 19 и гризачите – 18 вида, следвани от хищниците – 11 и чифтокопитните – 5
вида, докато останалите 2 разреда са съответно с 4 вида (разр. Насекомоядни) и с 1 вид
(разр. Зайцеподобни). От насекомоядните най-често бе регистрирана обикновената
къртица (Talpa europaea). От гризачите, особено в открити територии, най-многобройна е
обикновената полевка (Microtus arvalis), в горите – горските мишки (Sylvaemus sp.),
катерицата (Sciurus vulgaris), а на места горският сънлкивец (Dryomys nitedula).

За района няма установени постоянни миграционни коридори на диви животни,
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение.

В периода на проучването са установени:
Сем. Таралежи (Erinaceidae)
»Белогръд таралеж (Erinaceus concolor)
Сем. Къртици (Talpidae)
»Обикновена къртица (Talpa europaea)
Сем. Мишевидни (Muridae)
»Жълтогърла горска мишка (Sylvaemus flavicollis)
»Обикновена горска мишка (Sylvaemus sylvaemus)
Сем. Сънливци (Myoxidae)
»Горски сънливец (Dryomys nitedula).
Сем. Полевки (Arvicolidae)
»Сива полевка (Microtus arvalis)
»Подземна полевка (Microtus subteraneus)
Сем. Порови (Mustelidae)
»Язовец (Meles meles)
»Невестулка (Mustela nivalis)
»Белка (Martes foina)
Сем. Зайци (Leporidae)
»Див заек (Lepus capensis)
Сем. Катерицови (Sciuridae)
»Катерица (Scirus vulgaris)

Сем. Кучевидни (Canidae)
»Чакал (Canis aureus)
Сем. Свине (Suridae)
»Дива свиня (Sus scrofa)

Предмет на защита в ЗЗ „Източни Родопи” са:
Пъстър пор (Vormela peregusna). Видът не е установен, както и липсват данни или

следи от присъствие на вида.
Мишевиден сънливец (Myomimus roachi) В района на инвестиционното намерение

няма местообитания, подходящи за мишевидния сънливец, или типични такива. Няма
данни за наблюдавани или намирани мъртви индивиди.

Лалугер (Spermophilus citellus): В района на инвестиционното намерение, както и в
близост до него, няма установено присъствие на вида.

Вълк (Canis lupus L.) Районът на ИП показва ниска пригодност на местообитанието.
Монокултурите от черен бор са с ниска продуктивност и не осигуряват
необходимото разнообразие от растителни видове, които да осигурят добра хранителна
база за потенциалната му плячка.

Кафява мечка (Ursus arctos L.) Районът на ИП не предлага хранителна база, която да
позволи изхранването на индивид и може да представлява само временно укритие при
придвижването им. Следи от жизнена дейност на кафява мечка не са открити, липсват и
сведения на очевидци за наблюдения през последните повече от 10 години.

Разред Прилепи (Chiroptera)
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На територията на инвестиционното предложение не са установени видове прилепи,
изброени в Приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС.

Раздели защитени територии и защитени зони и тяхното въздействие подробно са
разгледани в доклада за ОСВ.

Кратко изложение на вероятната еволюция, ако инвестиционното предложение не
бъде осъществено

Ако инвестиционното предложение не бъде осъществено, не се очакват промени в
естествените процеси по отношение на биологичното разнообразие. Ще се запази
разнообразието на видове в района, с изключение на хипотезата за негативно въздействие
върху тях от природно явление, което не може да бъде контролирано.

При нереализацията на инвестиционното предложение за открит добив на подземни
богатства, състоянието на екосистемите в района ще бъде същото.

4.2.3. Почви
Съгласно почвеното райониране на страната, районът се отнася към

Средиземноморската почвена област, Балканско-Средиземноморска почвена подобласт,
Източнородопско-Сакарска провинция.

Почвената покривка е представена от излужени канелени горски почви в ниските
части на склона и от кафяви горски почви във високите му билни части. По поречията на
реките има алувиално-ливадни почви.

Алувиално-ливадни почви се характеризират със средномощен хумусен слой и добро
почвено плодородие. Подходящи са за отглеждане на зеленчуци и овощни култури,
фъстъци, технически култури. Канелените и планинските горски  почви са
водопропускливи, характеризират се с маломощен хумусно-алувиален слой и са
подходящи за отглеждането на топлолюбиви интензивни култури като слънчоглед,
тютюн,  лозя и трайни насаждения. В районите на разпространението им ерозионните
процеси са засилени. За развитието на ерозия допринасят и относително голямото
вертикално разчленение на релефа и обезлесяването на значителни участъци от горите.
Почвената ерозия оказва неблагоприятно влияние върху развитието на селското
стопанство, като решение на проблема е провеждането на регулярни мероприятия по
залесяване.

Характерът на основните скали оказват съществено влияние за формиране на почви с
различен механичен състав и различна запасеност с хранителни вещества и минерални
соли. Това разнообразие на почвите по-типове и богатство, в комплекс се различните
показатели на релефа, способстват за формирането на различни типове горски
месторастения.

В района на общината се срещат скали от трите основни типа: масивни, седиментни и
метаморфни. Върху масивните скали представени от палеогенни вулканити - андезити и
андезитови туфи, устойчиви на изветряне, без вертикални напуквания при недостатъчна
мощност на почвения профил, развитието на дървесната растителност спира след
достигане на корените до плътната основна скала. Почвите са с лек до средно тежък
механичен състав. Седиментните скали са представени от варовици, пясъчници и мергели.
Тези скали са силно напукани във всички посоки, изветрянето при тях е в най-голяма
степен и са най-податливи на ерозия. Почвообразуването при тях протича сравнително
бързо. При наличие на влага се създават добри условия за развитие на дървесната
растителност. Почвите върху тази скална основа са със средно тежък механичен състав.

Метаморфните със средна степен на изветряне и леко податливи на ерозиране са
представени от гайси и гранитогнайси, конгломерати и серпантини. Те имат вертикално
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напукване, което улеснява проникването на корените в дълбочина и благоприятствува
развитието на дървесната растителност.

По поречието на по-големите реки, са формирани кватернерни речни тераси - пясъци и
чакъли.

Върху този петрографски състав в района са формирани канелени горски почви, от
които 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
Канелените горски излужени почви се характеризират с добри лесорастителни свойства -
имат добър водно-въздушен режим; сравнително добре са запасени с хумусни и азотни
съединения. Мощността на А хоризонт е в границите на 5 до 32 см, с количество на
хумуса 0,36% - 5,12%, на общия азот - от 0,020% до 0,246% и съдържание на физическата
глина - от 6,75% до 57,90% (глинесто-песъчливо до тежко песъчливо-глинести). В
зависимост от горните данни се обуславят различни типове горски месторастения. Развити
са върху различни видове основни скали.

Алувиални почви са разпространени по поречието на реките Върбица и Крумовица.
Образувани са от съвременни алувиални наноси. Лекият механичен състав улеснява
добрата връзка на подпочвените с речните води. Алувиално-делувиалните почви са бедни
почви, срещат се главно в долните (разлати) поречия на притоците на горните реки. Тези
два вида почви, са ограничено разпространени и са развити върху основна скала - чакъли
и пясъци.

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.

Като цяло районът може да се охарактеризира като средно, на места силно ерозиран,
поради което проблемът на ерозията тук е въпрос на особена важност. Установено е, че
ерозионни процеси протичат върху 22,3% от горските площи с преобладание на площната
ерозия. Множество склонове са прорязани от ровини, които в по-голямата си част са
залесени главно с акация, а останалата част обраства с естествена храстова и дървесна
растителност, поради силно намаления воден отток, от извършените залесявания и
изградените технико-укрепителни съоръжения.

В района на инвестиционното предложение се установяват три типа почви:
плитки почви - рендзини, излужени канелени и наносни - алувиални, алувиално-ливадна,
алувиално-делувиални. Според новата класификационна система на почвите в България
(класификация на ФАО), те се отнасят към:
• Ордер А – почви, несвързани със зонални климатични условия;
* Тип - Наносни почви (Fluvizols, FL)
* Подтип - Алувиално-ливадни (Eutric Fluvizols)
* Тип - Делувиални почви (Distric Colluvisols)
* Подтип - Делувиално-ливадни (Eutric Colluvio/Proluviosols)

Наносните почви са образувани от младите (кватернерни) наноси на реките, обрасли в
една или друга степен с растителност и обогатяване периодично с нови седиментни
материали.

Делувиалните почви са разпространени в места, където наносите са най-млади,
грубочастични и слабообработени. Почвообразуващият процес е млад, недобре изразен и
периодично прекъсван от натрупването на нови материали.
• Ордер А – почви, несвързани със зонални климатични условия;
* Тип - Плитки почви (Leptosols, LP)
* Подтип - Рендзини (Rendzic Leptosols, LPk)

Почвите, които са ограничени в дълбочина от непрекъсната твърда скала, се определят
като плитки, съгласно класификацията на Организацията за прехрана и земеделие на ООН
(ФАО). У нас тези почви са поделени като самостоятелни типове: тип литосоли – плитки
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почви на твърди скали, тип ранкери – слаборазвити хумусно- силикатни и тип рендзини –
на карбонатни скали.
• Ордер F - почви с акумулация на глина или сесквиоксиди и органична материя
в подповърхностните хоризонти
* Тип - Лесивирани - излужени канелени горски почви (Luvisols, LV)
* Подтип. Канеловидни хромови или лесивирани почви (Chromic Luvisols, LVx )
излужени канелени, сиви горски почви.

Преобладаващ почвен тип в района на инвестиционното предложение са канелените
горски излужени почви. По-ограничено се засягат почвите с интразонално
разпространение - рендзините и съвсем ограничено - алувиалните почви.

Излужени канелени горски почви (Chromic Luvisol)
Почвите от района на Крумовградското рудно поле са главно излужени канелени горски,
ерозирани, като тези в по-заравнената и широка част на склоновете са слабо и средно
ерозирани. В комплекс са представени почвите от средно и силно ерозирани канелени
горски, плитки ерозирани и каменисти канелени горски почви в по-стръмните терени и по
посока на реките. Първите са обработваеми, а вторите са пасища, обрасли с единични
дървесни видове и храсти. Канелените почви са формирани под въздействието предимно
на дъбовата растителност. По литературни данни, мощността на хумусния хоризонт в
обработваемите земи е около 25 - 28 см, а на почвения профил - около 60 - 90 см, като
хумусният хоризонт, в резултат на ерозията и дълбоките обработки, е нарушен и вторично
оформен, включващ и част от преходно - илувиалния В-хоризонт. Структурата в орницата
е разпрашено-зърнеста, а в дълбочина – буцеста.

Разнообразието по отношение на мощността на почвения профил, при почвите в
сравнително по-стръмната част от склона е доста голямо, поради неравния терен
(множество микропонижения и микроповишения) и добре изразената повърхностна
ерозия. Мощността варира съответно от 8 - 25 cм при плитките, до 30 - 45 cм – при средно
и силно ерозираните канелени горски почви.

Механичният им състав е средно до тежки песъкливо-глинест (около 30% физическа
глина). Запасеността с хранителни вещества на еднометровия почвен слой при
обработваемите почви е по-висока, поради по-дълбоките им хумусни хоризонти и почвен
профил.

В хоризонт В се съдържа повече глина, отколкото в А-хоризонт. При обилни валежи те
поемат много вода и я задържат за дълго, влошава се аерацията им и азотното хранене на
растенията. Обемната плътност е 1.20 – 1.35 г/см3, а относителната – 2.60 – 2.45.

Запасеността с хумус (под 2.5%), общ азот (под 0.25%) и общ фосфор (0.35%) е слаба,
а с усвоим калий - средна - 14 мг/100 гр. В целинните земи хумусът достига 3- 4%, а
азотът незначително повишава стойностите си. Тези почви са слабо запасени с усвоим
азот. Почвената реакция е кисела (рН 5.8).

Земеделските излужени канелени горски почви в равнинните части на община
Крумовград са сравнително дълбоки и плодородни, но върху тях не се отглеждат
разнообразни селскостопански култури. В миналото след унищожаване на естествената
растителност са били предизвикани интензивни ерозионни процеси. През 60-те години,
след извършените залесителни работи ерозионните процеси постепенно са стихнали.
Почвената повърхност се е стабилизирала. С формирането на мъртва горска постилка
почвообразувателният процес се е възобновил. На сегашния етап почвеният профил се
характеризира с различна мощност, в зависимост от местоположението и наклона на
склоновете, и интензивността на протеклите ерозионни процеси. В по-стръмните участъци
са ерозирани хумусно-акумулативните и илувиалните хоризонти. На повърхността се
показват скални фрагменти от почвообразуващите скали. В по-заравнените части на
терена, разположени в подножието на хълма, могат да се открият
участъци със сравнително запазен почвен профил.
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Рендзини (хумусно - карбонатни почви) (Renzina)
Тези почви са развити върху богати на карбонати скали с промивен или периодично

промивен режим. Рендзините са с високо хумусно съдържание. Наличието на голямо
количество калциев карбонат води до формиране на слабо алкална или неутрална реакция
на почвения разтвор.

Тези почви са ограничени в дълбочина от скалната основа, със сравнително малка
дълбочина на профила. Почвената покривка е с непостоянна дълбочина – не повече от 10
см, която на много места е разкъсана от излизащите на повърхността скали. Формирани са
върху бавно изветрящи скали на склонове с проявена денудация и ерозия. Хумусно-
акумулативният им хоризонт е с малка мощност, в по-голямата си част разкъсан от
скалната основа.

Съставът и свойствата на рендзините са разнообразни. Механичният състав зависи от
почвообразуващата скала, поради което те варират от тежко песъчливо - глинести до леко
глинести. Характерна особеност на тези почви е голямото вариране в мощността на
профила. В съответствие с неравномерното изветряне на варовиците, тук на много места
се срещат петна от дълбоки почви, граничещи със съвсем плитки. Реакцията е неутрална в
повърхностния хоризонт и слабо алкална в дълбочина. Съдържанието на хумус е умерено
2 – 3 %.

Алувиално (делувиално-) ливадни (наносни) почви (Cumulicsols)
В южната част са най-разпространени наносните почви, представени от различията:

делувиални почви (Deluviumsols), каменисти - с глинесто-песъклив механичен състав и
леко песъчливо глинести; делувиално-ливадни почви (Deluviumsols) - средно песъчливо-
глинести и тежко песъчливо-глинести; алувиално- делувиално-ливадни почви (Fluvisols) -
глинесто песъчливи и песъчливо глинести.

Делувиалните почви са формирани върху свлечения земен материал в подножието на
близките планински части южно от канелените (като преход към алувиалните). Тези
почви са с лек механичен състав (физическата глина е между 10 и 20%), каменисти,
поради което са със слаба водозадържаща способност, лесно податливи на ерозия. Те са
млади почви, бедни на хумус (<1%). Реакцията на почвения разтвор, рН (във вода), най-
често е 5,0 - 6,0 единици, което ги очертава като кисели, но се срещат и с неутрална или
слабо алкална реакция, когато са изградени от материали на рендзини или карбонатни
скални материали. По тези причини делувиалните почви в района са в 6 - 8 категория по
продуктивност, а по устойчивост на химично замърсяване – най-често в 5 (най-ниска)
категория.

В средата на делувиалния шлейф са формирани делувиално-ливадни почви. В
периферията на делувиално-пролувиалния шлейф, под влиянието на алувия от малките
рекички и по-богатата тревисто-ливадна растителност, върху най-ниските части на тази
територия са се формирали алувиално-делувиално-ливадни почви. В повечето случаите са
средно мощни с добра троховидно-зърнеста структура, с лек глинесто песъчлив
механичен състав, добра порьозност и аерация. Хумусният хоризонт е по-добре изразен
и достига мощност 20 - 40 см. На някои по-влажни места се установява добре очертан
глеев хоризонт. Реакцията им е слабо кисела до неутрална.

По плодородие алувиално-делувиално-ливадните почви в района са от втора до
четвърта категория. Алувиално - ливадните почви (Fluvisol) заемат заливните и
надзаливни тераси на реките. Образувани са от алувиални отложения край реките и
постоянното, и достатъчно овлажняване на речните наноси с участието на ливадна
растителност.

Спадат към типа Наситени (Eutric) - имат светъл хумусен хоризонт и рН5.2 или сума
на обменните бази V 50% във всички хоризонти на дълбочина до 75 см от повърхността.
Профилът им е непълен. Средната мощност на хумусно-акумулативният хоризонт е 20 см.



Page 142 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит рудник за добив
на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“

Тези почви са около река Крумовица и притоците й (Кесебир дере, Елбасан дере и
др.), които се вливат в нея в района на Крумовград заедно с наносите, които се отлагат
върху тях. Поради поройния характер на реките почвите съдържат доста чакъл, едър пясък
и камъни. Въпреки това, те се използуват многостранно за отглеждане на тютюн,
зеленчуци, царевица и други култури.

Установеното разнообразие по отношение на земите и почвите, в сравнително
ограничена по площ територия на изследвания район, е пряк резултат на протеклите
морфологични процеси в крайбрежната част на р. Крумовица и притоците й,
съществуващия релеф и наличието едновременно на платовидни, абразионни и
акумулативни теренни форми. Почвите, които ще бъдат засегнати от осъществяване на
инвестиционното предложение, са главно канелени и в по-малка степен алувиално-
делувиални ливадни, и рендзини. В по-голямата си част канелените почви са каменисти,
плитки и ерозирани, и не шупват под въздействието на солна киселина. Въпреки това, под
дървесна растителност те са покрити със сравнително добра мъртва горска покривка
(МГП), а в платовидните терени без горска растителност – с чим.

Земеползване
Климатичните условия, релефът, почвите и стопанското развитие на района,

определят характера на земеползването. Земеползването в района е развито главно в
четири насоки – за земеделско ползване (тютюнопроизводство, зеленчукопроизводство,
овощни градини и животновъдство), горскостопанско и ловностопанско ползване,
рекреация и строителство.

Комплексът екологични фактори, социален статус и транспортна изолираност на
района, до голяма степен са предпоставка за тясната специализация на земеделието в
района, насочено главно към тютюнопроизводството. Отглеждането на тютюн осигурява
препитанието на основната част от населението и дава икономическия облик на общината.
Земеделието в настоящия момент е разпокъсано, дребнособственическо и слабо
оборудвано с машини, на изостанало спрямо останалите отрасли ниво.

Почвата в района на находището не е замърсена. Съдейки от експлоатацията на
находища в този район и от геоложкия строеж на находището, не се очаква
експлоатационната дейност да доведе до физически деградационни процеси, като
уплътняване, заблатяване, преовлажняване или пропадане.

Замърсяване с ГСМ от двигателите с вътрешно горене също е изключено.
Отработените материали се събират и предават за рециклиране.

Преди започване на същинските добивни работи в отделните блокове, първо се
отстранява разкривката. При наличие на хумусен пласт същият би следвало да се отстрани
и да се съхранява на отделно депо за хумус до стартиране на рекултивцията, при която да
се използва.

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени,
подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт,
разкриване на кариери върху земеделска земя от първа до шеста категория се извършват
само след отнемане на хумусния пласт.

В площ „Агликина поляна“ са извършени опитно добивни работи в три
геологопроучвателни кариери. Кариерите са заложени в различни разновидности от
мраморите – разкриващи се в пределите на „Раман дере“ и „Бани пазлак“.

При разработката на кариерите бе използвана технология с рязане с диамантено въже.
И трите кариери обхващат обеми в откривката като не са навлезли в запаси. Откривните
работи ще включват отнемане на меката откривка (включваща склонов насип и
делувиални отложения  в най-горните части, на която е наличен и маломощен почвен
слой) в района на първоначално разработваното кариерно поле и предвидените вътрешно
кариерни пътища. Тези материали се предвижда да се изземват и депонират на депа за
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мека откривка, които ще бъдат част от депата за твърда откривка,  с цел използването им
при рекултивационните дейности. Разкривката, със средна дебелина от около 0.35 m, ще
се добие валово, чрез използване на багер със самосвал.

Твърдата откривка, която включва мрамори от непродуктивния пласт, които са
негодни за добив на скални блокове и технологичния отпадък от добива на скални
блокове се предвижда да се складират на депо за твърда откривка.

Те са със средна дебелина за находището от 6,15 m /след изваждането на хумусния
слой от 0,35 m). Откривката в находището ще се транспортира на четири външни депа.
Хумусният слой ще се съхранява на депата за твърдата откривка като ще бъдат отделени
до 15 % от тях. Това ще става на по-горните хипсометрични нива, за да няма покриване,
затрупване. Тези площи, които са около 15 дка са достатъчни и ще бъдат временни до
започване на поетапната рекултивация в находището.

Материала, който ще се връща обратно ще стане възможно благодарение на системата
за добив с обратно запълване,  при която обемите в които е иззето полезно изкопаемо, ще
се запълват с материал от следващите добивни площи. По този начин се гарантира
оставането на местните материали in sito, като не се допуска привнасяне на нетипични за
района материали. По този метод силно се ограничава площта засегната от добивните и
съпътстващите ги дейности. Предвижда се част от формирания инертен отпадък, след
допълнителна преработка,  да бъде реализиран като „трошен камък” за целите на пътното
и гражданското строителство.

Дебелината на хумусния слой е около 0.35 m за находището като то ще бъде
депонирано отделно на по-горни хипсометрични нива на табаните за скални отпадъци,
които терени на по-късен етап ще допринесат за спомагането при рекултивацията на
засегнатите терени от добивните работи.

Хумусният слой ще се съхранява на тези депата, за твърдата откривка като ще бъдат
отделени до 15 % от тях. Това ще става на по-горните хипсометрични нива, за да няма
покриване, затрупване. Тези площи, които са предвидени да бъдат общо около 15 дка, са
достатъчни и ще бъдат временни до започване на поетапната рекултивация в находището.

Хумусните депа в края на концесионния срок започват постепенно да се използват за
рекултивация и изчезват. Нито едно от тях няма да остане като насипно съоръжение след
края на техническата рекултивация. След изчерпване на запасите и закриване на кариерата
ще се извърши рекултивация, за да се възстанови почвеното покритие.  При
рекултивацията в голяма степен ще се възстановят почвените пластове. Всички иззети
маси ще останат в границите на площадката и няма да бъдат изнасяни и използвани за
други нарушени терени. Не съществува риск от замърсяване при транспортирането и в
периода на съхранение.

Кратко изложение на вероятната еволюция, ако инвестиционното предложение не
бъде осъществено

Ако инвестиционното предложение не бъде осъществено няма да настъпи промяна в
състоянието на почвената покривка. Ще се запази съществуващото състояние на почвите в
района. След изчерпване на запасите и закриване на кариерата ще се извърши
рекултивация, за да се възстанови почвеното покритие. При рекултивацията в голяма
степен ще се възстановят почвените пластове. Всички иззети маси ще останат в границите
на площадката и няма да бъдат изнасяни и използвани за други нарушени терени.

4.2.4. Земни недра
В района на проучваната площ се разкриват преди всичко метаморфитите на

Чепеларската пъстра, Богутевската плагиогнайсова и Въчанската пъстра свити от
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Родопската надгрупа. Северозападно от проучваната площ са установени скалите на
Тинтявската гранитогнайсова и Белополската гнайсова свити от Прародопската надгрупа.

Прародопска надгрупа
Тинтявска гранитогнайсова свита (tiPєC)
Свитата е отделена от Кожухаров (1991). Скалите й се разкриват северозападно от

селата Малък и Голям Девесил. Тинтявската свита е изградена от едропорфиробластови
биотитови на места до двуслюдени гнайси, богати на слюда, които съставят около 55% от
общия й обем и дават облика на свитата. На различни стратиграфски нива в тях се срещат
пачки с дебелина до 60 m от по-бедни на слюда равномернозърнести биотитови
гранитизирани гнайси и гранитогнайси, които са около 30% от свитата. Скалите са
метаморфозирани в амфиболитов фациес и претърпяли по-късна гранитизация и
мигматизация. Всички скали от свитата са пресечени или в тях са вложени послойно
кварцови жили с дебелина от 0,30 до 1m. Дебелината на Тинтявската свита достига до 750
m.

Белополска свита на гранитизирани гнайси и гранитогнайси (bpPєC)
Свитата е отделена от Кожухаров (1991). Скалите й се разкриват северозападно от

селата Малък и Голям Девесил. Свитата е изградена от дребно- до среднозърнести
гранитизирани гнайси до гранитогнайси, които биват биотитови, мусковитови,
двуслюдени и по-рядко амфибол-биотитови в различните части на профила.

Всред тези гнайси се срещат прослойки от лептитоидни лептинити, гнайсошисти и
шисти с или без гранат и амфиболити. . Скалите са метаморфозирани в амфиболитов
фациес и претърпяли по-късна гранитизация и мигматизация. Дебелината на Белополската
свита варира в широки граници от 100 до 850 m.

Родопска надгрупа
Рупчоска група (PєD)
Чепеларска пъстра свита (tčPєD)
Основните й разкрития са в ивица с ширина около 1 km в СИ посока, наблюдаваща

се около селата Егрек и Малък Девесил. Изградена е от непрекъснато алтерниращи
дребнозърнести биотитови гнайси, двуслюдени, мусковитови и биотитови гнайсошисти и
шисти със или без гранат и кианит, аплитоидни мусковитови лептинити и лептинитови
гнайси, дребноочни двуслюдени гнайси, железоносни кварцити и гондити, амфиболови и
амфибол-биотитови дребнозърнести гнайси, разнообразни амфиболити със или без гранат,
мрамори и калцифири и послойни тела и лещи от метаморфозирани ултрабазити. Във
всички разкрития скалите на Чепеларската свита съдържат послойни и секущи
мигматични пегматоидни жили, които в околностите на Аврен образуват “пегматитови
полета”.

Богутевска плагиогнайсова свита (bogPєD)
Най-добри профили от нея се установяват в западния борт на Авренската

синклинала между Голямо Каменяне и Егрек. Във всички разкрития Богутевската свита е
изградена от среднозърнести биотит-плагиоклазови гнайси, които на места прехождат в
амфибол–биотитови или амфиболови и само в най–горните части на профила в
Авренската синклинала те са двуслюдени до мусковитови. В най-пълните разрези
дебелината на Богутевската свита достига до 680 – 700 m.

Кратко изложение на вероятната еволюция, ако инвестиционното предложение не
бъде осъществено
Ако ИП не бъде реализирано няма да бъде извършено изземване на запаси от

подземно богатство, което ще намери широко приложение.
Въздействието върху земните недра се изразява в изземване на запасите от полезното

изкопаемо. Крайният ефект от разработването на находището ще е изчерпване на
находището или добиване на максимално допустимите количества.
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При спазване на минно-техническите изисквания  за експлоатация не се очаква
опасност от развитие на склонови процеси (свлачища, срутища, сипеи, ерозия).

4.2.5. Ландшафт

Съгласно системата за регионалните таксономични единици при ландшафтното
райониране на България, районът на инвестиционното предложение попада в:

- Южнобългарска планинско-котловинна област;
- Източнородопска подобласт;
- Джебелско-Мъгленишки район.

Ландшафтът на Източнородопската подобласт е оформен от полицикличното
развитие на релефа през неогена и плейстоцена и се определя от съчетание на хълмист и
нископланински релеф. Изграден е от две широкообхватни гънкови геоструктури –
Източно-Родопска мегаантиклинала и Източно-Родопска синклинала. В
морфохидрографско отношение ландшафтите се определят от съчетание на хълмист и
нископланински релеф. Ландшафтите са оформени от полицикличното развитие на релефа
през неогена и плеистоцена.

Джебелско – Мъгленишкия ландшафтен район се е формирал в ландшафтно
отношение чрез нееднаквата устойчивост на скалната основа от една страна, както и
значителната лабилност на терциерните седименти и са обособили диференцирания ефект
на ландшафтообразуването от териториалния обхват на община Крумовград.
Хоризонталната и вертикалната ландшафтна структура не е еднородна по видовете
ландшафти и техният ресурсен потенциал, който се обединява в две типологични групи
ландшафти съгласно хоризонталната структура на страната, а именно: 3.9.20.46 и
3.9.20.47.
Според Класификационната система на ландшафтите в България, районът на
инвестиционното предложение попада в:

Клас – Планински ландшафти;
Тип – Ландшафти на субсредиземноморските нископланински гори;
Подтип – Ландшафти на нископланинските ксерофитно храстови гори;
Група – Ландшафти на нископланинските ксерофитно храстови гори върху

седиментни скали с малка степен на земеделско усвояване.
Класът Планински ландшафти като най-голяма таксономична единица, в която

попада цялата територия на община Крумовград се установява по
макроморфолитогенните признаци на Източните Родопи като част от старонагънатите
планини в нашата страна. Те отразяват характера на зоналността и азоналността и
съответното съотношение на екологическите показатели определящи видовете планински
ландшафти. При ландшафтната диференциация на обекта от геоекологична гледна точка
задължително е отчитането влиянието на антропогенния фактор.

Типът ландшафти на субсредиземноморските нископланински гори се явява втората
по ранг таксономична единица, в които попада цялата площ на община Крумовград и се
определя въз основа на характерни зонални екологически показатели.

За установяване на този таксон ландшафти е използван качествения показател за тип
растителност, който определя визуалния (външен) вид на съществуващите ландшафти на
обекта.

Подтипът ландшафти е използван като междинен таксон за ландшафтната
класификация и се базира на диференциацията на същите зонални ландшафтни
показатели, както и при типът ландшафти, но с величини вариращи в интервалите на горе
цитирания съответен тип. В конкретния случай както за територията на цялата община
Крумовград така и за региона на обекта за открит добив на минерални суровини като
диагностичен критерии е растителния подтип.
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Групите ландшафти по диагностика включват мезоморфолитогенни показатели като
вид и свойства на скалния субстрат, характер на съвременните наслаги, растителни
асоциации, степен на разораност и обезлесеност.

Видът ландшафти се явява най-малкият таксономичен ранг в класификационната
структура. Тяхното установяване е въз основа на особеностите им в морфологичния
строеж и тяхната вертикална (вътрешна структура).

В териториалния обхват на проучвателна площ съществува следната структура на
видовете ландшафти:

Горски ландшафти - заема територия от горския фонд включени в структурата на ДЛ
“Крумовград” и са 100 % от площта на обекта. Растителността е от горски растителен
Горски ландшафти - заема територия от горския фонд включени в структурата на ДЛ
“Крумовград” и са 100 % от площта на обекта. Растителността е от горски растителен тип
представена основно от нискостъблени антропогенни насаждения по вид на горите, които
дават най-голямата част от облика горските ландшафти.

Описаните влияния по компоненти не се очаква да предизвикат съществени
изменения на съседни и свързани ландшафти и характерни елементи на ландшафта,
каквито са и заключенията в раздел „почви” и „геология”, няма риск от провокиране на
ерозионни процеси, засягащи околни терени или процеси на свлачища и срутища.

След изчерпването на запасите ще се образуват нови релефни форми, които след
рекултивацията вторично ще бъдат видоизменени. Разработването на находище по открит
начин поражда преки промени в ландшафта. Като цяло ефектът може да бъде описан като
постепенно и безвъзвратно понижаване на терена до достигане на проектните коти на
дъното.

За оценката от съществено значение е липсата на особена културна и социална
значимост на засегнатите терени. Кариерата не е визуално достъпна при наблюдения от
земната повърхност за територии с туристически обекти, което би предизвикало
влошаване на облика в региона.

Кратко изложение на вероятната еволюция, ако инвестиционното предложение не
бъде осъществено
Ако не се осъществи ИП ще се запази полуестествения, широкоразпространен, без

културна и социална стойност ландшафт.

4.2.6. Рискови енергийни източници – шум. Източници на шум в района.
Оценка на фоновото ниво

Концесионните площи в момента не се обитават или използват за стопански
дейности. Основният шумов фон e естественият за средата – 20 ÷ 25 dB. На територията
на находището шум се генерира ежегодно от механизация, за кратки периоди от време,
при обработка на почвата и при прибиране на реколтата.

Тези въздействия имат строго локален характер и са краткотрайни.
Шумът представлява разпространяващи си изменения в атмосферата, докато

вибрациите се дължат на предимно нискочестотни вълни, разпространяващи се в плътна
среда. Ето защо нискочестотният шум и вибрациите се разглеждат общо. Вибрациите
повишават степента на дискомфорт, предизвикан от въздействието на шума.

Територията на предвидените с ИП работни площадки на кариерата не е засегната от
въздействия на нискочестотен шум и вибрации.
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Кратко изложение на вероятната еволюция, ако инвестиционното предложение
не бъде осъществено

Концесионната площ в момента не се обитава или използва за стопански дейности.
Основният шумов фон e естественият за средата – 20 ÷ 25 dB. На територията на
земеделските земи шум се генерира ежегодно от селскостопанската механизация, за
кратки периоди от време, при обработка на почвата и при прибиране на реколтата.

Тези въздействия имат строго локален характер и са краткотрайни.

4.2.7. Води

Подземните води
Територията на бъдещия открит рудник, съгласно хидрогеоложкото райониране

се намира в Рило – Родопската област, Източноно-Родопски район (Антонов, Хр. и др.,
1980). Теренът има нископланински релеф.

Структурните особености на разглеждания регион обуславят наличието на
карстово-пукнатинни подземни води. Te са привързани към докамбрийските метаморфни
скали.

Подземни води в докамбрийските скали
Тези води са формирани в метаморфните скали на Прародопската и Родопската

надгрупи, представени от пъстри високо метаморфни скали - предимно различни видове
гнайси и шисти, прослоени с амфиболити, лептинити, калкошисти, на места с талк,
хлорит, процепени от магматити, мигматизирани и гранитизирани. Разпространение има и
мраморния комплекс на Добростанската свита. Всички скали са напукани в различна
степен, а мраморите и окарстени. Пресните подземни води формирани в тези скали са
главно 2 типа:

Пукнатинни води - Привързани са към зоната на изветряне и тектонска напуканост
на метаморфните скали (без по-големите разкрития на мрамори). Формиралите се
подземни води са с плитка циркулация, подхранвани от валежи и дренирани от
многобройни извори с дебити от 0.02 до 0.2 l/s и по изключение по-високи. С относително
по-ниска водообилност са скалите на Прародопската надгрупа и по-специално на
Арденската група, където дебита на изворите е от 0.02 до 0.05 l/s.С цел търсене и
проучване на полезни изкопаеми в Източните Родопи са прокарани голям брой сондажи.
Повечето от тях дават незначителни дебити или са без водоприток.

Пукнатинно-карстови води - Формирани са в мраморите на Добростанската свита и
в мраморните прослойки в другите докамбрийски свити. Мраморите нямат широко
площно разпространение. Разкриват се като ксенолитни пачки и лещи сред метагабрата.
Мраморите са разломени и напукани и в тях подземните води са формирали нисконапорни
потоци, изливащи се на повърхността под формата на извори. Те са низходящи, а в някои
части и възходящи. Тъй като не се установява замътване в зоните на тяхното дрениране,
ги отнасяме като карстово-пукнатинни. Дебитите им са силно променливи. Разликата в
минималните и максималните дебити е до 10 пъти. Това се дължи на ниската залесеност,
незадържане на снежна покривка, високото изпарение в летните месеци и късия път на
инфилтрация. Именно от тях извират изворите в района на находище „Агликина поляна”.
Температурата на водата им е 13-140С. Подхранването им се осъществява за сметка на
инфилтрацията на валежите в повърхностния им водосбор.
Мраморите, разкриващи се в зоната на бъдещия открит рудник, са напукани и окарстени в
повърхностната си част, като по този начин създават условия за незабавна инфилтрация на
валежни води, формиращи значителни водни количества в масива. При предпоставката, че
7-8 % от средногодишната сума на валежите (761 mm за станция Крумовград) отиват за
подхранване на подземните води, за скоростта на инфилтрация може да се приеме
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стойността W = 1.5х10-4 m/d. Подземните води се дренират в околните долове,
маркиращи нивото на местния ерзионен базис.

Подхранването на карстово-пукнатинните води в мраморите се осъществява
основно от инфилтрация на валежни води, която се реализира в района на разкриване на
мраморите на земната повърхност.

Територията на бъдещата кариера попада в обхвата на:
Подземно водно тяло BG3G000PtPg049 „Пукнатинни води - Източно Родопски

комплекс“. ПВТ има площ от 6593,09 км². 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. Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване
са различни типовe кафяви и канелени горски почви, изветрели в различна степен
разнообразни вулкански, вулкано-седиментни, метаморфни и магмени скали.

Повърхностни водни тела
Площадката, на която ще се развива добива е в обхвата на водосбора на р.

Крумовица, която от своя страна е десен приток на р. Арда. От  извършената  типология
на  реките  от  басейна  на  р.  Арда,  целият  водосбор  на  р. Крумовица –основна река и
притоците й, е засебен в едно водно тяло. По-големи притоци са р. Вировица (Кесебир), р.
Ветрица (Елбасандере), р. Калджикдере.  Река Крумовица води началото си от южния
граничен  хребет  (Мъгленик)  на  Източните  Родопи  и  тече  с  общо  направление
североизток и север. Дължината на реката е 58.5 км, водосборната й площ е 670.8 км2.
При  единствената  хидрометрична  станция, изградена  във  водосбора  на  реката –при гр.
Крумовград -ХМС No 61550, тези параметри са съответно:

•дължина –37,3 км;
•водосборна площ –497,6 км2;
•среден наклон –19‰;
•средна надморска височина – 494 м;
•гъстота на речната мрежа -1÷1,5 км/км2;
•средна залесеност на водосборния басейн –35%, като в горната част достига 90-

100%, а за района на гр.Крумовград около 0%.
Почвите са главно канелени горски, песъкливи и глинесто-песъкливи, каменливи,

силно ерозирали, поради което имат много слаба водорегулираща способност. Това
способства за бързо оттичане на падналите валежи, които в този район са изключително
от дъжд. Реката е от пороен тип, като са характерни летни пресъхвания в някои участъци,
които я характеризират като субсредиземноморски тип река(пресъхваща) с код R14
(съгласно ПУРБ). Основни  отточни  характеристики  на  р.  Крумовица–площ  на
водосбора  497,6  km2, средното отточно водно количество е 7,320 m3/s,
максималноотточно водно количество 15,100 m3/s и минимално отточно водно количество
2,827 m3/s. Хидроморфологичния натиск върху повърхностноводнотяло BG3AR200R009,
по отношение на дигите е „слаб натиск“, завирени участъци –слаб натиск, осушени
участъци –не фигурира, по отношение на урбанизация –не фигурира, инертни материали –
слаб натиск и миграционни бариери -незначителен.

Съгласно ПУРБ (2016 -2021) значимосттана въздействията от климатични промени
по поречието  на  Арда и притоците  и за приетия  като  работен  сценарий на  климатични
промени RCP 8.5 с плавно нарастващи емисии на парникови газове във времето (най-
песимистичен сценарий) прогнозираните тенденции за изменението за оттока са най-
силно проявени в дългосрочен план за периода 2071-2100г. Повърхностните водни тела в
поречието на р. Арда попадат в обхвата на следните райони на климатична промяна:

- Горно течение на Арда и горно течение на притоците
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- Долно и средно течение на Арда и долно и средно течение на притоците
В най-горното поречие на р. Арда и горните й притоци е установена прогноза за

средна интензивност на климатичните промени, а в средното и долно течение и средни и
долни притоци –слаба.

Прогноза за значимост на въздействията от изменениена климата в периода 2071-
2100 за  р.  Крумовица  (BG3AR200R009)  е  за  слабо  изменение  (Приложение  2  към
ПУРБ подприложение 21).

В площта на бъдещите кариери няма повърхностни води, тоест полезното
изкопаемо попада в неводонаситената част на Повърхностно водно тяло (ВТ) с код
BG3AR200R009 TP 011011.

Програма от мерки за постигане на целите за опазване подземните и
повърхностни води.

За постигане на целите за опазване на околната среда в,  Плана за
управление на речните басейни за втория планов период (2016¬2021 г.) са заложени
следните основни мерки:

• Предотвратяване и намаляване на органичното замърсяване от точкови и
дифузни източници на замърсяване;

• Предотвратяване и намаляване на биогенното (хранителното) замърсяване
от точкови и дифузни източници на замърсяване;

• Предотвратяване и намаляване на замърсяването със специфични
замърсители и приоритетни вещества от точкови и дифузни източници на замърсяване;

• Предотвратяване и намаляване на хидроморфологичните изменения чрез
регулиране на оттока, осигуряване на непрекъснатост на реката и предотвратяване и
намаляване на изменения на речното легло;

• Предотвратяване и намаляване на промени в количеството на подземните
води посредством регулиране на водовземанията от подземни води и регулиране на
изкуственото подхранване на подземните води за възстановяване или увеличаване
ресурсите на подземните водни тела;

• Предотвратяване и намаляване на промени в качеството на подземните води
• Смекчаване на ефекта от климатичните промени, вкл.адаптиране към

климатичните изменения и справяне със засушаването;
• Опазване на зоните за защита на водите;
 Ефективно и устойчиво използване на водите.

Риск от наводнение
За идентифициране на райони, за които съществува значителен потенциален риск

от наводнения, е изготвен План за управление на риска от наводнения (ПУРН) за
територията на Източнобеломорски район за басейново управление на водите.

В резултат от проведените анализи и оценки за Източнобеломорски район за
басейново управление са определени 31 РЗПРН с обща дължина 1078 км със Заповед
NoРД-03-152/08.08.2013  г.  на  Директора  на  БД  ИБР  и  утвърдени  със  Заповед  NoРД-
743/01.10.2013 г. на Министъра на ОСВ.

Община Крумовград попада в зона с висок потенциален риск от наводнение:

№ по
ред Код на РЗПРН Име на РЗПРН Дължина,

км Поречие Водно тяло Населено място ЕКАТТЕ Община Област Степен
на риск

Луличка 44344
Звънарка 30538
Вранско 12190
Крумовград 39970
Овчари 53206
Едрино 57248
Полковник Желязово 27680

Крумовград Кърджали висок1 BG3_APSFR_AR_01 р.Крумовица - Крумовград 8 Арда BG3AR200R009



Page 150 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит рудник за добив
на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“

В програмата от мерки в ПУРН, който са в съответстеие с ПУРБ за община
Крумовград, са заложени следните мерки:

- Залесяване на бреговете и заливаемите тераси на р. Крумовица в участъка от
устието на р. Свински дол в землището на с. Едрино до началото на гр. Крумовград с
подходящи дървесни видове. Дейностите да се извършват в горски територии-
държавна собственост;
- Залесяване с подходящи дървесни видове на бреговете и заливаемите тераси на р.
Елбасан дере в участъка около устието на през с. Звънарка за повишаване на
водозадържащия ефект на терена. Дейностите да се извършват в горски територии-
държавна собственост;
- Забрана за голи сечи във вододайните зони, с последващо изкуствено
възобновяване, с изключение на акация и топола;
- Ограничаване и/или недопускане на нови негативни промени в хидрологичните
особености на водните тела, резултат от изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и други
дейности, водещи до негативни промени в хидрологията на реките.

Кратко изложение на вероятната еволюция, ако инвестиционното предложение не
бъде осъществено
Ако инвестиционното предложение не бъде осъществено природните промени върху

състоянието на подземните и повърхностните води нямат да променят съществуващото си
състояние.

4.2.8. Отпадъци

Съществуващо положение по отношение на управление на отпадъците на
територията на община Крумовград

На територията на община Крумовград се образуват различни по характер и вид
отпадъци. Тенденциозното им нарастване или пък намаляване е зависимо от няколко
фактора :

 разположение на населените места, инфраструктура, плътност на застрояване;
 брой на населението в тях;
 дейността на населението като източник на образуването;
 икономическото положение в сравнение с това в страната;
В системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване е обхванат общинския

център гр. Крумовград.
Проблемите с управлението на отпадъците в община Крумовград са идентични с

тези, които съществуват в повечето малки общини в страната. В основата им стои както
недостатъчните финансови средства, така и недостига на конкретна информация за
количествата генерирани отпадъци на територията на общината и техният състав,
дължаща се на липсата на изградени измервателни съоръжения на общинското депо за
ТБО. Всичко това води до редица проблеми, свързани с организацията на
сметосъбирането, сметоизвозването, оразмеряването на съоръженията и др.

Във връзка с чл.19 ал. 1-3 от Закона за управление на отпадъците, Кметът на
общината е длъжен да създаде необходимата организация за недопускане образуването и
обособяването на нерегламентирани сметища, като на практика е обхванала по-голямата
част от населението на общината  (около 14 000 жители) в системата за организирано
сметосъбиране и сметоизвозване. Към настоящия момент, за депониране на битовите си
отпадъци, общината използва временна площадка в землището на с. Вишеград, на което
няма система за регистриране на постъпващите отпадъци и техния асортимент.
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Твърдите битови отпадъци се събират в контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 куб.м и
кофи тип „Мева“ и се извозват до депото със сметосъбирач „Форд Карго“ 2 бр. с работен
обем 14м3 и 22 м3 собственост на общината закупени през 2013 г. Сметоизвозващите
автомобили са тип преса (затворени) и не позволяват разпиляването на сметта при
извозването й. Периодичност на събиране - съдове тип „Бобър“ 3 пъти седмично за града
и 2 пъти месечно за селата и кофи тип „Мева“ - 1 път седмично.

Минни отпадъци
Минните отпадъци се класифицират съгласно чл. 15 от Наредбата за управление на

минните отпадъци.
В площ „Агликина поляна“ са извършени опитно добивни работи в три

геологопроучвателни кариери. Кариерите са заложени в различни разновидности от
мраморите – разкриващи се в пределите на „Раман дере“ и „Бани пазлак“.

При разработката на кариерите бе използвана технология с рязане с диамантено
въже. И трите кариери обхващат обеми в откривката като не са навлезли в запаси.

Цялостният работен проект за експлоатация на находище „Агликина поляна”, ще
предвижда да се провежда добив по открит способ, с кариера, на стъпала за срока на
концесията - 35 години. Според същия проект, срокът на съществуване на кариерата, за
изземване на доказаните запаси с възприетата средна годишна производителност, се
определя на повече от 35 години.

Отработването на запасите от находището ще бъде с поетапна последователност на
хоризонтални слоеве с работни стъпала с височина 6 m. Цялостната схема за отработване
на запасите в находището за периода на концесията ще се състои в пет на брой кариери от
няколко хоризонта и според установената добивна технология. Мраморите ще се изземат
на хоризонти с височина до 6 m.

За отделянето на скалните блокове маса от масива няма да се налага използването на
пробивно-взривни работи. Отделянето на скалнаите блокове ще става посредством
диамантени въжени резачки.

Кратко изложение на вероятната еволюция, ако инвестиционното предложение не
бъде осъществено
Понастоящем, на територията върху която ще се реализира инвестиционното

предложение, не се генерират отпадъци. Липсват стари замърсявания и наличие на
нерегламентирани сметища. Няма изградени постройки или сгради, както и такива,
подлежащи на събаряне. Разглежданата територия не е обременена от стари замърсявания
с отпадъци.

Запазва се текущото състояние на фактора. От обекта не се образуват минни и други
отпадъци.

4.2.9. Здравен риск - изложение на вероятната еволюция при реализация на
инвестиционното предложение

В община Крумовград, където ще се реализира ИП „Строителство на открит рудник
за добив на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с.
Голям Девесил и с. Девесилово“, тютюнопроизводството заема най-висок дял в
икономиката. През последните години се отглеждат също бял риган, жълт кантарион,
маточина, шипка, но те заемат много по-малко площи и ангажират незначителен дял от
работната сила. В община Крумовград е развита леката промишленост, която е
специализирана в производството на обувни и шивашки изделия.Предприятията са средни
и са съсредоточени в гр. Крумовград. Материално-техническата база е добра и отговаря на
технологичните изисквания. Дейността на фирмите е насочена основно към износ на база
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поръчки на ишлеме и произвежданата промишлена продукция е под капацитетните им
възможности.

Предприятия на обувната промишленост в общината са "Хан Крум" АД и "Крумица"
АД. Те изработват саи на ишлеме за италианската фирма “Аделки”. “Крумица” АД е с
минимално държавно участие и средно месечно произвежда 40 хил.чифта саи. “Хан
Крум” АД е изцяло частна фирма и средно месечното производство е 50 – 60 хил.чифта
саи."Сутекс" ООД и “Клант” ЕООД произвеждат трикотажни облекла. Те са изцяло
частни предприятия и работят на ишлеме за чуждестранни фирми. Основен проблем пред
фирмите е ниската стойност на продукцията на ишлеме, което не позволява да се
извършва реинвестиция. В общината има изградени малък брой микропредприятия за
производство на хляб, хлебни изделия и безалкохолни напитки.

Полупланинският релеф на община Крумовград е подходящ за развитие на
животновъдството. Слабата механизация и автоматизация, големите разходи за
отглеждане на животни и не добре функциониращият пазар оказват неблагоприятно
влияние на броя на отглежданите животни и произвежданата продукция.Най-добре
развити са говедовъдството и овцевъдството.

Като цяло може да се отбележи, че бизнес-климатът е позитивен и разработването
на инвестиционното предложение ще разнообрази и окаже благоприятно въздействие
върху икономическия спектър.

През периода 2015-2017 година населението в област Кърджали намалява в
сравнение с началната 2014 година, но през последната 2018 година то нараства и дори
надвишава броя от началото на 5-годишния период.

Аналогично намаление в броя на населението се наблюдава и в община Крумовград,
но през 2018 година то е 17 081 души и не достига началния брой от 17 398 души.
Разпределението по пол е релативно устойчиво: общо в област Кърджали и в градовете
броят на жените незначително превишава броя на мъжете, докато в община Крумовград
като общ брой и в селата мъжете са повече от жените.
Броят на населението в общинския център гр.Крумовград през 2018 година е най-висок за
разглеждания период – 4824 души, от които 2336 мъже и 2488 жени.
Населението, което ще бъде потенциялно засегнато от ИП, е в с. Голям Девесил – 148
лица, с. Девесилово – 267 лица и с. Егрек – 615 лица.

Кратко изложение на вероятната еволюция, ако инвестиционното предложение не
бъде осъществено

В случай на приемане на нулевата хипотеза и неразработване на находището от
мрамор „Агликина поляна“, базовият сценарий няма да претърпи промяна и негативните
тенденции, свързани с миграцията и застаряването на населението ще останат на същото
ниво или ще се задълбочат.

Реализирането на ИП ще подобри възможностите за социално-икономическо развитие
на региона, ще създаде нови работни места и ще повиши качеството на живота.
Промените, които ще настъпят в компонентите на природната среда, при спазване на
технологичните инструкции и процедурите за безопасност и здраве при работа и при
движение на пътните превозни средства на територията на кариерата и по
републиканската пътна мрежа, няма да генерират значими, непредвидими и недопустими
здравни рискове и няма да окажат отрицателно въздействие  върху здравето на
потенциално засегнатото население от с. Голям Девесил, с. Девесилово и с. Егрек.
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4.2.10. Очаквана еволюция на компонентите и факторите на околната среда,
ако инвестиционното предложение не бъде осъществено

Табл. 4.2.10.-1
Компоненти и фактори
на околната среда

Евентуално развитие, в случай че инвестиционното
предложение не се реализира

Атмосферен въздух Ще се запази текущото състояние на компонента.
На територията на общината липсват значими
промишлени източници на емисии.

Повърхностни води Ще се запази текущото състояние на компонента.

Подземни води Възможни са нарушения в спазването на добрите
земеделски практики и неправилно прилагане на торене в
обработваемите земи. В другата част на площадката не се
очакват въздействия върху подземните води.

Земи и почви Почви са налични в по-голяма част от площадката.
В случай, че инвестиционното предложение не се
реализира, ще се запази настоящото състояние. С
изпълнение на инвестиционното предложение ще се
приложи рекултивация на всички нарушени терени, а при
неизпълнение настоящите ще останат нерекултивирани.

Биологично разнообразие Настоящото състояние на площадката предоставя
разнородни екологични ниши, които са благоприятни и
превличат някои видове, които трудно могат да намерят
други подходящи условия. С изпълнение на
инвестиционното предложение, ще се развие кариерата,
което обаче от една страна е положително за
допълнителното разнообразяване на екологичните ниши.

Ландшафт Неизпълнението на инвестиционното предложение няма
да предизвика пряко съществени изменения в характера на
ландшафта.
Тук се разглежда инвестиционно предложение за
експлоатация на кариера за добив по открит способ.

Материални активи Инвестиционното предложение не засяга съществуващи
сгради и съоръжения. Изпълнението, както и
неизпълнението му няма да окаже въздействие.
Полезното изкопаемо е важен актив и при запазване на
настоящото състояние няма да бъде усвоено.

Вредни физични фактори -
шум

Ще се запази отсъствието на въздействие.

Отпадъци Запазва се текущо състояние по фактора. От обекта не се
образуват минни и други отпадъци.

Здравно-хигиенни аспекти
на средата

В момента обекта на се експлоатира. Няма въздействия по
този компонент.
Нереализацията на инвестиционното предложение не води
до рискове за здравето на населението.
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4.3. Критерии, свързани с характеристиките на въздействията сравнени с
базовите условия на околната среда

Екологичните критерии са оценени на базата на следните технически критерии:

При методологиите, използвани за определяне на значимостта на въздействията, най-
често се прилагат следните критерии:

- магнитуд на въздействието;
- пространствен мащаб на въздействието;
- продължителност на въздействието;
- честота на въздействието;
- възможност от настъпване на въздействието в случай на изпълнение на

предлаганата дейност;
- обратимост на въздействието;
- екологична важност;
- социална стойност;
- въздействие върху физическото здраве на човека;
- устойчивост.
За характеризирането на въздействията са използвани критерии за оценяване посочени

в Таблица 4.3.-1

Таблица 4.3.-1 Общи критерии за определяне на значимостта на неблагоприятните въздействия
на база съществуващите условия на територията предмет на ИП /baseline conditions/

Характеристики/
критерии за

въздействията

Мащаб и параметри на въздействията

Малки Средни/умерени Големи/значителни

Магнитуд на въздействието

Въздействието e минимално
не превишава базовите
условия. То е под
референтните критерии.

Въздействието не
превишава референтните
критерии, и има ограничен
ефект.

Въздействието не
превишава референтните
критерии и не може да
засегне и зони в посока
към тях.

Пространствено (географско) разпространение на въздействието

Въздействието се ограничава
до площадката проекта

Въздействието се
ограничава до територията в
близост до площадката
проекта.

Въздействието ще се
разпростре върху
територия от
региона/извън границите
на държавата

Продължителност/момент на настъпване

Въздействието се ограничава
до краткосрочните събития,
а именно подготовка на
площадката, етап на
строителството

Въздействието се
ограничава до етапа на
експлоатацията и до
периодите на поддръжка

Въздействието
продължава и след етапа
на извеждането от
експлоатацията

Честота (или вероятност)
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Характеристики/
критерии за

въздействията

Мащаб и параметри на въздействията

Малки Средни/умерени Големи/значителни

Условията които
предизвикват аварийни
ситуации, които
предизвикват настъпването
на въздействие, се появяват
рядко

Условията или феномените,
които предизвикват
настъпването на
въздействие, е възможно да
настъпят един или повече
пъти през жизнения цикъл
на проекта

Условията или
феномените, които
предизвикват
настъпването на
въздействие, е възможно
да настъпват на чести и
регулярни интервали от
време

Обратимост

Въздействието е обратимо,
преустановява се при
отстраняването на
източника/ стресиращия
фактор

Въздействието продължава
известно време след
отстраняването на
източника/ стресиращия
фактор, но в крайна сметка
се преустановява, а именно
обратимо е в периода на
жизнения цикъл на проекта

Въздействието не е лесно
обратимо

Екологична важност

ЦКОС не са често срещани и
изобилстващи на местната
територия

ЦКОС са не толкова често
срещани и изобилстващи в
границите на региона

ЦКОС са не толкова
често срещани и
изобилстващи в на
голяма/трансгранична
територия

Социална стойност

ЦКОС не  играят ограничена
и непряка роля за
поддържането на
икономическото състояние и
социалната структура

ЦКОС играят важна, но все
пак непряка роля за
поддържането на
икономическото състояние,
социалната структура,
стабилността на общността
и характеристиките на
местните общности или на
усещането на хората за
здравословен и безопасен
начин на живот

ЦКОС играят много
важна и пряка роля за
поддържането на
икономическото
състояние, социалната
структура, стабилността
на общността и
характеристиките на
местните общности или
на усещането на хората
за здравословен и
безопасен начин на
живот

Въздействие върху физическото здраве на хората

Въздействието минимално
не превишава базовите
условия. То е под
референтните критерии или
ръководните стойности

Въздействието е вероятно
да превиши референтните
критерии или ръководните
стойности, но има
ограничен ефект върху
човешкото здраве

Въздействието е
вероятно да превиши
референтните критерии
или ръководните
стойности и е възможно
да се отрази на
човешкото здраве



Page 156 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит рудник за добив
на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“

Характеристики/
критерии за

въздействията

Мащаб и параметри на въздействията

Малки Средни/умерени Големи/значителни

Устойчивост

Въздействието не засяга
наличието на ЦКОС и
тяхната продължаваща
употреба

Въздействието значително
ще възпрепятства
използването на ресурса
през жизнения цикъл на
проекта, но ЦКОС ще бъдат
налични и след това

За кратко време
въздействието ще засегне
за постоянно
жизнеността на ЦКОС и
по този начин и
способността им да са
налични за ползването
им от бъдещите
поколения

Таблица 4.3.-2 Оценяване на екологичните критерии въз основа на предвидени/ съществуващи
технически критерии

№ Компоненти на околната среда Въздействие

Екологични критерии

Базов сценарий Реализация на ИП

1. Атмосфера 0 0

2. Атмосферен въздух 0 -

3. Повърхностни води 0 0

4. Подземни води 0 0

5. Земи и почви 0 -

6. Земни недра 0 -

7. Ландшафт 0 -

8. Природни обекти 0 0

9. Биологично разнообразие 0 -

10. Материално и културно наследство 0 0

11. Минерално разнообразие 0 0

12. Здравен риск работници 0 -

население 0 0

За оценката на екологичните критерии е ползвана оценъчната система, посочена в следващата
таблица:

Таблица 4.3.-3

Оценка Въздействие

+ Положително въздействие

0 Неутрално или няма въздействие

- Минимално въздействие
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Екологичните критерии са оценени на базата на следните технически критерии:

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда извършването на
технологичен добив на скалнооблицовъчни материали (мрамори) от находище “Агликина
поляна”, землище с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград.

По същество, технологичния процес се изразява в извършването на открит,
безвзривен кариерен добив на скалнооблицовъчни материали, при селективно депониране
на откривка и минен отпадък в депа в рамките на концесионната площ и др. съпътстващи
дейности по складиране и експедиция на добитата суровина. Не се предвиждат дейности
по предварителна обработка на добитата суровина.

За целта са предвидени необходимите структурни звена и техническа
инфраструктура, вкл. функционални връзки за осъществяване на основните дейности по:

 технологичен добив;
 складиране, логистика и транспорт.

Организацията на работния процес, вкл. проектирането, разработването и
експлоатацията на кариерната площадка, е съобразена с относимите нормативни актове в
областта на минното дело, както и изискванията за защита на околната среда. Всички
площадки, и открити зони, в които се осъществяват специфични технологични и добивни
дейности се оборудват със съответните съоръжения за безопасно протичане на процесите.
Съгласно плана за развитие на находището, подготовката за експлоатацията и
технологичния добив на кариерната площадка ще се развиват поетапно, чрез
последователно разработване, експлоатация, закриване и рекултивация на технологичните
участъци (технологичен блок/участък – Изток; технологичен блок/участък – Централен;
технологичен блок/участък – Запад).

За изграждането/развитието на кариерната площадка (находище) предмет на
инвестиционното намерение, е възприет конвенционален метод за разкриване и
селективно депониране на откривка и минен отпадък в рамките на концесионната площ.

През подготвителния/строителен период, ще бъдат изпълнени следните минно-
строителни дейности (СМР):

 Трасиране на временни вътрешнокариерни пътища;
 Трасиране на външнокариерни пътища за извозване на добитата суровина;
 Отстраняване на почвено-хумусния слой, вкл. откривката от технологичния

участък и подготовка за извършване на добив, в т.ч. организиране на хумусни
депа и депа/насипища за отпадъци от минната дейност;

 Разполагане на санитарно-битови сгради за работниците, офис помещение  и др.
В експлоатационен режим, технологичния процес се изразява в извършването на

открит, безвзривен кариерен добив на скалнооблицовъчни материали (мрамори), чрез
прилагане на транспортна система на разработване със стъпала от горе на долу и външни
насипища, като изземването на полезното изкопаемо (скалнооблицовъчни материали) ще
се извърши по циклична технология с използване на диамантени въжени резачки (ДВР).

Съгласно плана за развитие на находището, експлоатацията и технологичния добив на
кариерната площадка ще се развиват поетапно, чрез последователно разработване,
експлоатация, закриване и рекултивация на технологичните участъци/етапи (технологичен
участък/етап – изток; технологичен участък/етап – централен; технологичен участък/етап
– запад ).

Цялостната схема за отработване на запасите в находището за периода на концесията
ще се осъществи според установената добивна технология, в пет на брой кариери,
разположени в трите основни технологични участъка.

Развитието на кариерата ще започне от технологичен участък – изток, след което ще
се пристъпи към усвояване на централната и западна част на находището.
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Проектната производителност на кариерата е с разчети от 11 111 m3 скална
маса годишно от масива на находището. В Геоложкия доклад е вписан и защитен
рандеман на стандартни блокове от 16,2 %.

За производството на 1 800 m3 годишно мраморни блока трябва да бъдат погасени
тези 11 111 m3 минна маса от масива на запасите. Разликата от 9300 m3 (включват
нестандартни, напукани, разтрошени блокове и раздробен мрамор), които ще се депонира
на Депа за инертни отпадъци.

Технологичния отпадък, който ще се генерира при добива от запасите, негодни за
скални блокове ще възлиза на 307008 m3/35 години или по 9311 m3/година след 4-тата.

Обема на иззетата твърда откривка ще бъде около 235950 m3/35 години или по 6050
m3/година след 4-тата година.

Генерирания обем на иззетата мека откривка за срока от концесията ще бъде около
16150 m3/35 години или по 350 m3/година след 4-тата.

Депата за скална маса са с обща площ от 89,3 дка като на 15 % (13,4 дка) от тях ще
бъде депонирана меката откривка, която ще се използва при поетапната рекултивация.

Средната височина на табаните ще бъде 15 m т.е. на заложената площ за табани ще
може да се депонира 1138500 m3 скална маса. На годишна база ще се депонират около
15361 m3 минни отпадъци от откривката и добивните работи. Сметката показва, че
табаните няма да достигнат заложената височина след периода на концесия.

За намаляване на обема на временните депа за съхранение на твърдата откривка и
отпадъка от добива на мраморните блокове, инвеститорът ще търси възможности за
реализация на пазара на несортирана скална маса.

Общата използваемост на добитите мраморни блока от находището се очаква да
бъде до 60%, след като част от нестандартния скален материал ще се използва за „трошен
камък” за пътното и гражданското строителство.

По-голямата част от тях след приключване на добивната дейност ще бъдат
използвани за запълване на кариерите при техническата рекултивация на нарушените
терени на изработките, а другата ще се оползотворява като „трошен камък” за целите на
пътното и гражданско строителство или като смлян материал за различни видове готови
продукти.

Компанията ще работи в посока намаляване на остатъчната маса при добива на
мраморните блокове.

Депата са от насипен тип без допълнително уплътняване, като крайния контур на
скатовете ще се формира от ъгъла на естествения откос. Ъгълът на естествения откос
гарантира стабилността на съоръжението.

Минните отпадъци, формирани при експлоатацията на находище „Агликина
поляна” се отнасят към „инертни отпадъци“ съгласно чл. 12, ал. 3 и не съдържат опасни
отпадъци, опасни вещества или препарати над определен праг. Условията на съхранение
на отпадъка в депото не предполагат промяна в качествените му характеристики за
периода на експлоатация на находището и съоръжението. След този срок, депото подлежи
на рекултивация.

Според Чл. 22б. ал. 5 от ЗПБ, категорията на съоръженията се определя
посредством оценка на риска въз основа на качествената характеристика и състава на
минния отпадък, включително на промените му в резултат на възможни вторични
въздействия, както и на степента на стабилност на съоръженията според неговите
технически характеристики.

Съгласно определението на чл. 22б, ал. 4 от ЗПБ, според степента на опасност и
риска за околната среда и човешкото здраве, съоръженията (депа) за съхранение на
минните отпадъци, генерирани при експлоатацията на мрамори от находище „Агликина
поляна” е категория Б.
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Местата на депата за минни отпадъци са съобразени със съществуващите геоложки,
хидроложки, хидрогеоложки, сеизмични и геотехнически фактори, които бяха описани
по-горе. Те напълно обуславят безопасните условия на експлоатация на съоръжението.

Няма възможност за дрениране и изтичане на вещества и химикали, които оказват
неблагоприятно въздействие върху компонентите на околната среда, безопасността и
здравето на населението. На табана не се предвижда депониране на такива химикали или
отпадъци, както и такива, които са потенциално опасни за генериране на опасни вещества
и съединения.

Физическата стабилност на съоръжението за минни отпадъци, контрол
Депата са от насипен тип без допълнително уплътняване, като крайния контур на

скатовете ще се формира от ъгъла на естествения откос. Ъгълът на естествения откос
гарантира стабилността на съоръжението.

Депото за скални отпадъци ще бъде с не голяма височина – максимално до 15 m.
За осъществяване на по-ефективен контрол и наблюдение благоприятно ще влияят

следните фактори:
• благоприятен релеф;
• механизирано изземване на откривката;
• липсата на подземни води;
• близост до четвъртокласен път от републиканската пътна мрежа;

Всичко това предопределя ежедневно наблюдение и контрол по дейността на
съоръжението за минни отпадъци.

Инвестиционното предложение предвижда в рамките на  проектната концесионна
площ на находището да не се извършва преработка  на суровина. Не се предвижда трайно
масивно строителство.

Към момента единствената известна връзка е с действащите планове за земеразделяне
на землищата предмет на ИП. За територията на избраната площадка няма друг утвърден
и влязъл в сила устройствен или друг план дейности, които да имат връзка с
инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение за изграждане на кариера за добив на подземни
богатства  не противоречи на действащите планове за района.

За територията няма одобрен и влязъл в сила ПУП. Реализацията на намерението ще
промени начина на трайно ползване на терена в кариера.

Програмата за планираните дейностите, вкл. за строителство, експлоатация и фазите
на закриване, възстановяване и последващо използване на площадката ще се осъществи по
сключен договор за концесия за 35 години.

При изграждане и експлоатация на кариерата не се предвижда извършване на
строителство на сгради и съоръжения.

След прекратяване на дейността по инвестиционното предложение се предвижда
провеждане на рекултивационни мероприятия по изготвен Проект за рекултивация на
концесионната площ.

След провеждане на настоящата процедура по реда на Глава VI от Закона за
опазване на околната среда, преди прилагането на работната програма на кариерата,
Възложителя планира да осъществи следните дейности свързани с инвестиционното
предложение:

- Получаване на търговско откритие;
- Сключване на концесионен договор;
- Съставяне на проект за провеждането на добивните работи в утвърдените запаси

на концесионната площ;
- Съставяне на проект за техническа и биологична рекултивация на нарушените

терени, след окончателното приключване на добива в находището, неразделна част на
генералния проект;
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- Провеждане на процедура по смяна предназначението на земите - поетапно;
- Съставяне на цялостен и годишен експлоатационен проект за провеждането на

добивните работи за срока на концесията в обхвата на избрания терен;
- Реализация на годишния експлоатационен проект.
За територията на избраната площадка няма друг утвърден и влязъл в сила

устройствен или друг план дейности които в съчетание с експлоатацията на ИП да окажат
значително въздействие върху защитените зони в района и техните елементи.

Инвестиционното предложение не предвижда заустване на отпадъчни води в
повърхностен водоприемник и канализационна мрежа на населени места. Това
обстоятелтво не изисква разрешително по смисъла на Закона за водите.

Предвижданията са в рамките на проектната концесионна площ ще се извършват
всички дейности, свързани с добива на подземни богатства от находището. Площта е
съобразена с особеностите на находището, качествените и количествени характеристики
на подземното богатство. Тази площ ще осигури оптимално изземване на подземното
богатство от находището.

Съгласно първоначалната информация площта на находището е определена на
767,187 дка. След редуциране на площта на кариерата актуалната площ в обхвата на ИП  е
696,8 дка.

Проектната концесионна площ на находище „Агликина поляна”  е с размер 696,8
дка дка.  В границите на проектната концесионна площ на оценяваното ИП се включва:

А) Площта на находище „Агликина поляна” е 580,908 дка:
 Участък Изток е с площ 75,2 дка;
 Участък Централен е с площ 298,338 дка;
 Участък Запад е с площ 207,370 дка.

Б) Площта на депата за скална  твърда откривка в находище „Агликина поляна” е 89,3 дка:
 Депо 1 е с площ 41,2 дка;
 Депо 2 е с площ 11,8 дка;
 Депо 3 е с площ 15,0 дка;
 Депо 4 е с площ 21,3 дка.

В) Площ на  депата за съхранение на хумусния слой е 13,4 дка.

Депата за скална маса са с обща площ от 89,3 дка като на 15 % (13,4 дка) от тях ще
бъде депонирана меката откривка, която ще се използва при поетапната рекултивация.
Г) Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива/
депа, работна площадка – за механизацията, която ще се използва за минните и
геологопроучвателните работи/ – 115,892 дка.

Д) Концесионната площ попада в землищата на три села: - 696,8 дка

Землище с. Голям Девесил – 171,245 дка;
Землище с. Девесилово – 89,217 дка;
Землище с. Егрек – 436,322 дка;
Проектната концесионна площ на находище „Агликина поляна”  е с размер 696,8 дка.

Имотите, попадащи в концесионната площ, са на различни собственици - физически
и юридически лица, община, държава. Най-голям дял имат земите с горско
предназначение, следващи по процент са пасищата и ливадите, а на трето мято по
отнемане са нивите.
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Концесионерът ще осъществява дейността си след придобиване на необходимите
права за имотите, които попадат в концесионната площ и след провеждане на
необходимите процедури за земята, които да обусловят правото му да разработи
находището и добива подземното богатство.

Всички дейности по време на строителството ще се осъществяват единствено и само в
границите на имотите. Няма да се налага ползването на допълнителни площи за дейности
по време на строителството.

Имотите, попадащи в концесионната площ, са на различни собственици – физически
лица, община, държава. Земите са предимно със земеделско предназначение, с различни
по вид категории.

Пряко засегнати площи са тези, за които се предвижда добив, където ще се извършва
депониране на откривката, и площите където ще се извършват спомагателни дейности.
Разгледаните площи са:

- Площ, на която ще се извършва добив, включваща три участъка;
- Площ на депа за откривката;
- Площ на която ще се разполагат административна сграда (фургони), навес на

временно съхранение на опасни отпадъци, резервоар за чиста вода,  водоплътна
шахта.

Вътрешнокариерните пътища в кариерата са временни и постоянни. Те създават
транспортен достъп от всички участъци към основната промишлена площадка и помежду
им.

Временните пътища са част от площта за добив, поради това не се разглеждат като
отделна пряко засегната площ.

Постоянните вътрешно кариерни пътища се разглеждат в зависимост от етапа на
експлоатация на находищата. По същество, технологичния процес се изразява в
извършването на открит, безвзривен кариерен добив на скалнооблицовъчни материали,
при селективно депониране на откривка и минен отпадък в депа в рамките на
концесионната площ и др. съпътстващи дейности по складиране и експедиция на добитата
суровина. Не се предвиждат дейности по предварителна обработка на добитата суровина.

За целта са предвидени необходимите структурни звена и техническа
инфраструктура, вкл. функционални връзки за осъществяване на основните дейности по:

 технологичен добив;
 складиране, логистика и транспорт.

Организацията на работния процес, вкл. проектирането, разработването и
експлоатацията на кариерната площадка, е съобразена с относимите нормативни актове в
областта на минното дело, както и изискванията за защита на околната среда. Всички
площадки, и открити зони, в които се осъществяват специфични технологични и добивни
дейности се оборудват със съответните съоръжения за безопасно протичане на процесите.
Съгласно плана за развитие на находището, подготовката за експлоатацията и
технологичния добив на кариерната площадка ще се развиват поетапно, чрез
последователно разработване, експлоатация, закриване и рекултивация на технологичните
участъци (технологичен блок/участък – Изток; технологичен блок/участък – Централен;
технологичен блок/участък – Запад).

За изграждането/развитието на кариерната площадка (находище) предмет на
инвестиционното намерение, е възприет конвенционален метод за разкриване и
селективно депониране на откривка и минен отпадък в рамките на концесионната площ.

През подготвителния/строителен период, ще бъдат изпълнени следните минно-
строителни дейности (СМР):

 Трасиране на временни вътрешнокариерни пътища;
 Трасиране на външнокариерни пътища за извозване на добитата суровина;
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 Отстраняване на почвено-хумусния слой, вкл. откривката от технологичния
участък и подготовка за извършване на добив, в т.ч. организиране на хумусни
депа и депа/насипища за отпадъци от минната дейност;

 Разполагане на санитарно-битови сгради за работниците, офис помещение  и др.
В експлоатационен режим, технологичния процес се изразява в извършването на

открит, безвзривен кариерен добив на скалнооблицовъчни материали (мрамори), чрез
прилагане на транспортна система на разработване със стъпала от горе на долу и външни
насипища, като изземването на полезното изкопаемо (скалнооблицовъчни материали) ще
се извърши по циклична технология с използване на диамантени въжени резачки (ДВР).

Съгласно плана за развитие на находището, експлоатацията и технологичния добив на
кариерната площадка ще се развиват поетапно, чрез последователно разработване,
експлоатация, закриване и рекултивация на технологичните участъци/етапи (технологичен
участък/етап – изток; технологичен участък/етап – централен; технологичен участък/етап
– запад ).

Цялостната схема за отработване на запасите в находището за периода на концесията
ще се осъществи според установената добивна технология, в пет на брой кариери,
разположени в трите основни технологични участъка.

Развитието на кариерата ще започне от технологичен участък – изток, след което ще
се пристъпи към усвояване на централната и западна част на находището.

Инвестиционното предложение предвижда в рамките на  проектната концесионна
площ на находището да не се извършва преработка  на суровина. Не се предвижда трайно
масивно строителство.

Върху площта на бъдещата кариера няма никакви постройки, съоръжения. На
концесионната територия, на временна вътрешна промишлена площадка, ще бъдат
разположени битов фургони за персонала и администрацията.

Основните суровини и материали, които ще бъдат използвани при реализиране на
инвестиционното предложение и неговата експлоатация, са:

 При подготовка на находището за неговата експлоатация:
 При експлоатацията на находището с добива;

 Ежегодно добиване от находището на суровина до изчерпване на запасите;
 Вода за питейни нужди - доставка на бутилирана вода

Други природни ресурси, суровини и материали при експлоатацията на находището
при добива няма да бъдат използвани.

Етапи за реализация на инвестиционното предложение
Технологията предвижда използване на открит, безвзривен кариерен добив на

скалнооблицовъчни материали.
На този най-ранен етап се прогнозира, че в рамките на  проектната концесионна

площ ще се обособят:
 система на разработване със стъпала от горе на долу
 хумусни депа;
 външни насипища;
 вътрешно кариерни пътища;
 кариери за добив.

като изземването на полезното изкопаемо (скалнооблицовъчни материали) ще се
извърши по циклична технология с използване на диамантени въжени резачки (ДВР).

Към техническия проект за добив за находището като самостоятелен документ ще се
разработи и проект за рекултивация на нарушените терени. Този проект ще бъде
неразделна част от Цялостните технически проекти за добив и за това е неразделна част от
инвестиционно предложение.

Проекта за рекултивация включва технически и биологични мероприятия за
възстановяване на нарушените терени. Насоките на рекултивация ще са решени в
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зависимост от състоянието на площите в края на експлоатацията и съгласно изискванията
на съответните нормативни документи.

Обектите за рекултивация след края на експлоатацията на кариерата са:
Площите заети от насипища;
Откосите на насипищата;
Дъното на кариерите;
Бордовете на кариерите.

Рекултивацията на насипищата и техните откоси включва следните етапи:
Ландшафтно оформяне на насипищата;
Противоерозионно укрепване и озеленяване на откосите;
Противоерозионно укрепване и озеленяване на повърхността на насипищата.

Рекултивацията на котлованите – дъно и бордове на кариерата включват:
Ландшафтно оформяне на бордовете;
Вертикална планировка на дъното с проектни наклони до 3%;
Предпазване от ерозия и укрепване на бордовете и дъното чрез залесяване и

затревяване.
Техническата рекултивация на кариерата основно е свързана с мероприятия по

осигуряване на устойчивостта на бордовете на кариерата, осигуряване на отводняването
на кариерните полета и неработните стъпала. Целта е предотвратяване на свличане и
срутване на земни маси и максимално намаляване риска от повърхностни ерозионни
процеси.

Мероприятията за биологична рекултивация включват следните етапи:
Затревяване на хоризонталната площ и откосите на насипищата;
Противоерозионно укрепване и озеленяване на бордовете на отработените кариери;
Затревяване на дъното на кариерата;
Залесяване на горния ръб на кариерата.

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 години след изпълнението на техническата рекултивация (чл.
4, т. 2 б от Наредба 26/1996).

Основните дейности, залегнали в проекта по биологична рекултивация са за
подобряване на условията на месторастене и избор на подходяща за условията дървесна и
тревна растителност.

Предвидените в проекта мероприятия включват:
Мелиоративни мероприятия – внасяне на минерални торове;
Залесяване и затревяване с подходящи за условията дървесни и тревни видове;

Отгледни грижи – попълване на загинали фиданки, окопаване, косене на тревна
растителност.
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За целите на комплексната оценка на риска за околната среда е направена матрица,
която включва:

1. Преценка на тежестта на вредите; извършва се по 3-степенна скала (малка,
тежка и много тежка);

2. Преценка на вероятността от настъпване на вреда и/или щета; извършва се
по 3-степенна скала (много малка вероятност, вероятно и голяма вероятност) в два
варианта (за бързо настъпващи опасни събития/ситуации и за продължително
действащи вредности);

3. Оценка на риска. Използва се матрица, при която по хоризонтала са
нанесени нивата на елемента тежест на вредата, а по вертикала – елемента вероятност
за настъпване на вредата. Комбинацията от тези 2 елемента определя нивото на риска в
5-степенна скала.

Табл. 4.3. -4 Матрица за оценка на риска
Тежест →

Вероятност ↓
Малка Тежка Много тежка

Много малка Пренебрежим риск Допустим риск Умерен риск
Вероятна Допустим риск Умерен риск Голям риск
Голяма вероятност Умерен риск Голям риск Недопустим риск

Скалата за оценка на риска е както следва:
– Нивото "Пренебрежим риск" не изисква предприемането на допълнителни

профилактични мерки.
– Нивото "Допустим риск" съответства на минималните изисквания и норми за

безопасност.
– Останалите нива ("Умерен", "Голям" и "Недопустим риск") изискват

предприемане на различни мерки за снижаването или отстраняването му, вкл.
незабавно прекратяване на дейността при недопустим риск.

Така, нивото на риска при авария е както следва:
– За пожар: тежест – тежка до малка, вероятност – много малка, оценка на

риска – пренебрежим; зона на въздействие – локално (около мястото на аварията, но е
възможно засягане извън пределите на площадката).

– За разлив на химични вещества и смеси: тежест – малка, вероятност – много
малка, оценка на риска – пренебрежим риск; зона на въздействие – локално (около
мястото на аварията).

Нивото на риска при нормална експлоатация е както следва:
– Комплексна оценка: тежест – малка, вероятност – вероятна, оценка на риска –

допустим риск; зона на въздействие – локална  не достига до населени места.
Разглежданото инвестиционно предложение не би следвало да се класифицирана

като рисково по отношение възникването на големи аварии. То не е уязвимо и
заплашено от генериране на недопустими въздействия. Поради това, вследствие на
възникнали авариии няма вероятност да се генерира недопустимо въздействие върху
компонентите на околната среда и здравето на хората, както от възникване на аварии
извън територията така и дължащо се на аварии на площадката.

Във връзка с идентифициране на негативни въздействия при реализацията на ИП
на база общите критерии за определяне на значимостта на неблагоприятните
въздействия на съществуващите условия на територията, би следвало за понататъшната
разработка в доклада за ОВОС  да бъдат разгледани:

Климат, Атмосферен въздух: трябва да бъде направен анализ и оценка на
изброените въздействия при отчитане на климатичните условия и географското
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разположение на територията предмет на ИП, така и по трасетата на автомобилния
трафик. Необходимо е при това да се отчетат и кумулативните ефекти от
съществуващите източници на замърсяване на въздуха.

Води: През строителния период не се очаква никакво негативно въздействие
върху качеството и количеството на подземните води. По време на експлоатация на ИП,
няма да се оказва въздействие върху подземните води тъй като не се предвижда
водоползване от такива води. Инвестиционното предложение не предвижда заустване
на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, които могат да
създадат опасност от замърсяване на подземните води. В доклада следва да се разгледат
всички потоци отпадъчни води и начините за тяхното третиране.

Биоразнообразие: В доклада следва да се извърши описание и анализ на
вероятността и степента на въздействие на инвестиционното предложение върху
флората и фауната.

Отпадъци: Мерките за намаляване на въздействието на отпадъците върху
околната среда и начините за тяхното третиране трябва да се разгледат в другите
раздели на доклада за ОВОС, т.к. са възможни значителни, трайни и неизбежни
въздействия при неекологосъобразното им третиране.

Физични фактори: Изграждането на ИП е свързано с вредни въздействия по
отношение на шума, които отчитайки и кумулативните ефекти могат да засегнат
населението. Вредните въздействия (основно шум) се изразяват и като фактор на
работната среда.

От рисковите енергийни източници значителни, трайни и неизбежни са
въздействията, свързани с шума, които следва да бъдат оценени в следващите раздели
на доклада за ОВОС както по отношение на работещите на обекта, така и за
населението в населените места.

Население и човешко здраве: В доклада за ОВОС, от здравно-хигиенна гледна
точка, е необходимо:

– да се направи анализ на текущия статус на средата;
– да се направи оценка на възможните алтернативни решения;
– да се идентифицират, опишат и оценят потенциалните вредни фактори от

гледна точка на човешкото здраве, както при настоящата ситуация, така и във връзка с
реализирането на инвестиционното предложение;

– да се установи има ли потенциално засегнато население, по какъв начин
установените вредни фактори биха въздействали върху потенциално засегнатото
население и каква е очакваната експозиция на това население, вкл. и при аварийни
ситуации;

– да се отчетат кумулативните ефекти;
– да се предложат мерки за ограничаване, намаляване и/или недопускане на

вредни въздействия върху жизнената среда и здравето на хората, включително и по
отношение на алтернативните решения.
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5. 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;

5.1. Атмосферен въздух
5.1.1. Кратка  характеристика и анализ на климатичните и метеорологични
фактори, имащи отношение към конкретното въздействие и качеството на
атмосферния въздух

5.1.1.1. Климатична характеристика
Община Крумовград попада в северната периферия на средиземноморското

климатично влияние и обхваща климатичния район на Източно родопските речни
долини на Южнобългарската климатична подобласт от Континентално-
средиземноморската климатична област. Климатът в разглеждания регион има
преходно-средиземноморски характер.

Релефът е изключително важен и за формирането на местна атмосферна
циркулация. Релефът на общината е плупланински и хълмист със средна надморска
височина 425 m и обща денивелация от юг на север, следваща пониженията на
Мъгленишките хребети в северна посока.

Нископланинският релеф и отвореността през долината на р. Крумовица на
север, позволяват безпрепятственото нахлуване както на средиземноморски, така и на
студени континентални въздушни маси през зимното полугодие.

От друга страна, посоката на вятъра в речните долини (поречие на р. Крумовица)
се определя от направлението на долината.

Поречията на реките и негативните земни форми създават условия за задържане
на относително по-студен въздух и честа проява на температурни инверсии.
Инверсните състояния са свързани със значително насищане на приземната атмосфера
с примеси от различен характер. Това провокира образуването на мъгли в подобни
области, които са 2 пъти по- многобройни, в сравнение с останалите части на района.

Най-често климатичните и метеорологични параметри за района на община
Крумовград се цитират съгласно “Климатичен справочник” за най-близко
разположената постоянна хидрометеорологична станция: ХМС – Крумовград (400 m).

Характерните за разглеждания рорайон средномесечни стойности на основните
метеорологични параметри, съгласно Климатичен справочник на Р. България, са
обобщени в таблицата по-долу.
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Табл. 5.1.1. Средномесечни стойности на основните метеорологични параметри
Месец І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ

Температура,
°С

1.3 3.6 6.5 12.2 17.0 20.8 23.7 23.4 19.1 13.4 8.7 4.2

Влажност,
%

80 76 74 69 69 65 59 58 65 75 80 81

Валежи,
mm

83 67 64 60 66 64 37 24 38 73 84 101

Облачност,
бала

6.7 6.0 6.1 5.0 4.7 4.0 2.4 2.2 2.7 4.7 6.4 6.6

Скорост на
вятъра,m/s

2.1 2.2 2.1 2.0 1.7 1.5 1.9 1.7 1.6 1.6 1.8 1.8

Температура на въздуха
Средногодишната температура на въздуха е 13° С. Най-студеният месец е

януари, а с най-високи измерени температури на въздуха - месец юли.
Районът се характеризира с мека зима, като средномесечните температури за

зимните месеци са над нулата, между 1 до -1.5С. Зимни застудявания с температури
под -12С са рядкост.

Пролетта е хладна и настъпва твърде рано. Средната температура на въздуха се
задържа устойчиво над 5С в края на март, а през април – над 8С.

Лятото в Източно родопските речни долини е доста горещо и сухо, като
средната температура през юли достига 22 – 24С, а максималните температури в по-
високите части обикновено са между 30 - 32С.

Есента е топла, като поради средиземноморското влияние, средните температури
през октомври се задържат до около 13-15°С.

Посочените данни говорят за мек климат, без отрицателни средномесечни
температури.

Поради липса на защита срещу нахлуването на студени въздушни маси, не са
редки случаите на внезапни застудявания през зимното полугодие.

Табл. 5.1.2.
Параметър І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год.

Температура
°С

1.3 3.6 6.5 12.2 17.0 20.8 23.7 23.4 19.1 13.4 8.7 4.2 12.8

Характерни за района са температурните инверсии, свързани с особеностите на
стратификацията на долния слой на тропосферата. Те се наблюдават най-често през
зимния сезон и се характеризират, като приземни и краткотрайни. Обикновено
мощността на инверсионния слой се движи от 50 до 100 m.

Атмосферни валежи
Средногодишната сума на валежите за община Крумовград  варира около 760 –

770 mm., която е около средните стойности за страната.
Годишния ход на валежите е с максимум през зимата 250 mm, средни през

пролетта и есента 190-200 mm, и с минимум през лятото 125 mm.
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Вътрешно-годишното разпределение на валежите показва изразителни валежни
максимуми, проявени през месеците ноември и декември - главен зимен максимум и
през май и юни -ранен летен максимум, а най-сухи месеци са септември, март и август.
Табл. 5.1.3. Основни характеристики на дъждовете

Параметър
І ІІ ІІ
І

ІV V V
І

V
ІІ

V
ІІ

І

ІХ Х Х
І

Х
ІІ

Го
ди

ш
на

Средна
месечна и
годишна сума
на
валежите, P
(mm)

83 67 64 60 66 64 37 24 38 73 84 101 761

Зимните суми на валежите са едни от най-големите в страната – 250 - 260 mm,
особено по високите части на района, където по орографски причини те значително се
увеличават. Пролетните валежи са все още значителни – средно между 140 и 190 mm.

Летните валежи са едни от най-малките – средно 120 - 160 mm.
Забелязва се увеличаване на есенните валежите, особено през втората половина

на сезона, като през ноември, валежните суми стават максимални, което е свързано със
зачестяването на средиземноморските циклони.

Ветрови режим
Случаите на вятър имат значение не само като елемент и особеност на времето и

климата, но и за някои отрасли на стопанството, а също така и от екологична гледна
точка. Голямо значение за формирането на потенциала на замърсяване на атмосферния
въздух и подстилащата повърхност има повтаряемостта на ветровете с различна посока
и скорост.

Посоката им се определя от преноса на въздушните маси и особеностите на
географското положение и местните природни условия.

Важната климатообразуваща роля на атмосферната циркулация се изразява в
преноса на въздушни маси с различен географски произход и различни
термодинамични свойства. Антициклоналната циркулация, която в последните години
се проявява все по-често, през студената част на годината създава условия за
радиационни инверсии и образуване на мъгли.

Средно месечната скорост на вятъра е от 1.6 до 2.2 m/s при годишна скорост от
1.8 m/s. Вятърът в Крумовград е в направлението север-северозапад – юг-югоизток,
разпределен по посоките N (36.6 %), NW (13.6%), S (14.3%), и SE (13.3%), със скорост
по съответните посоки от 2.7 до 3.8 м/сек. „Тихото” време в района през годината е със
сравнително нисък за страната процент (49.9%).

Доминиращият вятър е в направлението север-северозапад – юг-югоизток,
разпределен по посоките N (36.6 %), NW (13.6%), S (14.3%), и SE (13.3%). Най-слабо
проявление имат западните ветрове 2.6 %.

Районът се характеризира с относително ниска средномесечна скорост на вятъра
по посоки – от 2.7 до 3.8 m/s, при средно годишна скорост от 1.8 м/сек. Тихото време
(безветрие) в района е сравнително ниско, със средногодишна честота 49.9 %, като най-
тихо е през м. ноември и м. октомври (54.5 % от случаите).

Силен вятър (скорост ≥ 14 m/s) се наблюдава в около 5 дни годишно, като с най-
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голяма честота е южния вятър (около 35 %  от случаите).
За разглеждания регион, променливостта на средната месечна скорост на вятъра

има добре изразен годишен ход с максимум през зимните и минимум през летните
месеци. Преобладаващи месеци с ветрове са януари, февруари и март.

Нископланинският релеф и долината на река Крумовица на север позволяват
безпрепятственото нахлуване както на средиземноморски, така и на студени
континентални въздушни маси. Типичен пример за проява на локални за България
ветрове тук е присъствието на фьон – топъл южен вятър, проявяващ се рано на пролет.
Средната му скорост е около 10-20 м/с, но достига и до 30-40 м/с.

Фигура. 5.1.1. Средногодишна роза на вятъра

Таблица 5.1.4. Средна скорост и честота на вятъра по посоки в m/s
Посока N NE E SE S SW W NW
Скорост (m/s) 3.6 3.0 2.7 3.0 3.8 3.2 2.0 2.8
Честота (%) 36.6 14.2 8.3 14.3 13.3 5.5 2.6 13.6

Таблица 5.1.5.  Средна скорост на вятъра по посока в m/s
Посока І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год.
N 4,0 3,8 3,6 3,4 3,3 3,3 3,6 3,5 3,4 3,6 3,5 3,8 3,6
NE 3,4 3,0 3,4 3,1 3,1 2,7 3,0 3,2 2,9 3,0 3,1 3,0 3,0
E 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6 2,8 2,5 2,8 2,7 2,7
SE 3,0 3,3 3,1 3,0 2,9 2,9 2,7 2,6 3,0 3,1 3,2 3,1 3,0
S 3,3 4,9 4,3 4,4 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 4,0 4,3 4,7 3,8
SW 2,7 4,2 3,2 3,7 3,3 3,1 2,8 2,6 2,8 3,2 2,8 4,2 3,2
W 1,6 2,0 2,2 2,6 1,9 2,1 2,0 2,1 2,0 1,6 1,9 1,6 2,0
NW 3,0 2,6 2,7 2,7 3,5 2,6 3,1 2,8 2,8 2,5 2,6 2,7 2,8

Таблица 5.1.6.  Честота на вятъра по посока в %
Посока І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год.
N 43,5 32,6 35,9 25,3 29,0 31,7 39,3 33,3 36,3 40,3 25,0 36,6 36,6
NE 8,5 10,3 12,7 15,2 13,9 15,0 22,4 21,9 18,7 13,9 8,9 8,7 14,2
E 4,5 5,3 10,2 12,4 11,7 10,1 8,5 9,2 10,3 4,3 9,4 3,9 8,3
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SE 10,3 12,9 12,5 17,8 17,6 12,6 7,5 9,1 7,2 10,1 21,6 13,3 14,3
S 11,0 14,9 9,7 10,9 9,0 9,2 3,3 4,3 4,9 9,0 13,5 14,3 13,3
SW 5,1 7,8 4,3 7,7 6,1 5,0 4,5 4,7 4,4 5,3 5,0 6,7 5,5
W 2,2 3,0 1,7 2,4 2,7 2,7 1,6 4,3 2,2 2,9 2,1 2,9 2,6
NW 14,9 13,1 12,8 8,3 10,2 13,7 12,9 13,2 16,0 14,3 14,4 13,6 13,6
Тихо 51,3 44,6 41,3 41,9 50,0 53,7 47,3 49,9 54,3 54,5 54,5 54,3 49,8

Мъгли
Максимумите на относителната влажност и облачността през зимния период,

корелират в максимумите на мъглите. Проявяват се при стойности на относителната
влажност около 100 %, най – вече в пониженията на релефа, по речните долини и около
водните басейни.

Районът се характеризира с ниска честота на мъгливото време 19-20 дни
годишно. Максимумът на мъглите е през зимата (около 16.9 дни от ноември до март),
като през лятото пада до 0.1-0.2 дни месечно.

Таблица 5.1.7. Средномесечен и годишен брой на дните с мъгла
Параметър І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год.

Дни с мъгла,
бр.

2.8 1.7 1.3 0.7 0.6 0.4 0.2 0.1 0.3 3.1 4.2 3.8 19.2

Влажността на въздуха
Влажността на въздуха се определя от съдържанието на водни пари в него.

Относителната влажност, индикираща степента на наситеност на въздуха с водни пари,
има обратен денонощен и годишен ход спрямо този, на температурата на въздуха.
Районът се характеризира със средна влажност на въздуха 59-81%, с максимум през
зимните и есенните месеци.

По-високата влажност на въздуха го прави по-бавно подвижен и разсейването
на вредните емисии е трудно осъществимо. Високата влажност на въздуха е
предпоставка за образуване на мъгли, които в разглеждания район са с ниска честота.

В следващата таблица е представена информация за разпределението на
относителната влажност по месеци и средногодишно.

Таблица 5.1.8. Средномесечна и годишна относителна влажност
Параметър І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год.

Атмосферна
влажност, %

80 76 74 69 69 65 59 58 65 75 80 81 71

Облачност
Като компонент на климата, облачността оказва пряко влияние върху

количеството и качеството на получената от земната повърхност слънчева радиация, а
от там и на температурата на въздуха.

Режимът и характерът на облачността в дадено място е свързан, както с режима
на валежите и мъглите, така и с количеството слънчева радиация, която достига до
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земята. Максимумът на слънчевото греене съвпада с минимума на общата облачност
през август.

Облачността има ясно изразен годишен ход - най-голяма е през зимните месеци
и най-малка през летните и особено през месеците юли и август.

Облачността през зимата е предимно ниска и слоеста, по-голяма сутрин и в
ранните вечерни часове. От пролетта нататък характерът на облачността се променя -
максимумът от сутрешните часове преминава в часовете след обяд. Това е свързано със
зачестилата се поява на конвективна облачност след обяд. Нарастването на ниската
облачност започва през октомври, когато е и преходът в денонощния ход - от
следобеден към сутрешен максимум, който е характерен за зимния период.

С най - малка облачност е м. август (2.2 дни). Средната годишна от
средномесечната облачност в района е около 5 дни.

Таблица 5.1.9. Средна месечна и годишна облачност
Параметър І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год.

Облачност,
брой дни

6.7 6.0 6.1 5.0 4.7 4.0 2.4 2.2 2.7 4.7 6.4 6.6 4.8

5.1.1.2. Анализ на влиянието на специфичните климатични и метеорологични
фактори върху замърсяването на въздуха в района на инвестиционното
предложение

Климатичните и метеорологични фактори оказват съществено влияние върху
степента на замърсяване на въздушния басейн. Те пряко допринасят за по-доброто или
по-лошо разсейване на емитираните от източниците вредни вещества в атмосферния
въздух, уноса чрез него към повърхностни водни течения и почви, и проникването в
човешкия организъм.

Атмосферните валежи, скоростта и посоката на вятъра, както и тихото време са
основните фактори, оказващи влияние върху разпространението и разсейването на
атмосферните замърсители и определено имат съществен принос към потенциала на
замърсяване на въздушната среда. За разглеждания регион, този потенциал на замърсяване
на въздушната среда е относително висок. Сравнително ниската средногодишна скорост на
вятъра (1.8 m/s), в съчетание с относително високия процент тихо време (49.9 %),
затрудняват ефективното разсейване на емитираните замърсители, а оттук и задържане на
вредни вещества в приземния атмосферен слой.

През студеният период на годината дните на тихо време надхвърлят 40.0%. Това
дава основание да се счита, че през 1/3 от дните в годината - 122 дни ветровете не
благоприятстват разсейването на замърсителите.

От друга страна, постоянната посока на местните ветрове, подпомага въздушната
циркулация и процеса на пренос на въздушни маси, което допринасят за разсейването на
вредните вещества, попаднали във въздуха.

Необходимо е да се подчертае, че наличието на висока влажност и мъгли, оказват
отрицателно влияние върху способността на въздушния басейн да се самопречиства. За
района това е определящо през зимния период.

Характерната за района нееднородната подложна повърхност и наличието на
речни долини (р. Крумовица), и в частност границата между водни площи и суша, може
да доведе до изменения в характера на местните метеорологични характеристики. По



Page 172 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит рудник за добив
на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“

същество, речното корито играе роля на естествен аерационен канал, усилващ вятъра в
посока успоредно на течението. В зависимост от климатичната обстановка, движението
на въздушните маси, респективно разпространението на замърсителите в приземния
атмосферен слой, ще е насочено предимно по посока, съобразена с тази особеност.

Въздушният поток по течението на реките, тъй като е по-хладен от околния
въздух, също спомага за пренасянето на замърсители на големи разстояния по
течението на реката. От друга страна, при безветрие се създават условия за
инверсионно разпределение на температурите, което може да доведе до натрупване на
замърсители в приземния въздушен слой. За разглеждания район, тези неблагоприятни
процеси са характерни за зимния период. Необходимо е да се подчертае, че предвид
динамиката на атмосферата, тези явления са краткотрайни и бързо се разсейват.

По отношение на климатичните и метеорологични фактори, разглеждания район
има следните особености:

 Климатът в разглеждания регион има преходно-средиземноморски характер
с микроклиматични разновидности, провокиран от влиянието на релефа.

 Районът на инвестиционното намерение попада в северната периферия на
средиземноморското климатично влияние и обхваща климатичния район на
Източно родопските речни долини на Южнобългарската климатична
подобласт от Континентално-средиземноморската климатична област . Тук
като определящ микролефен и местен климатичен фактор се определя
поречието на р. Крумовица с нейните притоци и свързаната с него
атмосферна циркулация.

 Годишните температури са средно 12.8° С. Средните януарски температури
са сравнително високи (1.30С), а средноюлските са около 23.70 С. Посочените
данни говорят за мек климат, без отрицателни средномесечни температури.

 Характерни за района са зимните температурни инверсии;

 Средномесечните стойности на скоростта на вятъра са сравнително ниски
(1.6 – 2.2 m/s), което затруднява турбуленцията и условията за ефективно
разсейване на замърсителите в атмосферата.

 Около 5 дни годишно в района духат силни ветрове със скорост  14 m/s.
Най-чести от силните ветрове са южните (около 35 % от случаите), следвани
от северните (около 30 % от случаите).

 Преобладаващите в района са ветровете от север, които се проявяват през
36,6% от случаите с вятър. Втори по значителност са северозападните
ветрове - около 13,6%. Най-слабо проявление имат западните ветрове 2,6 %.
По отношение на скоростта, най-силни са ветровете от юг с 3.8 m/s, следвани
от тези от север – 3.6 m/s, от югозапад – 3.2 m/s и североизток и югоизток –
3.0 m/s.

 Критичните по отношение на най-близко разположените населени места (с.
Егрек и с. Голям Девесил) до границата на кариерната площадка южни
ветрове и източни ветрове са с честота 13,3 % (48 дни/год.) и 8,3 % (30
дни/год.), със скорост 3.2 m/s.

 Тихото време (безветрие) е със средногодишна честота 49,9 %, като най-тихо
е през м. октомври и ноември (54,5 % от случаите).
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 Хидроложките характеристики в района се формират в условията на
преходно средиземноморски климат – подчертан зимен максимум. Годишния
ход на валежите е с максимум през зимата 250 mm, средни през пролетта и
есента 190-200 mm, и с минимум през лятото 125 mm. Вътрешно-годишното
разпределение на валежите показва изразителни валежни максимуми,
проявени през месеците ноември и декември - главен зимен максимум и през
май и юни -ранен летен максимум, а най-сухи месеци са септември, март и
август. Средногодишната сума на валежите е 761 mm (около средното за
страната).

 Средногодишната относителна влажност е 71 % с максимум през зимните
месеци – ноември, декември и януари, и минимум – през август.
Относително високата относителна влажност спомага за задържане на фино
диспергираните прахови частици в приземния слой на атмосферата.

От изложеното може да се направи общата оценка, че климатичните и
метеорологични фактори в разглеждания регион са сравнително неблагоприятни за
разсейване на атмосферните замърсители и за самопречистване на атмосферата през
студеното полугодие и са сравнително по-благоприятни през топлото полугодие.

5.1.2. Оценка на качеството на атмосферния въздух.

5.1.2.1. Качество на атмосферния въздух. Източници на замърсяване
На национално ниво, качеството на атмосферния въздух се следи чрез

измервания от Подсистема “Контрол на качеството на атмосферния въздух” на
Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ).

Територията на община Крумовград се характеризира, като район, в които
нивата на замърсителите не превишават долните оценъчни прагове, в съответствие с чл.
30, ал. 1, т. 4. Наредба № 7 от 1999 г.

Община Крумовград не е включена в единната система за наблюдение и контрол
на атмосферния въздух (НАСЕМ), респективно на територията на общината няма
постоянни режимни пунктове за определяне на качеството на атмосферния въздух.
Причината е, че на територията на общината липсват големи промишлени източници на
атмосферно замърсяване.

От друга страна, данните от Годишните доклади за състоянието на околната
среда на РИОСВ-Хасково дават информация само от пунктовете към Националната
мрежа за контрол качеството на атмосферния въздух, като най-близко разположеният
пункт (АИС – Студен кладенец) е ситуиран в гр. Кърджали, на разстояние
приблизително 42 km. от гр. Крумовград, респективно от територията на настоящото
ИП.

АИС – Студен кладенец е промишлено ориентиран градски фонов пункт, и
предоставя репрезентативни данни единствено за района на гр. Кърджали.

Използването на тези данни за оценка на качеството на атмосферния въздух на
територията на община Крумовград, би довело до неточни резултати и погрешни
изводи за състоянието на атмосферния въздух, поради териториалния обхват и
отдалечеността от мониторинговия пункт.

Състоянието на атмосферния въздух на територията на община Крумовград се
определя от наличието и потенциала на източниците на атмосферно замърсяване, и е
функция от социално-икономическото развитие на територията (населено място,
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район,) и силно зависи от структурния профил на административната единица.
На територията на община Крумовград са застъпени основно малки (микро)

предприятия в сферата на търговията и услугите, леката промишленост, както и
селското стопанство. Това определя и структурният профил на общината, насочен
предимно към сферата на услугите и земеделието.

Основен структуроопределящ отрасъл е търговията и в по-малка степен
промишлеността. Селското стопанство е третия по значимост отрасъл в местната
икономика.

Промишлеността е специализирана в производството на обувни и шивашки
изделия, като предприятията са съсредоточени в основно в гр. Крумовград.

Предприятия на обувната промишленост са „Крумица” АД и „Дики шууз”.
Трикотажни облекла произвеждат „Хастекс” ООД  и „Сутекс Крумовград” ЕООД.

Развитието на земеделието е съсредоточено в няколко земеделски кооперации и
множество малки земеделски стопанства, свързани предимно с производството на
селскостопанска продукция за собствени нужди, за повишаване доходите на
населението, но и с водеща роля на селското стопанство в структурата на общинската
икономика. Дейността е насочена към отглеждане на основни земеделски култури и
едро животновъдство. Растениевъдството е доминирано от ориенталския тютюн и има
почти монокултурен характер.

Емисиите в атмосферния въздух от леката промишленост в региона (обувна и
шивашка промишленост), са доминирани от летливи органични съединения (ЛОС),
както и в по-малка степен от прах.

Селскостопанската дейност са свързани основно с отделяне на прах, в т.ч. общ и
суспендиран, както и интензивно миришещи вещества (одоранти) в процеса на
почвоподготовка и наторяване с изкуствени и естествени торове, както и при
отглеждане на животни.

Друг значим източник на емисии за община Крумовград е битовия сектор.
Определя се от демографския и социално-икономическия статус на населението, както
и от съществуващото градоустройство и планиране на територията в населените места.

Община Крумовград е с население от 18 334 жители, разпределено в 80 населени
места, на обща площ от 843.3 km2.

Уличната мрежа в рамките на населените места и урбанизираните територии е
сравнително добре развита, в задоволително функционално състояние.

Като основни източници на емисии от битовия сектор се определят
преимуществено битовото отопление през зимните месеци, свързано с отделянето на
фини прахови частици и азотни оксиди, както и прахоуноса от уличната
инфраструктура и открити площи.

5.1.2.2. Оценка на качеството на атмосферния въздух в района на
инвестиционното предложение

Територията на община Крумовград се характеризира, като район, в които
нивата на замърсителите не превишават долните оценъчни прагове, в съответствие с чл.
30, ал. 1, т. 4. Наредба № 7 от 1999 г.

Разглежданите с инвестиционното предложение дейности (разработване на
кариерна площадка) се планира да бъдат реализирани в зона без наличие на
промишлени източници, вкл. елементи от инженерната или пътна инфраструктура.

Най-близкото населено място до предвиденото за реализация ИП е с. Голям
Девесил, на разстояние 500 m, в северна посока.
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Западно от кариерната площадка (ИП), на разстояние 160 m. преминава
общински път “Егрек – Голям Девесил” от общинската пътна мрежа.

Въз основа на извършеният анализ на база наличните данни за различните
видове източници на емисии на територията на общината, показва че водещ фактор за
състоянието на атмосферния въздух е битовия сектор, следван от автотранспорта и
промишления сектор, в т.ч. аграрния сектор.

Съществен по отношение на качеството на атмосферния въздух се определя
показателя прах и в частност ФПЧ10. Като основни източници на прах на територията
на община Крумовград могат да се определят битовото отопление на твърди горива и
прахоуноса от уличната мрежа.

За района на основната административна единица в общината – гр. Крумовград,
замърсяването с ФПЧ10 преимуществено се пада на битовия сектор с ≈ 80 %; транспорт
≈ 15%; и промишленост с ≈ 5%.

Влиянието на промишления сектор на територията на общината, може да се
оцени като незначително.

Влиянието на битовия сектор върху качеството на атмосферния въздух в община
Крумовград е слабо до умерено. Като умерено може да се оцени единствено за района
на гр. Крумовград. През отоплителния сезон то се превръща в основен източник на
замърсяване с ФПЧ10 и може самостоятелно да предизвика създаването на спорадични
приземни концентрации, превишаващи временно НОЧЗ. За останалата част на
общината, този принос е много малък.

В годишен план относителното му влияние намалява, но остава умерено за гр.
Крумовград. За вътрешността на общината това влияние се определя, като
незначително.

Влиянието на автотранспорта може да се оцени, като слабо до незначително за
вътрешността на общината, и до умерено за гр. Крумовград.

Необходимо е да се подчертае, че разположените на територията на община
Крумовград източници на емисии, в т.ч. организирани и неорганизирани, не са в
състояние да създадат приземни концентрации на атмосферни замърсители,
превишаващи нормите за опазване на човешкото здраве (НОЧЗ).

В зависимост от местните климатични условия, морфометрични особености на
релефа и потенциала на замърсяване, територията на община Крумовград, в т.ч. района
на инвестиционното предложение може да се оцени, като територия  с добро до много
добро качество на атмосферния въздух.

5.2. Биологично разнообразие и неговите елементи
Съгласно физико-географското райониране на България, районът попада в

Осоговско-Родопска старонагъната зона, Източнородопска област. Тя се простира на
изток от Западнородопската област и на юг от Горнотракийската низина и долината на
река Марица. На юг и изток тя неестествено завършва до държавната ни граница с
Гърция.

В зависимост от нейните морфохидрографски и комплексни физикогеографски
особености, може да бъде поделена на четири физикогеографски подобласти -
Хасковска, Ардинска, Върбишко-Крумовишка и Гюмюрджийско-Мъгленишка.

Районът, в който ще се реализира настоящото инвестиционно предложение, се
намира в най- южните части на Върбишко-Крумовишка подобласт.
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5.2.1. Растителен свят.
Територията предвидена за осъществяване на инвестиционното предложение

попада в Македоно-Тракийската провинция на Европейската широколистна горска
област.

Обхваща Източните Родопи и част от Тракийската низина. Обектът попада в
Крумовградски район на Източнородопския окръг. Източнородопският окръг като цяло
се характеризира с преобладаването на ксеротермна растителност, изградена от
формациите на благуна (Querceta frainetto), косматия (Querceta pubescentis) и
вергилиевия дъб (Querceta virgiliana). В най-южната и югозападна част на окръга са
разпространени и формации на мизийския бук (Fageta moesiaca). За Крумовградския
район са характерни ксеротермни благунови и благуно-церови гори и ксеромезофитни
горунови и смесени горуново-габърови гори. Само в този район са установени редките
видове на тракийския дъб (Quercus thracica), юрушкия лопен (Verbascum humile ssp.
juruk), както и триразделолистен ериолобус (Eriolobus triobta), жлезеста кумарка
(Arbutus unedo) и горска кумарка (A. andrachnae).

За района, броят на срещащите се видове със значим консервационен статус е:
- Защитени от Закона за биологичното разнообразие - 83 вида;
- Световно редки – 2 вида;
- Включени в Приложение І на Директива 92/43 – 2 вида хабитата;
- Включени в Приложение 1 на Бернската конвенция – 5 вида;
- Включени в Червената книга на България – 13 застрашени и 101 редки

вида.
На територията на проучваната площ, растителните съобщества са представени с

относително малък брой таксони и синтаксони. Горската растителност в района на ИП
е представена от вторични черенборови съобщества и смесени иглолистни култури, с
преобладаване на черен бор (Pinus nigra) и бял бор (Pinus sylvestris), които се
характеризират с голяма склопеност и добра жизненост. Насажденията имат
едноетажна рядко двуетажна структура, като в приземния фитоценотичен хоризонт има
единично участие на тревни видове. Формирани са и смесени благуново – иглолистни
съобщества със силно изразенa мозаeчност от микрогрупировки с преобладаване на
благун, черен бор и други дървесни и храстови видове.

Покрай прокараните пътища и в изредени участъци се развива производна
растителност с единично и групово участие на дървесни, храстови и рудерални тревни
видове. От дървесните и храстовите видове най-често се срещат: благун (Quercus
frainetto), обикновен горун (Quercus dalechampii), мъждрян (Fraxinus ornus), бяла акация
(Robinia pseudoacacia), трънлива круша (Pyrus elaeagrifolia), обикновен глог (Crataegus
monogyna), обикновен дрян (Cornus mas), шипка (Rosa canina), повет (Clematis vitalba),
къпина (Rubus caesius) и др. В тревните микрогрупировки с различна численост
участвуват миши див ечемик (Hordeum murinum), жълт кантарион (Hypericum
perforatum), обикновена лулучка (Linaria vulgaris), лайка (Chamonilla recutita),
изменчива урока (Bupleurum comutatum), буренова горуха (Lepidium ruderale),
румелийска звъника (Hypericum rumeliacum), полски кострец (Sonchus arvensis), полска
поветица (Convolvulus arvensis), плевелна детелина (Trifolium arvense), теснолистна
детелина (T. angustifolium), тъполистна детелина (T. retusum), пълзяща детелина (T.
repens), козя брада (Rumex acetosella), бяла куча лобода (Chenopodium album), пача
трева (Polygonum aviculare), късодръжков магарешки бодил (Carduus acanthoides),
горски слез (Malva sylvestris), източен лопен (Verbascum orientale), мека овсига (Bromus
mollis), стерилна овсига (B. sterillis), едроцветно срамливче (Orlaya grandiflora), средна
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звездица (Stellaria media), бял равнец (Achilea millefolium), обикновено еньовче (Galium
verum), лепка (Galium apparine), обикновено безсмъртниче (Xeranthemum annuum),
дребен репей (Arctium minos), обикновено подъбиче (Teucrium chamaedrys), обикновен
черновръх (Clinopodium vulgarе), вълнест напръстник (Digitalis lanata), сребрист
очиболец (Potentilla argentea ), шултезиево кучешко грозде (Solanum schultesii),
компасна салата (Lactuca seriola ) и др. Покрай долове в подножието на ИП има
формирани хигромезофилни групировки с участието на черна топола (Populus nigra),
бяла върба (Salix alba ), ракита (Salix purpurea), къпина (Rubus caesius), полска детелина
(Trifolium campestre), крехка детелина (Trifolium fragiferum), слънцегледа млечка
(Euphorbia helioscopa), изправен очиболец (Potentilla erecta ) и др.

С отдалечаване от долинните части и намаляване на овлажнението
хигромезофитните групировки се сменят от ксерофитни микрогрупировки с участието
на благун (Quercus frainetto), цер (Quercus cerris ), трънлива круша (Pyrus pyraster),
червена смрика (Juniperus oxycedrus), гръмотрън (Ononis hircina), бяла комунига
(Melilotus alba) и др.

Растителността в района на инвестиционно предложение е силно повлияна от
антропогенната дейност. Местната растителност се е съхранила в ограничени малки
територии. По- голямата част от територията е заета от първично и вторично
сукцесионна растителност, както и от ерозирали след обезлесяването терени. В района
на ИП дървесната растителност е силно повлияна. Залесяването на големи площи с
черен бор (Pinus nigra) и примеси на акация (Robinia pseudoacacia) е променило
естествения облик.

От естествено разпространените видове в района се среща мъждрян (Fraxinus
ornus), благун (Querceta frainetto), обикновен горун (Qurrcus delechampii), глог
(Crataegus monogina), дрян (Cornus mas) и шипка (Rosa canina). Естествена мезо-
хигрофилна дървесна растителност се е запазила в доловете около тепето, но тяхното
разпространение е силно ограничено. Растителността в района като цяло е силно
променена, поради дългогодишното експлоатиране от човека. На местата на
някогашните ксерофилни гори сега расте вторично сукцесионна тревна и храстовидна
растителност или култури от интродуцирани дървесни видове. В други участъци,
изсичането на горите е оказало пагубно влияние и е довело до пълна ерозия, и измиване
на почвения хоризонт.

Общият анализ на съвременното състояние на растителността в община
Крумовград показва наличието на редица негативни изменения, които са свързани със
стопанското използване на растителните ресурси, ползването на различни територии,
заети в миналото с гори, за селско стопанство, строителство и урбанизация в отделни
територии. Специфичният климатичен режим, съчетан с нерационално ползване на
растителните ресурси през последните столетия, е стимулирал процесите на
ксерофитизация на растителността и опустиняване в някои териториални комплекси.
Като положителни насоки в опазването и развитието на растителността през
последните десетилетия са екологосъобразното стопанисване на горите и успешните
залесявания на голи площи, както и след реконструкция на деградирали горски
съобщества.

Растителността е представена предимно от горски култури с преобладаване на
черен бор и бял бор, смесени иглолистно-широколистни насаждения с преобладаване
на благун и производни храстово-тревни съобщества. Засегнатите от инвестиционното
предложение горски екосистеми, в зависимост от произхода, се разделят на:

- производни типове горски екосистеми, формирани при антропогенно
въздействие;
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- вторични типове горски екосистеми, формирани при залесявания и създаване
на различни типове горски култури.

Храстовите и тревните екосистеми в зависимост от произхода се разделят на:
- производни тревни екосистеми, формирани при вторични сукцесии и

антропогенно въздействие;
- краткопроизводни тревни екосистеми, формирани при вторични сукцесии, след

деградационни процеси на ландшафта.
Флората на Крумовградския фитогеографски окръг се характеризира със

специфични средиземноморски флорни елементи, като на територията на общината
има находища на растителни видове, включени в Червената книга на Република
България.

Растителността в община Крумовград е съставена от коренни и производни
вторични съобщества. Коренната растителност е представена от горски съобщества с
преобладаване на обикновен бук, обикновен горун, източен горун, благун, цер,
косматдъб, виргилиев дъб, маклен, мъждрян и др.

При деградацията на горските съобщества и протичащите вторични сукцесии на
много места са формирани производни растителни съобщества с преобладаване на
келяв габър, съобщества с преобладаване на червена хвойна, храстово – тревни
съобщества с преобладаване на драка и ксеротермни тревни съобщества с
преобладаване на садина, белизма, луковична ливадина, мащерка и др. Вторичната
растителност е представена от горски култури с преобладаване на бял бор и черен бор и
агрокултури с преобладаване на тютюн.

Анализът на съвременното състояние на флората и растителността в община
Крумовград показва наличието на редица негативни изменения, които са свързани със
стопанското използване на растителните ресурси, ползването на различни територии,
заети в миналото с гори, за селско стопанство, строителство и урбанизация в отделни
територии. Специфичният климатичен режим, съчетан с нерационално ползване на
растителните ресурси през последните столетия, е стимулирал процесите на
ксерофитизация на растителността и опустиняване в някои териториални комплекси.
Като положителни насоки в опазването и развитието на растителността през
последните десетилетия са екологосъобразното стопанисване на горите и успешните
залесявания на голи площи и след реконструкция на деградирали горски съобщества.

Растителността е представена предимно от горски култури с преобладаване на
черен бор и бял бор, от смесени иглолистно-широколистни насаждения с
преобладаване на благун, производни храстово-тревни съобщества и агрофитоценози с
преобладаване на тютюн.

5.2.2. Животински свят.
Територията на община Крумовград и в частност площта на инвестиционното

предложение попадат в Източно-родопския подрайон на Южнобългарския
фаунистичен район. Фауната в района принадлежи към неморалния фаунистичен
комплекс и 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, и занижен процент на Европейски и Евросибирски елементи.

Климатичните особености, съвместно с географското разположение, релефа и
растителността, са предопределили облика на съвременната безгръбначна фауна.

Месторазположението на района е част от централната част на Източни Родопи,
която е една от най-южно разположените територии на България. Съседството на
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Източни Родопи с Бяло море и предна Азия е дало силно отражение върху
сформирането на съвременния фаунистичен комплекс. Друг важен факт, който се е
отразил върху сформирането на съвременната фауна, е близостта на района с река Арда
и Бяла река. Тези реки са част от Егейския водосбор на Медитеранската област.
Техните долини са коридори и своеобразни рефугиуми, по които са навлизали
топлолюбиви фаунистични елементи. Релефът в района също е оказал влияние при
сформирането на съвременния облик на фауната. Той се характеризира със силна
разчлененост на заоблените хълмове, които нямат ясно изразен планински облик.
Надморската височина и денивелацията на терена определят ниско планинския
характер на района като цяло. Два от високите ридове (Гюмюджийски снежник и
Мъгленик) са разположени в посока запад – изток. Тези ридове спират топлите
въздушни течения от Средиземноморието, с което са повлияли върху климата и
респективно върху фауната. Този факт обяснява занижаването на относителния дял на
медитеранската компонента, характерна за райони с подобно географско разположение,
каквито са долините на Струма и Места. Близостта на района с Източна Тракия, респ. С
Предна Азия, обяснява засиленото присъствие на азиатски фаунистични елементи.
Климатът в района е континентално-средиземноморски с подчертани характеристики
на субмедитеранската област. Относително топлата и влажна зима, и сухото и горещо
лято, са дали също силно отражение върху сформирането на фауната.

Този климат е характерен за субтропична Европа и Предна Азия. Топлите
въздушни маси, навлизащи от средиземноморието на север, са една от основните
причини за удължаването на активния вегетационен период, който също е оказал
съществена роля при сформирането на съвременната фауна. Близостта на района с река
Крумовица и река Арда, благоприятства овлажняването на въздуха, което е от
съществено значение за фауната, особено през летия горещ сезон.

Растителността е един от основните биотични фактори на средата, които имат
определяща роля във формирането и разпределението на животинските комплекси.
Флората в района на Крумовградска община и в частност в границите на
инвестиционно предложение се характеризира с наличието на редица медитерански и
преходносредиземноморски видове, които са дали отражение и върху фаунистичните
комплекси.

Безгръбначна фауна.
Зоогеографската принадлежност на таксоните безгръбначни от района на

Крумовградска община е своеобразна и сама по себе си е уникална. Тази уникалност се
дължи на географското положение, климатичните и едафични особености на района.

В днешно време безгръбначната фауна на буковия и иглолистния пояс на
Родопите е с преобладание на евросибирския комплекс, а в дъбовия пояс преобладават
медитеранските форми и комплекси. Източни Родопи попадат почти изцяло в дъбовия
пояс и съответно в тях доминират медитеранския комплекс, а евросибирският е много
слабо застъпен. С течение на времето ареалите на много от тези видове са се разкъсали
и раздробили на отделни изолирани участъци.

Хабитатното разпределение на комплексите от безгръбначни включва две
основни групи: терастични (сухоземни) и акватични (водни) хабитати. Терастичните
хабитати се подразделят на две подгрупи - открити и горски. Откритите са подразделят
на следните първично естествени, вторично сукцесионни (производни),
селскостопански обработваеми площи. Подгрупата на горските хабитати включва
следните серии естествени автохтонни гори, вторично сукцесионни и дървесни
плантации (култури):
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- първично естествени открити хабитати в Община Крумовград са няколко типа
- такива са крайречните брегове около р. Крумовица, горските полянки в запазените
горски съобщества, скалните масиви и сипеи;

- вторично сукцесионни открити хабитати са възникнали в резултат на силна
деградация на горски съобщества. Изсичането на горите и превръщането на големи
територии в пасища и обработваеми площи е процес, който е известен за района от
столетия. Обикновено тези хабитати са захрастени с червена хвойна, драка и келяв
габър;

- селскостопански обработваеми площи. Най- често засажданата култура в
района е тютюна.

Към втората подгрупа горски хабитати, сериите са представени със следните
типове:

- автохтонни гори – гори с преобладаване на бук с подлес от обикновен габър. В
тези хабитати преобладават видове от евро-сибирския фаунистичен комплекс, които
имат предпочитания към мезофилен микроклимат. Гори с преобладаване на обикновен
горун, на благун и цер. Тези хабитати се характеризират с мезо-ксерофилен
микроклимат. В тях се наблюдава тенденция към увеличаване на делът на
ксерофилните елементи. В дендроценозите с основни едификатори благун, благун и
келяв габър, космат и вергилиев дъб, се наблюдават ксерофилни и ксеро-мезифилни
комплекси, в които делът на Медитеранските видове нараства;

- вторично сукцесионни гори – такива са съобществата с преобладаване на келяв
габър. Те са се появили в резултат на деградацията на типични горски съобщества от
космат дъб, вергилиев дъб, благун. В тези хабитати се наблюдава тенденция към
ксерофилизация и съответно комплексите от безгръбначни също са се променили в тази
посока. При напреднал стадии на деградация келявият габър се подменя от главен
едификатор червената хвойна, която заедно с ксеротермни тревни синузии, сформират
ксеротермни хабитати. Тези хабитати се обитават както от медитерански видове, така и
от предно-азиатски и степни видове. Към този тип хабитати се причислява и
съобществото от драка и ксеротермни треви;

- дървесни плантации (култури) – такива са културите от черен бор, както и
културите от черен и бял бор и акация.

Акватичните хабитати включват както надземните, така и повърхностните
подземни води, които се обитават от различни биотични групи. Надземните акватични
хабитати са съсредоточени главно около р. Крумовица и водосбора й. Реката има
неравномерен отток през годината. През горещите летни месеци реката пресъхва почти
напълно, а през пролетния сезон много често има пороен характер. Съобществата на
подземните хидробионти не са проучвани, но те са една от основните групи, които ще
реагират бързо, дори при незначителни промени в химизма на водата.

Гръбначна фауна.
Според горскорастителното райониране, територията попада в Долния равнинно

хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0 – 900 m н. в.). По
литературни данни, за територията на общината са посочени не по-малко от 304 вида
гръбначни животни (тип Chordata, подтип Vertebrata), от които 22 риби, 10 земноводни,
23 вида влечуги, 191 птици и 58 бозайници. Гръбначни видове са представители на 27
разреда и 86 семейства.

Видовият състав на гръбначната фауна на територията на община Крумовград
може да бъде определен като богат. Най-голям дял за това богатство имат птиците с
техните най-малко 191 вида, които представляват 46,02% от видовете птици у нас (по
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последни официални данни – 415 вида, т. е. почти половината. Тук се срещат повече от
половината от нашите видове влечуги (23 от общо 36) и земноводни (10 от общо 16
вида), а също и повече от половината от видовете бозайници у нас (58 от общо 114
вида).

Значителен е и броят на срещащите се тук видове риби (всичките сладководни).
В количествен и в качествен аспект, гръбначната фауна на община Крумовград е
отражение на географското положение на територията й върху територията на страната
и континента Европа, и на останалите географски особености на района – най-вече на
надморските височини и други особености на релефните форми на територията. От
значение е и историческото развитие на тази територия, което обуславя и силата на
антропогенния натиск върху природната среда.

Богатството на българската фауна, в т.ч. и на гръбначната, се дължи, както на
разнообразните физикогеографски и природни условия на територията на страната,
така и на географското й положение – тя има средищно разположение, както на
Балканския п-ов, така и в Западната част на Палеарктическата зона – северната част на
Стария свят (Европа, Азия, Африка), която обхваща зоните на хладния, умерения и
субтропичния климатични пояси на Северното полукълбо. Според Симеонов, Мичев
(1990) нашата орнитофауна показва отчетливо разграничими особености най-вече във
връзка с релефа или по-точно с надморската височина.

За фауната на територията на страната са отделени следните 5 сухоземни
фаунистични комплекси:

- Фауна на пояса на дъба;
- Фауна на пояса на бука;
- Фауна на иглолистния пояс;
- Фауна на субалпийския пояс;
- Фауна на алпийския пояс.
Авторите на това издание посочват като най-богата по броя на видовете, а също

и по броя, респ. плътността на индивидите, фауната и в частност орнитофауната на
пояса на дъба. Практически цялата част от територията на община Крумовград попада в
дъбовия пояс и това е една от основните предпоставки, обуславящи богатството на
гръбначната й фауна.

В най-общ план и във връзка с обитаваните от видовете местообитания за 5-те
класа гръбначни, може да бъде посочено следното:

Клас Риби (Pisces).
От рибите най-голям е броят на видовете от сем. Шаранови – 13 вида, следвани

от сем. Щипоци – 4 и сем. Костурови – с 2 вида. Останалите семейства са представени с
по 1 вид. От видовете, 11 са характерни за течащи и също 11 – за стоящи или
бавнотечащи.

Като най-типични за бързотечащи води могат да бъдат посочени 5 от видовете
(лещанка, маришка мряна, вардарски скобар, балкански щипок, родопски щипок).
Бързотечащи води обитават и речният кефал, черният морунаш, кротушката,
обикновеният щипок, но тези видове се срещат често и в бавно течащи, и в стоящи
води. Типичен обитател на горни течения на високопланински реки е само един от
видовете – лешанката, но в горни течения се срещат още 2 вида – маришка мряна и
балкански щипок. В р. Крумовица и р. Арда най-многобройните видове са
обикновеният речен кафал (Leuciscus cephalus) и маришката мряна (Barbus cyclolepis).
В яз. “Студен кладенец”, като най-многобройни и с най-значителни ресурси от гледна
точка на промишления и спортния риболов, могат да бъдат посочени видовете шаран
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(Cyprinus carpio), обикновен толстолоб (Hipophthalmichthis molitrix) сребриста каракуда
(Carassius auratus), червеноперка (Scardinius erythrophthalmus ), обикновен речен кафал
(Leuciscus cephalus), уклей (Alburnus alburnus). В някои от малките изкуствени водоеми
на територията на общината най- многобройна е сребристата каракуда.

Херпетофауна (Amfibia end Reptilia).
Топлият средиземноморски климат е предпоставка за наличието на богата

херпетофауна в Източните Родопи, дължащо се на мозаечното разпространение на
природни местообитания. Установени са 11 вида земноводни и 30 вида влечуги.
Срещат се редки и много редки видове. Районът на инвестиционното предложение като
цяло не е с високо херпетологично разнообразие и видове с консервационен статус. В
района на ИП, който ще бъде засегнат от реализацията на инвестиционното
предложение, са установени 4 вида влечуги: Шипоопашата костенурка (Eurotestudo
hermanni), Зелен гущер (Lacerta viridis), Обикновена (ивичеста) водна змия (Natrix natrix
persa) и Смок мишкар (Zamenis longissimus).

Клас Земноводни (Amfibia).
При земноводните, с изключение на два вида с воден или преобладаващо воден

начин на живот – обикновената водна жаба (Rana ridibunda) и жълтокоремната бумка
(Bombina variegata), и един дървесно-храстов вид – жабата дървесница (Hyla arborea),
всички останали, извън размножителния си период водят сухоземен начин на живот.
Доминиращи видове са зелената крастава жаба (Bufo viridis) и обикновената водна жаба
(Rana ridibunda). Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) е предмет на защита в ЗЗ
„Източни Родопи”. Видът се наблюдава се почти изключително в корита на чешми и
разливи около тях. Бързо размножаващ се вид, широко разпространен в засегнатите
терени.

Клас Влечуги (Reptilia).
От влечугите четири вида са свързани с водата – два вида водни костенурки

(Emys orbicularis, Mauremys caspica) и два вида водни змии (Natrix natrix, Natrix
tessellatа). Като горски видове могат да бъдат определени три вида – смокът мишкар
(Elaphe longisima), медянката (Coronella austriaca) и слепокът (Anguis fragillis). Като
наземно-дървесни, търсещи плячка не само по земята, но и по дървета и храсти, т. е.
добри катерачи по тях и обитаващи предимно или и горски и храсталачни
местообитания, могат да бъдат определени смокът мишкар и малкият стрелец (Coluber
najadum), но добре се катерят по храсти и дървета и големият стрелец (Coluber jugularis)
и дори пъстрият смок (Elaphe quatuorlineata sauromates). Типични петрофилни видове са
македонският (Podarcis erhardii) и стенният гущер (Podarcis muralis), но скалисти и
каменисти терени обитават и други видове. На практика напълно подземен начин на
живот води змията червейница (Typhlops vermicularis). Предимно в постройки в
населени места живее балканският гекон (Cyrtodactylus kotschyi). Доминиращи видове
сред гущерите (разр. Sauria) са зеленият гущер (Lacerta viridis) и македонският гущер
(Podarcis (Lacerta) erhardii), а сред змиите (разр. Serpentes) – обикновената водна змия
(Natrix natrix persa), смокът мишкар (Zamenis longissimus) и големият стрелец (Coluber
jugularis). От сухоземните костенурки (разр. Testudinata, сем. Testudinidae) са
шипобедрената и шипоопашата костенурки, като повечето от срещнатите индивиди са
от вида шипоопашата костенурка (Eurotestudo hermanni). От блатните костенурки (разр.
Testudinata, сем. Emydidae) по-многобройният вид е обикновената блатна костенурка
(Emys orbicularis ). От сем. Отровници (Viperidae), срещан вид е пепелянка (Vipera
ammodytes).
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Най–често установявания вид в проучваната територия е зеления гущер (Lacerta
viridis) – с общо 15 установени екземпляра. Видът е повсеместно разпространен върху
цялата територия на инвестиционното намерение в подходящите за него
местообитания. щипоопашата костенурка (Eurotestudo hermanni) е втория по честота на
установяване вид влечуго. Четирите установени екземпляра са концентрирани в
североизточния край на най-западния дял на инвестиционното намерение.
Обикновената водна змия (Natrix natrix persa) и смокът мишкар (Zamenis longissimus) са
установени с по един екземпляр.

Клас Птици (Aves).
Орнитофауната на Източните Родопи включва 278 вида, от които 171 гнездящи,

82 вида зимуващи, 154 вида преминаващи, 15 вида, появяващи се при скитания си.
Характерно е голямото видово разнообразие на дневните грабливи птици

(Falconiformes). Характерно е и многообразието на южни видове. От установените
птици за района 11 вида са включени в Световния червен списък на IUCN, 12 вида са
застрашени, 46 уязвими, 13 редки и 32 вида намаляващи за Европа.

Дефинирани са 6 места от особена важност за опазване на орнитофауната:
- Язовир „Студен кладенец”;
- Долината на Бяла река;
- Долината на Крумовска река;
- Маджарово;
- Ридът Гората, Долината на Харванлийска река.
Долината на Крумовска река е обявена през 1997 г от BirdLife International за

орнтологично важно място и определена като защитена зона по програма НАТУРА
2000.

От публикувани данни на БДЗП, в района на р. Крумовица са установени 136
вида птици, от които 31 са включени в Червената книга на България (1985 г). От
срещащите се птици 64 вида са от европейско природозащитно значение (SPEC), като
световно застрашени в категория SPEC 1 са два вида, в категория SPEC 2 са 18 вида, в
SPEC 3 – 44 вида. Мястото е от световно значение като представителен район за
Средиземноморския биом, като тук се срещат 7 биомно ограничени вида, от общо 9
установени в България: испанско каменарче (Oenanthe hispanica), голям маслинов
пресмехулник (Hippolais olivetorum), червеногушо коприварче (Sylvia cantillans), малко
черноглаво коприварче (Sylvia melanocephala), скална зидарка (Sitta neumayer),
белочела сврачка (Lanius nubicus), черноглава овесарка (Emberiza melanocephala).
Черният лешояд (Aegypius monachus) и белошипата вертушка (Falco naumanni) са
видове, застрашени от изчезване в световен мащаб. В защитената зона са установени
подходящи местообитания за 46 вида птици, включени в Приложение 2 на ЗБР, а 28
вида са включени в Приложение І на Директива 79/409. Районът е един от най-важните
в страната и със значение за Европейския съюз по отношение на черния щъркел
(Ciconia nigra), малкия орел (Hieraaetus pennatus) и египетския лешояд (Neophron
percnopterus), които гнездят в зоната.

В екологично отношение гнездовата орнитофауна на района може да бъде
поделена хабитатно на следните комплекси:

» комплекс на ксерофитна растителност в дъбово-габъровия пояс;
» комлекс на крайселищните територии;
» антропогенен комплекс.
В района на инвестиционното предложение са установени представители на 24

вида птици, от четири екологични групи птици–дървесно-храстови, наземно-дървесни,
наземни, ловуващи във или от въздуха. Значителен е броят на петрофилните видове
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(обитатели на каменисти терени) и на видовете, характерни за горски и храсталачни
местообитания.

Спрямо отношението на видовете към дървесната растителност и нейни
пространствени образувания, в този район на страната са налице както видове,
несвързани или слабосвързани с дървесна растителност, така и видове, свързани в
различна степен с такава, в т. ч. и типични горски видове, и такива жители на
вътрешността на обширни и гъсти горски масиви. Поради факта, че по-голямата част от
територията на общината е заета от растителни съобщества от дървестно-храстов тип,
броят на свързаните с тази растителност, в т. ч. горските видове, е значително по-голям
от този на несвързаните или слабо свързаните.

По отношение на присъствието им в района на инвестиционното намерение се
срещат както постоянни видове, така и гнездящи пролетници, преминаващи и
зимуващи видове. В откритите територии с малко количество дървесна растителност,
доминиращ вид е косът (Turdus merula), а в мозаячно-горски местообитания, по
хълмовете – еловия певец (Phylloscopus collybita), обикновената чинка (Fringilla coelebs)
и големия синигер (Parus major). В храсталачни съобщества (от гъсти групи или петна
от предимно ниска дървесна растителност – от дървета и храсти) най-често са срещани
са южния славей (Luscinia megarhynchos), голямото черноглаво коприварче (Sylvia
atricapilla), червеногръдката (Erithacus rubecula), горската чучулига (Lullula arborea) и
малкото белогушо коприварче (Sylvia curruca).

Други установени видове на територията на инвестиционното намерение са:
дългоопашат синигер (Aegithalos caudatus), зеленогуша овесарка (Emberiza cirlus),
червенокръста лястовица (Hirundo daurica), малък маслинов присмехулник (Hippolais
pallida), червеногърба сврачка (Lanius collurio) и папуняк (Upupa epops).

В близост до територията са установени също обикновена кукувица (Cuculus
canorus), жълта овесарка (Emberiza citrinella), авлига (Oriolus oriolus), фазан (Phasianus
colchicus), планинска стърчиопашка (Motacilla cinerea), гургулица (Streptopelia turtur),
обикновен мишелов (Buteo buteo), пчелояд (Merops apiaster) и черен кълвач (Dryocopus
martius). За последните три вида местообитанията попадащи на територията на
инвестиционното намерение не предоставят условия същите да се срещат като
гнездящи в нея.

Клас Бозайници (Mammalia).
Бозайниците са вторият по брой на видовете клас – с 58 вида, които

представляват 50,88 % от всички видове бозайници у нас (114 вида). При бозайниците,
както и при влечугите е налице и една група от видове, които водят наземно-подземен
начин на живот, а два вида водят практически изцяло подземен – обикновената къртица
(Talpa europaea) и белозъбото сляпо куче (Nannospalax leucodon). Тук най-
многобройният разред са прилепите 19 и гризачите – 18 вида, следвани от хищниците –
11 и чифтокопитните – 5 вида, докато останалите 2 разреда са съответно с 4 вида (разр.
Насекомоядни) и с 1 вид (разр. Зайцевидни). От насекомоядните най-често е
регистрирана обикновената къртица (Talpa europaea). От гризачите, особено в открити
територии, най-многобройна е обикновената полевка (Microtus arvalis), в горите –
горските мишки (Sylvaemus sp.), а на места горският сънливец (Dryomys nitedula).

На територията на инвестиционното намерение е установен и 1 представител на
Зайцевидни – един индивид от вида див заек (Lepus europaeus).

Gpx-файлове с информация за разпространението и точното местоположение на
всички установени видове птици и 2та вида най-многочислени влечуги на територията
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предмет на ИП са приложени в Приложение 31. Отварянето и разглеждането им става
с Google Earth.

Раздели защитени територии и защитени зони и тяхното въздействие подробно са
разгледани в доклада за ОСВ.

5.3. Рискови енергийни източници – шум. Източници на шум в района.
Оценка на фоновото ниво

Вредните физични фактори, разгледани като възможности за въздействие, са
шума, вибрациите и лъченията.

Механичните трептения с честота от 16 до 20 000 Hz, които се разпространяват в
еластична материална среда (най-често въздух) и предизвикват слухови усещания, се
наричат звук. Шум е всеки неприятен или нежелан звук, който нарушава тишината и
отдиха или е опасен за здравето, като предизвиква разнообразни функционални и
структурни увреждания, намалена работоспособност, затруднява речевото общуване и
възприемането на звуковите сигнали от околната среда. От хигиенна и психо-
физиологична гледна точка към шумовете се причисляват и тоновете (звуци с
определена честота), когато те оказват вредно въздействие върху човешкия организъм.

По-важните физични параметри, характеризиращи звуковите колебания
са:

 Честота – брой трептения за 1 s, изразява се в Hz;
 Звуково налягане - разликата между моментната стойност на налягането в

средата, в която се разпространяват звуковите вълни, и налягането в
същата среда при липса на звукови вълни;

 Интензитет на звука - звуковата енергия, която преминава през единица
площ (1 m2) за единица време (1 s);

 Ниво на звуково налягане (ниво на интензитета на звука);
Lp = 20.lg(p/po);     ( LJ = 10.lg(J/Jo)),
където
Lp (LJ) е ниво на звуково налягане (интензитет на звука);
P (J) - ефективна стойност на звуковото налягане (стойност на

интензитета на звука;
po (Jo) - прагово значение; po = 2.10-5 Pa
Jo = 10-12 W/m2) при честота 1000 Hz;

 Ниво на звука по XY-ниво на звука, определено с шумомер при честотни
корекции x =A, B, C или D и при време на осредняване Y = F, S или I;

 Еквивалентно ниво на звука - определя се с използване на зависимостта
Leq = q/0.3.lg(1/T).Σ10 (0.3.Li)/q.ti ,
където
T - интервал от време, за който се определя еквивалентното ниво на

звука;
Li - стойност на нивото на звука в интервала ti;
q - коефициент (обикновено се приема q = 3 dB);

 Сила на чуване - субективна оценка на интензитета на звука.

Вредните въздействия на вибрациите и шума върху човека за различните
честотни диапазони (инфразвук f < 16 Hz; звуков диапазон 16 < f < 18 000 Hz;
ултразвук f > 18 kHz).
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Експериментално е установено, че резонансните честоти на частите на
човешкото тяло са: на гръдния кош 2-12 Hz, на краката 2-8 Hz, на стомаха 4-12 Hz, на
главата 20-30 Hz, на очите 60-90 Hz. Тогава, когато вибрациите в тези честотни ленти
са значителни, човек има болезнено усещане и дискомфорт в резултат от резонансни
явления. Всичко това води до нарушения във вестибуларния апарат, прилошаване,
нарушаване на дишането и сърдечната дейност, нарушаване на зрението. Повишените
вибрации и шум в жилищата среда водят до нарушаване на условията за отдих и сън и
последваща неефективна работа.

По-долу е разгледано влиянието на вибрациите и шума върху човешкия
организъм.

Вибрациите и шумът са мощен биологичен фактор, който чрез сложни
нервнорефлекторни процеси повлиява неблагоприятно почти всички функции, органи и
системи на човешкия организъм. Характерът и степента на шумовите увреждания,
настъпващи при експонирани на шумово въздействие работници, се обуславят от
редица фактори: интензитет, спектър и характер на шума; времетраене на шумовото
въздействие; индивидуална чувствителност на човека и др. Въздействието на шума
може да бъде неспецифично (върху целия организъм) и специфично (върху слуховия
анализатор).

Неспецифичното действие на шума върху организма отразява ефектите му на
хроничен стресогенен фактор, предимно върху нервната система. Нарушава се
балансът между възбудните и задръжните процеси. Преобладават състоянията на
астено-невротичен синдром или циркулаторна дистония. Субективните оплаквания са
неспецифични: главоболие, потиснатост или раздразнителност, емоционална
лабилност, безсъние. Неврологично най-често се установяват понижени рефлекси,
тремор, нистагъм, удължено време на зрително-двигателна реакция. При
продължително въздействие се нарушава възприятието, вниманието отслабва,
нарушава се умственото съсредоточаване, появява се лабилност на настроението,
апатия или раздразнителност, разсеяност и спадане на темпа на работа, а при хронично
действие – и преумора с развитието на неврози от неврастенен тип. Качеството на
работата се влошава, увеличават се грешките при работа и производственият брак,
спадат работоспособността и производителността на труда.

Особено уязвима на шумово въздействие е вегетативната нервна система.
Доказано е, че промените настъпват при сравнително ниски нива на шума (50-70 dBA).
Най-често се установяват периферна съдова дистония, дистална хипотермия и
асиметрия в кожната температура, хиперхидроза, дермографизъм. Чести са
оплакванията от болки в сърдечната област, от тахикардия и главоболие. Промените от
страна на вегетативната нервната система настъпват най-често през първите години на
шумова експозиция и са по-изразени при млади хора.

От съществено значение са промените в сърдечно-съдовата система при шумово
въздействие. Могат да настъпят както хипертонични, така и хипотонични реакции от
страна на съдовата система, за което значение имат не само шумовите параметри, но и
индивидуалните особености на организма и характерът на извършваната от човека
дейност. Промените в артериалното налягане се срещат по-често при влияние на
високочестотни шумове сред млади хора.

Засягат се и другите органи и системи. Установяват се изменения в моторната и
секреторната функция на стомашно-чревния тракт, изразяващи се в хипацидитет и
понижен тонус на стомаха. Сред пребиваващи в условия на интензивен шум се
регистрират по-често стомашно-чревни заболявания (гастрити, язва). Промените в
ендокринната система при шумово въздействие не са достатъчно изяснени. Най-чести
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са нарушенията във функцията на щитовидната жлеза с данни за хипертиреоза. Смята
се, че шумът засяга също надбъбреците, хипофизата и хипоталамуса. Промените в
нивата на адреналина и норадреналина са в подкрепа на ролята на шума като един от
основните стресогенни фактори на околната (в т.ч. работната) среда. Промени се
установяват и по отношение на двигателния апарат – понижаване на мускулната сила и
издръжливостта до 25 %, понижени двигателни реакции, удължено латентно време,
особено при влияние на високочестотни шумове. Тези промени се свързват с
нарушения в динамиката на коровите процеси и със задръжното състояние на
двигателния анализатор.

От особено значение е влиянието на шума върху анализаторите. Промените във
вестибуларния апарат се наблюдават главно при интензивно шумово въздействие и се
характеризират със световъртеж, залитане, главоболие. Вестибуларните промени
нарастват прогресивно с експозицията на шум.

Данните за промени в зрителната функция са противоречиви, което се обяснява
с различията в параметрите и експозицията на шумовото натоварване. Съобщава се за
кратковременни промени в зрителната острота под въздействие на интензивно шумово
въздействие (над 100 dB), а при по-ниски нива (75 до 90 dB) – промени в устойчивостта
на ясно виждане и критичната честота на сливане на трептенията.

Екстраауралните (извън слуховия анализатор) промени, особено тези, касаещи
нервната и сърдечно-съдовата системи, настъпват значително по-рано от развитието на
слуховите увреждания.

Шумът предизвиква три специфични форми на увреждане на слуховия
анализатор:

– Временно (преходно) понижение на слуха – остра умора на слуховия
анализатор;

– Трайно увреждане на слуха – загуба на слуха;
– Остра звукова травма.
Трайното увреждане на слуха възниква при продължителна експозиция на

интензивни шумови нива, при което времето на появата и развитието им, както и
процентът на засегнатите хора зависят от посочените вече основни фактори.

Физична същност на инфразвука.
Инфразвуците са трептения и/или вълни, разпространяващи се във въздуха или

еластичните среди с честота по-ниска от границата на възприеманите от човешкото ухо
трептения 20 Hz, т. е. това са трептения в честотния диапазон от 0,1 Hz до 20 Hz.

По характера на честотния си спектър инфразвукът се класифицира на:
- широколентов инфразвук с непрекъснат спектър с ширина по-голяма от една

октава;
- тонален инфразвук, в честотния спектър на който има дискретни съставящи.
Хармоничният характер на инфразвука се установява при превишаване на

нивото на една октавна честотна лента на съседните октавни ленти с повече от 10 dB.
По времевите си характеристики инфразвукът се класифицира на:

- постоянен инфразвук, нивото на звуково налягане, на който за времето на
наблюдение се променя с по-малко от 6 dB;

- непостоянен инфразвук, нивото на звуково налягане на който за времето на
наблюдение се променя с повече от 6 dB. Измерването на инфразвука се извършва по
скала „линейно” на шумомера и времева характеристика „бавно”.

Физическата природа на инфразвука и акустичния шум е една и съща, поради
което основните определения и единици на измерване са едни и същи.
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Нормиращите характеристики на постоянния инфразвук са:
- нива на звуково налягане (Lp) в октавните честотни ленти със средногеометрични
честоти 2, 4, 8 и 16 Hz, определяни по формулата:

където
Р е средноквадратично значение на налягането на въздуха, Ра;
Ро – прагово значение на звуково налягане на въздуха, равно на 2,0.10-5 Pa.
- еквивалентно ниво на звуково налягане в октавните честотни ленти 2, 4, 8 и 16 Hz и
еквивалентно общо ниво на звуково налягане, определено по формулата:

където Т е времето на наблюдение, h;
ti – време на действие на инфразвук с ниво Li;
n – общо число на интервалите с различно ниво на инфразвук;
Li – ниво на инфразвук в i-тия интервал на време, dB.

Като допълнителни характеристики на инфразвука могат да се използват нивата
на звуково налягане в терцоктавните честотни ленти със средноагеометрични честоти
1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16 и 20 Hz, както и нивата на звуково налягане в
теснолентови честотни ленти. Те могат да се използват за преизчисляване на нивата на
инфразвук в октавните честотни ленти.

Съществуват и някои отличия между свойствата на инфразвука и акустичния
шум като:
- инфразвуковите вълни се излъчват само като сферични вълни;
- разпространението на инфразвуковите вълни в атмосферата, вследствие нейната
нееднородност, обуславя наличието звукопроводни канали;
- абсорбацията на инфразвука в атмосферата е нищожна;
- при инфразвука силно е изразено явлението дифракция, поради което те лесно
заобикалят акустичните екрани и прегради и проникват в помещенията;
- инфразвуковите трептения могат да предизвикат вибрации на големи обекти
вследствие на възникване на стоящи вълни и възбуждане на резонансни явления;
- ударните вълни са преходни явления, при които по-голяма част от звуковата енергия е
концентрирана в инфразвуковия обхват.

Въздействие на инфразвука върху организма на човека
Изследванията на биологичното действие на инфразвука върху организма на

човека са показали, че човешкият организъм е свръхчувствителен към инфразвука.
Въздействието му се възприема от човека както чрез слуховия анализатор, така и чрез
механорецепторите на кожата. Възбужданите от инфразвука нервни импулси
нарушават съгласуваната работа на различните части на нервната система и могат да
предизвикат главозамайване, болки в корема, повдигане, затруднено дишане, страх, а
при интензивно и продължително въздействие – кашлица, задушаване, психически
отклонения. Инфразвук със средна интензивност може да предизвика разстройство на
храносмилането, сърдечносъдовата система, дихателната система, както и да
предизвика психически отклонения с неочаквани последствия.
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Инфразвук с висока интензивност може да предизвика развитие в организма на
човека на резонансни явления поради съвпадение на честотата на свободните трептения
на вътрешните органи на човека с честотата на инфразвука.
Собствените честоти на свободните трептения на вътрешните органи на човека са:
- 20÷30 Hz – на главата;
- 40÷100 Hz – на очите;
- 0,5÷13 Hz – на вестибуларния апарат;
- 2÷3 Hz – на стомаха;
- 2÷4 Hz – на червата;
- 6÷8 Hz – на бъбреците;
- 4÷6 Hz – на сърцето;
- 2÷5 Hz – на ръцете;
- 5÷7 Hz – на гръбначния стълб.

Възникването на резонансни явления на вътрешните органи на човека при висока
интензивност на инфразвука може да доведе до нарушаване нормалната работа на
всички органи и дори е възможен смъртен изход поради спиране на сърцето или
разкъсване на кръвоносните съдове.

На фиг.5.3.-1 са показани зоните на опасност от инфразвуково въздействие
съгласно изследванията на A. Stan и Е. Н. Малишев.

Фиг. 5.3.-1 Зони на опасност на инфразвуково въздействие

Хигиенни норми на инфразвук
Съгласно СН2.2.4/2.1.8.583-96 на Госкомсанепид надзора на Руската федерация

„Инфразвук на работните места, в жилищните и обществени помещения и на
територията на ИП  пределно-допустимите нива на инфразвука са показани в таблица
5.3.-1.

В Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите на шум в околната среда,
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните
стойности на показателите на шум в околната среда, методът за оценка на стойностите
на показателите за шум и на вредни ефекти от шума върху здравето на човека не се
нормират граничните стойности на показателите на инфразвук в околната среда. В са
представени норми на инфразвук на работните места и в производствени помещения,
които превишават показаните в таблица 10 санитарни норми от 2 до 10 dB.
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Таблица 5.3.-1

Съгласно цитираната в отраслова нормала на Транспортния медицински
институт „Инфразвук в транспортни средства. Допустими нива и методи за измерване
на работните места”, се регламентират следните нива на инфразвук в кабините на
транспортните средства:

Таблица 5.3.-2

Съгласно граничните нива на възприемане на инфразвук от човека са показани
на фиг.  и за 10 Hz са 100 dB. На фигурата с прекъсната линия са показани граничните
нива на възприемане на инфразвук и низкочестотен шум съгласно Watanabe и Meller, а
с непрекъсната линия – линията на субективно възприемане на шума, съответстваща на
0,0 phon, съгласно ISO 226-2003.

Фиг. 5.3.-2 Гранични нива на възприемане на инфразвук от човека
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В цитираните определени от Watanabe и Meller нива на възприемане на
инфразвук от човека, показани на фиг. На същата фигура са показани и граничните
нива на възприемане на нискочестотен шум в честотния диапазон 20 Hz до 200 Hz
съгласно ISO-389-7, 1996.

Фиг. 5.3.-3 Гранични нива на възприемане на инфразвук от човека

На фиг. са представени кривите на субективно възприемане на шума и
инфразвука в честотния диапазон 2 Hz÷1000 Hz съгласно Meller и Andersen.

Фиг. 5.3.-4 Криви на субективно възприемане на инфразвук и шум съгласно Meller и
Andersen

Шумовото натоварване в околната среда при реализацията на ИП е свързано с
три етапа – строителство, експлоатация и закриване.
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Съществуващи източници на шум в района на площадката
В настоящия момент в и около  разглежданата територия няма сериозни

генератори и емитери на вредни физични фактори. Шум и вибрации с ниска честота и
повторяемост периодично се генерират от преминаващи по пътищата автомобили.

По принцип акустичната обстановка е с изключително добри показатели. На
този етап районът, предмет на ИП, не е много утежнен по отношение на шумовото
натоварване и притежава отличен потенциал. В района не са провеждани систематични
измервания на шум в съответствие с изискванията на Наредба № 2/2006 г. за дейността
на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за
провеждане на информация от промишлените източници на шум в околната среда.

Радиационният фон би трябвало да е в допустимите граници. Регистрираният -
фон е около 0,06-0,10 Sv/h, като той не се отличава съществено от естествения.

По своето въздействие върху организма шумът може да се класифицира в
следните няколко степени:

първа степен - при ниво на шума от 30 до 65 dBA. При нея не се наблюдават
физиологични реакции в организма, а са налице само психически.

втора степен - от 65 до 90 dBA. В този диапазон освен психическо въздействие
има и функционални промени, с реакция от страна на вегетативната нервна система.

трета степен - от 90 до 120 dBA. При нея функционалните и вегетативни
реакции се задълбочават и се създава реална опасност от трайни промени в нервната
система и слуховия анализатор.

четвърта степен - над 120 dBA. Тя покрива т.н. блоков праг и представлява
непосредствено въздействие на звука върху нервните окончания на кожата и някои
жизнено важни органи.

Предвид локалните особености на релефа кариерата остава звуково
изолирана от близките села. Шумовият фон на територията на инвестиционното
предложение e естествения фон на средата – 20 ÷ 25 dBA. Наднормен шум ще се
генерира локално при селскостопанските дейности по обработване на земеделските,
такива, които попадат в границите и такива от съседни територии. Това е шум от
селскостопанската техника, който се характеризира с кратките кампанийни проявления
за кратки периоди от време. Въздействието се проявява три до 6 пъти годишно в
зависимост от отглежданите култури. Най-голям дял от земите предмет на концесията
са горски фонд.

Шумът представлява разпространяващи си изменения в атмосферата, докато
вибрациите се дължат на предимно нискочестотни вълни, разпространяващи се в
плътна среда. Ето защо нискочестотният шум и вибрациите се разглеждат общо.
Вибрациите повишават степента на дискомфорт, предизвикан от въздействието на
шума.

Територията на предвидените с ИП работни площадки на кариерата не е
засегната от въздействия на нискочестотен шум и вибрации.

Физичните полета, причинени от нейонизиращи или йонизиращи лъчения, са
допълнителни агенти, предизвикващи нежелано натоварване върху живите организми.
Рентгеновите лъчи, ядрените и електронните потоци и електромагнитните лъчения с
честота под 10-8 м (гама-лъчи) се определят като йонизиращи (т.е. лъчения и полета,
притежаващи достатъчно енергия, за да предизвикат йонизация във вещества като
газове и жива тъкан). Лъчения с дължина на вълната над 10-8 м се определят като
нейонизиращи. Това са електромагнитните полета и ултравиолетовите лъчи.
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Електромагнитни полета
J Естествени източници – електричните и магнитни полета естествено

присъстват около нас. Земята има собствено магнитно поле, достатъчно
силно за да поляризира и обърне иглата на компаса. То е със сила около 40
A/m (50µТ). Земната повърхност притежава и естествено електрично поле,
което се подхранва от електрични разряди в горните пластове на
атмосферата и слънчевата активност – при хубаво време на повърхността
това поле е със сила около 100 V/m.

J Изкуствени източници – електромагнитните полета се образуват от
електропреносните линии и от по-голяма част от уредите използващи
електрическа енергия. Източниците на ЕМП индуцирани от човешката
дейност надхвърлят значително по стойност естествените източници.

В близост до площадката на ИП няма стационарни излъчватели на
електромагнитни вълни (комуникационни антени).

По своята природа йонизиращите лъчения са потенциално опасни за живите
организми, при високи дози те могат да са смъртоносни, а при ниски могат да
предизвикат генетични увреждания. Йонизиращите лъчения се срещат в природата и
животът на Земята винаги е бил изложен на нейното действие. Човешката дейност
може да повиши нивата на облъчване и да създаде нови източници на радиация.

J Естествени източници – включват първични или вторични космически
лъчения, радон в атмосферния въздух и разнообразни радионуклеотиди в
почвата и скалите, които могат да постъпят във водата и храната.

J Изкуствени източници – в при някои процеси в промишлеността се
преработват суровини, естествено съдържащи радионуклеотиди в ниски
концентрации (производство на фосфорни торове, добиване на газ и нефт и
горене на фосилни горива). Други изкуствено създадени източници са
свързани с минната дейност, добиване на вода от дълбоки сондажи,
производство на атомна енергия, специални процедури в медицината и др.

В този район не са правени изследвания и измервания за шумово натоварване в
населените места и извън тях. Районът е основно земеделски и горски фонд и може да се
охарактеризира като ограничен откъм значими източници на шум, излъчван в околната
среда.

5.4. Почви
Почвата представлява сложна природна система изградена от минерални

частици, органични вещества, вода, газове, макро- и микроорганизми. Минералните
частици образуват основната маса на почвата, а органичните вещества съставляват 10-
20% от химичния състав на почвата. Те са резултат от жизнената дейност на
растителните и животински видове. В почвата са разпространени във вид на торф
/растителни остатъци/ и хумус /разложено органично вещество/. Хумусът заедно със
съдържанието на вода и газове определя нейното плодородие. Съдържанието на хумус
в някои почви може да достигне до 90% от общото съдържание на органичните
вещества. Характерно е неговото бавно разлагане от микроорганизмите, което
позволява натрупването му в значителни количества в почвата. Той е източник на
хранителни вещества за растенията, тъй като при разлагането му се освобождава
въглероден двуокис, нитрати, фосфати. Тези съединения са лесно усвоими от
растенията. Хумусът, образуван в горния почвен слой се отнася от инфилтриращата в
почвата вода в по-долните хоризонти. Чрез обработка на почвата, той заедно с
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разтворените химични вещества се изнася отново на повърхността. Почвената покривка
е особено важен компонент на природната среда. Образувана в продължение на
милиони години, тя се явява огледало за състоянието на ландшафтите и в нея се
отразяват и пречупват взаимовръзките между останалите компоненти на природната
среда /скали, води, климат, растителност, дейност на човека/.

Без почвена покривка е невъзможно съществуването и вегетацията на
естествената и културна растителност и природата ни би представлявала една голяма
пустош. Почвената покривка е междинно спояващо звено между геолого-
геморфоложката основа, климатичните условия, динамиката на водата и вегетацията на
растенията. Благодарение на своето плодородие почвената покривка се явява и много
важен природен ресурс. Тя се явява средство и предмет на труда в селското стопанство.
В резултат на дейността на човека плодородието на почвата може да променя
/увеличава или намалява/ или да се запазва. Различават се три вида плодородие -
естествено, потенциално и икономическо. Първото е свързано с наличието на хумус и
други хранителни вещества, образували се през дългия период на естествено развитие
на почвите. Потенциалното плодородие се свързва с възможностите за изкуствено
увеличаване на хранителните вещества в почвата чрез добавяне на торове с естествен
или изкуствен произход. Икономическото плодородие се изразява чрез стойността на
произведените земеделски продукти от единица площ върху даден вид почва.

5.4.1. Фактори за образуването на почвите
Абиотични фактори
Абиотичните почвообразуващи фактори са скалната основа, релефа, климата,

водите, растителността.
Почвообразуващата скала е материалът от който се образува почвата.

Механичният, минералният и химичният състав на основната скала определят водните,
физичните и химични свойства,както и хода на химичните процеси в почвата.

Климатът определя хоризонталното и вертикално разпространение на
почвите. Той оказва влияние чрез климатичните елементи - температура на въздуха и
валежите. Те от своя страна определят количеството на влага в почвата. Температурата
на въздуха определя посоката и скоростта на физичните, химичните и физикохимични
процеси в почвата. При по-висока температура процесите протичат с по-висока скорост
и се увеличава дейността на почвените микроорганизми. Разлагането на органичните
вещества и изветрянето на минералните частици протича при наличие на влага в
почвата. Преовлажняването й води до забавяне на тези процеси.

Релефът, като климатообразуващ фактор определя вертикалното разпределение
на почвите, а чрез надморската си височина, наклона на склоновете, експозицията,
определя разпространението на плитките и дълбоки почви. При по-големите наклони,
валежните води отнасят изветрителната кора. Поради това по склоновете почвената
покривка е тънка или почти липсва. Обратно - дълбоките почви се образуват в
равнините, низините и котловините.

Водите са важен фактор за протичане на всички почвообразуващи процеси -
изветряне и ерозия. Наличието им обуславя образуването на някои от почвените
типове.

Биотични фактори
Биотичните фактори са растенията, микро- и макроорганизмите в почвата.
Растителността се явява главен източник на органични остатъци в почвата. В

зависимост от характера и в почвата се натрупват различни по количество и химичен
състав растителни остатъци. Те определят нейното плодородие. Горската растителност
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в България е повлияла за образуването на сивите горски почви, канелените горски
почви и др. Тревистата растителност в сравнение с горската внася в почвата по-голямо
количество органични вещества. Под нейно влияние са образувани едни от най-
плодородните почви - черноземните, канелените, алувиално-ливадните и др., а блатната
растителност определя образуването на смолниците. Растителността определя водния и
топлинния режим на почвата, определя нейната структура и я предпазва от ерозия.

Микро- и макро организмите участват в минерализацията на органичното
вещество в почвата и я обогатяват с хранителни вещества, необходими за развитие на
растенията.

Антропогенни фактори
Стопанската дейност води до промяна на състава и свойствата на почвите, като

подобрява, запазва или намалява тяхното плодородие. Освен това стопанската дейност
води до замърсяване на почвите с тежки метали, деградирането им или намаляване на
техните площи.

5.4.2. Почвено-географско райониране
Територията на България се характеризира с голямо разнообразие на почвената

покривка, поради влиянието в България на четири големи почвени провинции - Степна
и лесостепна източноевропейска, Средиземноморска южноевропейска, Горско
атлантическа западноевропейска и Влажна субтропична черноморска. Представена е от
15 почвени типа, в които се поделят 42 подтипа.

На територията на България се отделят три почвени зони:
Севернобългарска лесостепна почвена зона - обхваща Дунавската равнина и

Предбалкана /до 600-700 м н.в/. В посока от север на юг промяната
напочвообразуващите скали, климата и растителната покривка обуславя и промяна на
почвените типове и техните съчетания.

Южнобългарска ксеротермална почвена зона - обхваща територията на Южна
България /до 700-800 м.н.в./. Поради по-разнообразния и по-топъл преходно-
континентален климат и ксерофитна растителност са се формирали специфични
почвени типове.

Планинска почвена зона - обхваща планинските районите /над 700-800 м.н.в./,
покрити с широколистни и иглолистни гори, както и обширни пасища и ливади с
различни вариации на планинския климат.

5.4.3. Характеристика и териториално разположение на главните почвени
типове.

Пространствените съчетания на релеф, климат и растителност имат
първостепенно значение за хоризонталното и вертикално разположение на главните
почвени типове и за формирането на почвените зони.

Зонални почвени типове
Почвената покривка е представена от 15 почвени типа, в които се поделят 42

подтипа.
В обсега на Севернобългарската лесостепна почвена зона са разпространени

зоналните почвени типове – черноземи /54% от площта на зоната/ и сиви горски
почви /39% от площта на зоната/.

Черноземните почви са разпространени в Дунавската равнина /западна и средна
част/, Южнодобружанското плато и Лудогорието. Привързани са към равнино-
хълмистия релеф на равнината и льосовата покривка, и сухия умерено-континентален
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климат и сухолюбива растителност. Характеризират се с повишена мощност на
хумусния хоризонт /60-80 см/, но с ниско хумусно съдържание /2-4% /. Поделят се на:
карбонатни, типични, излужени и деградирали.

Карбонатните черноземи са разпространени непосредствено на юг от р.Дунав в
обсега на непрекъсната льосова ивица. Характеризират се с различна мощност и
хумусен хоризонт /40-60см/. Съдържат специфични образования - карбонатни мицели,
разположени на дълбочина 20-150 см.

Типичните черноземи са разпространени на юг от карбонатните черноземи в
обсега на високата част на Дунавската равнина. Формирани са върху разкъсана льосова
основа, при по-хълмист и по-дълбоко разчленен релеф. В морфологично отношение не
се различават съществено от карбонатните черноземи, с тази разлика, че карбонатите
при тях се наблюдават във височинния интервал 25-60 см. Мощността на хумусния
хоризонт е 50-70 см. Поради идентичните свойства на типичните черноземи с тези на
карбонатните те се обединяват в една обща агро-производствена група.

Излужените черноземи са разпространени в Лудогорието и Добруджа.
Формирани са върху льосовиден и песъчливо-глинест субстрат, умерено-
континентален климат, дъбови гори и ливадно-степна растителност. В сравнение с
карбонатните и типичните черноземи, тези почви са с по-добри агро-производствени
свойства. Това се дължи на тежкия механичен състав и по-висока водозадържаща
способност. Тези почви са едни от най-плодородните почви.

Деградираните черноземи заемат отделни площи в най-високите райони на
Дунавската равнина и Лудогорието. Образувани са върху песъчливо-глинести
льосовидни наслаги, при лесостепни условия и доминиращото участие на горска
растителност. Характеризират се с мощността на хумусния хоризонт /40-50 см/ и
значително участие на глинести фракции /40-50% /.

Сивите горски почви са разпространени в Предбалкана и най-високите части на
Източната част на Дунавската равнина. Развити са върху хълмист и нископланински
релеф, дълбоко разчленен и изграден от кредни и терциерни седименти - мергели,
варовити пясъчници, мергелни варовици. Формирани са при по-влажен умерено-
континентален климат и широколистна растителност. Отличават се с глинесто
съдържане във вертикалния почвен профил, по-високо хумусно съдържание /2-5% /, и
по-малка дебелина на хумусния хоризонт от черноземните почви. Сивите горски почви
се поделят на тъмносиви и сиви и светлосиви горски почви.

Тъмносивите горски почви се срещат в съчетание с деградираните черноземи и
сивите горски почви. Образувани са върху льосовиден субстрат и редки смесени
широколистни гори, при преобладаващото участие на ливадно-степна растителност. Те
са с най-мощен хумусен хоризонт /до 45 см/ и мощен алувиален хоризонт /до 110 см/.
Характеризират се с тежък механичен състав.

Сивите горски почви са свързани с по-активното почвообразуващо участие на
горската растителност и по-малка мощност на хумосно-елувиалния хоризонт на
почвообразуващия субстрат.

Светлосивите /псевдоподзолисти/ горски почви са образувани върху
безкарбонатен скелетен субстрат и при участие на широколистни дъбови гори.
Отличават се с ниско съдържание на органично вещество, слаба водопропускливост и
повърхностно преувлажнение.

Зонални почвени типове в Южнобългарската ксеротермална почвена зона са
канелените почви, смолниците и жълтоземните почви.

Канелените горски почви са разпространени по южните склонове на Стара
планина и основните склонови ивици на останалите планини на юг от нея и свързаните
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с тях котловинни полета, хълмистите земи на Средногорието, Крайщето, Тунджанската
област, Странджа, Източни Родопи, Осогово, Рила, Пирин, Родопите /до 800 м.н.в./.
Формирането им протича при преходно-континентален и преходно-средиземноморски
климат и при участието на топлолюбива широколистна, горска растителност,
разнообразен почвен субстрат /силно натрошени и изветрели гранити, гранитогнайси,
гнайси, слюдени шисти и др./ Канелените горски почви се поделят на типични,
излужени и оподзолени канелени горски почви.

Типичните горски канелени почви имат ограничено разпространение в
хълмистите и дълбоко разчленени райони. Развити са върху карбонатна основа и се
характеризират с плитък профил, малка мощност, плътен строеж. По механичен състав
са леко до тежко глинести с хумусно съдържание /3-5% /.

Излужените канелени почви са най-широко разпространения почвен тип в
България. Разпространени са в основните селскостопански райони. Характеризират се с
мощност на почвения профил 75-120 см, мощност на хумусния хоризонт /до 35 см/. По
механичен състав са по-глинести от типичните канелени почви, но са с по-малко
съдържание на хумус /2-3%/.

Смолниците се отличават с твърде своеобразен произход и са разпространени на
юг от Стара планина в котловинните полета, Горнотракийската и Бургаската низини.
Образувани са върху водонепропускливи плиоценски езерни седименти и андезитни
туфи и туфити, средиземноморско климатично влияние, незначителен наклон.
Отличават се с тежък механичен състав /съдържание на глина 50-75%/, специфични
физико-механични водни свойства. При навлажняване на почвата, тя набъбва,
увеличава обема си, придобива голяма пластичност и лепливост. Обратно - при
изсъхване тя се свива, втвърдява и образува широки пукнатини. Смолниците се
отличават и с малка водопроницаемост и голяма водозадържаща способност. Поделят
се на карбонатни, типични, излужени и деградирани.

Карбонатните и типичните смолници са разпространени в Горнотракийската
низина. Характеризират се по-маломощен почвен хоризонт /45-60 см/, по-слабо
уплътнен хумусен хоризонт и с по-високо хумусно съдържание /3,5 - 4%/ в сравнение с
излужените смолници /45-60 см/.

Излужените смолници се характеризират с мощен хумусен хоризонт, който
заедно с преходния достига до 50-80 см, с тежък механичен състав, уплътнен строеж и
висока влагоемкост.

Деградираните смолници се характеризират с липса на карбонати, с лек
механичен състав, малко количество хумус.

Жълтоземно-подзолистите почви са разпространени главно по лявото поречие на
р.Велека. Формирани са при влажни преходно-средиземноморски климатични условия
и при широкото участие на широколистна растителност от колхидско-понтийски тип.
Почвообразуващите скали са силно натрошени и дълбоко изветрели шисти, пясъчници
и лиски с юрска и кредна възраст. Отличават се с характерен жълт цвят /поради
присъствие на лимонити/, голяма мощност на почвения хоризонт /80-100 см/,
незначителен хумусен хоризонт /15 см/ и голямо разнообразие по механичен състав.

В обсега на Планинската почвена зона се установява ясно изразено височинно
зониране на почвената покривка.

Кафяви горски почви са разпространени в пояса 1000-2000м. Образувани са
върху леко-песъчливо глинест елувий, делувий или пролувий, при влажен климат и
широкото участие на широколистни /букови /, иглолистни и смесени гори. Отличават
се с малка мощност на почвения хоризонт /40-80 см/, незначителен хумусен хоризонт и
незначително съдържание на хумус /3-9%/. Поделят се на светлокафяви
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/разпространени в по-ниския пояс на буковите гори/ и тъмнокафяви /разпространени по
северните склонове и високопланинския пояс иглолистни гори/.

Тъмноцветните планинско-горски почви са разпространени в Рила, Пирин,
Витоша, Стара планина и Родопите /на височина 1600-1700 - 2100-2200 м/. Образувани
са върху безкарбонатни скали, планински климат и растителност от клек, хвойна, бяла
мура, смърч, както и тревиста и храстова растителност. Отличават се дебел
торфенисто-хумусен хоризонт /40-60 см/, мощен профил /85-120 см/ и съдържание на
хумус от 4 до 26%.

Планинско- ливадни почви заемат пояса над 1700 м.н.в. Образувани са при
планински климат и тревна растителност. Отличават се с високо съдържание на хумус
/10-30%/, с плитък профил /40-60 см/, каменист механичен състав и значително
количество неразложено органично вещество.

Плитките и неразвити почви са разпространени върху наклонени и разчленени
терени. Бедни са на органично вещество и са с ниско естествено плодородие.

Азонални почвени типове
Това са почвени типове които не се подчиняват на хоризонтално и вертикално

разпределение.
Хумусно-карбонатните почви съпътстват всички зонални почвени типове.

Образувани са върху карбонатна скална основа. Характеризират се с добре оформен
хумусен хоризонт и съдържание на хумус от 3 до 7%.

Алувиално-ливадните почви са широко разпространени в заливните речни
тераси. Образувани са върху порьозни алувиални наслаги и при постоянно и
достатъчно овлажнение и ливадна растителност. Характеризират се с дебел хумусен
хоризонт, като ежегодно се натрупват минерални вещества в почвените хоризонти.

Блатните и торфенисти почви са разпространени върху заравнените
акумулативни повърхнини на по-големите реки и ниските мочурливо-блатисти райони
на Черноморското крайбрежие. Образувани са в условията на преувлажняване и буйна
ливадно-блатна растителност. Съдържанието на хумус варира от 4 до 16%.

Засолените почви заемат малки площ в районите на разпространение на
смолниците и ливадните почви. Образуването им е свързано с отлагането на соли в
резултат на голямата минерализация на подземните води. Срещат се два подтипа на
засолените почви - солончаци и солонци. Характеризират се с ниско съдържание на
хумус /1-2%/.

5.4.4. Почвени ресурси

Разнообразните условия на почвообразуване в България са обусловили
формирането на почви с различно плодородие и агротехнически качества.

От почвените типове най-широко разпространени са канелените горски почви
/29% от територията на страната/, следвани от черноземните почви /23% от площта на
страната /. Сивите горски почви заемат около 17%, кафявите горски - 15%, алувиално-
ливадните почви - 7%, смолниците - 6% от площта на страната.

Общо за страната годните за обработване почви възлиза на 52% от територията
на страната. Това са така наречените дълбоки почви. Те се характеризират със
значително плодородие и високи агротехнически качества. Заемат равнинно-
хълмистите и котловинни земи, където е възможно прилагането на пълна механизация
и модерно изкуствено напояване и наторяване.
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От дълбоките почви най-широко разпространение имат черноземните почви.
Обхващат 36% от дълбоките почви и 21% от територията на страната. Около 10 хил.дка
от тях се падат на най-плодородните почви - излужените черноземи.

Черноземните почви са благоприятни за отглеждането на зърнени култури и
захарно цвекло /излужените черноземи/ и лозови насаждения /карбонатните
черноземи/.

На второ място по площ се нареждат дълбоките тъмносиви и сиви горски почви
/18,9%от общата площ на дълбоките почви или 10,6% от територията на страната/. В
сравнение с черноземните почви те са по-слабо плодородни. Подходящ са за
отглеждането на зърнени култури, захарно цвекло, лозови и овощни насаждения.

Канелените горски почви заемат 9,9% от площта на дълбоките почви /2,15% от
територията на страната/, а смолнците - 9,12% от площта на дълбоките почви /5,34%/ от
територията на страната/. Те са основният обработваем фонд на юг от Стара планина.
Подходящи са за отглеждането на зърнени култури, лозя, овощни насаждения,
зеленчуци, някои топлолюбиви маслодайни култури, памук.

Значително разпространение имат дълбоките алувиално-ливадни почви /14,6%
от площта на дълбоките почви и 8,51% от територията/. Те благоприятствуват
отглеждането на зеленчуци и овощни насаждения.

Засолените почви /0,32 % от дълбоките почви и 0,19% от територията/ са
разпространени в районите, където се развива с интензивно поливно земеделие. Поради
това те трябва да бъдат подложени на мелиоративни мероприятия с оглед подобряване
на качествата им и прибавени към обработваемия поземлен фонд.

Обработваемата територия в България представлява 43% спрямо годната за
обработване площ. Останалите 9% са все още неусвоени земи, които следва да се
включат в поземления фонд на страната.

Обхватът на плитките неразвити почви представлява 48% от територията на
страната. Към тях принадлежат една част от сивите и канелените горски почви, заедно
с жълтоземно-подзолистите и кафявите и планинско-ливадни почви. Трябва да се
отбележи, че кафявите горски почви са свързани предимно с разпространението на
буковите и иглолистни гори. Само 2% от тях се използуват за отглеждането на картофи
и студоустойчиви зърнени култури.

5.4.5.  Състояние на почвите в района на ИП

Съгласно почвено – географското райониране на страната (Нинов, Н., География
на България, 1997 г.) разглежданата площадка попада в Балканско - Средиземноморска
почвена област, Източнородопско-Сакарска провинция унавската хълмиста равнина, на
прехода й към Източния Предбалкан.

Земеделската земя в България е разпределена в 10 категории, според качеството
и продуктивността на почвите и съответните агрометеорологични характеристики:
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Фигура 5.4.5-1 Карта на почвите в България

1. I и II категория
2. III и IV категория
3. V и VI категория
4. VII и VIII категория
5. IX и X категория
6. необработваема земя

Фиг. 5.4.5-2

I - Чернозем

I1 Златенрогсконовоселски
I2 Ломскосвищовски
I3 Новопазарски
I4 Кардамскодуранкулашки
I5 Видинскобелослатински
I6 Плевенскопавликенски
I7 Русенскосилистренски
I8 Тервелски

III – Горски почви

III1 Берковски
III2 Ботевградскогабровски
III3 Еленскосмядовски

IV – Смолници и канелени горски
почви

V – Канелени горски почви

V1 Петричкосандански
V2 Гоцеделчевски
V3 Разложки
V4 Кърджалийски
V5 Тополовградскофакийски
V6 Малкотърновски
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I9 Добрички
I10 Балчишки
I11 Провадийски

II – Сиво кафяви горски почви

II1 Кулскобелоградчишки
II2 Монтансколуковитски
II3 Ловешки
II4 Поповксоразградски
II5 Исперихски
II6 Мездренскосевлиевски
II7 Великотърновски, Преславски
II8 Авренски

IV1 Софийскопернишки
IV2 Кюстендилски
IV3 Карловскоказанлъшкиi
IV4 Сунгурларски
IV5 Средногорски и родопски
подножия
IV6 Новозагорски
IV7 Сливенскостралджански
IV8 Пазарджишкопловдивски
IV9 Чирпанскоямболски
IV10 Хасковски
IV11 Карнобатскобургаски
IV12 Грудовскосозополски

VI – Кафяви горски почви

VI1 Петрохански
VI2 Средностаропланински
VI3 Трънскоосоговски
VI4 Огражденски
VI5 Самоковскосредногорски
VI6 Рилопирински
VI7 Родопски

VII – Алувиални почви

VII1 Високопланински
VII2 Високорилопирински
VII3 Високоосоговски

Условията за почвообразуване в България са разнообразни (от преходно-
средиземноморски до субалпийски климат, над 3000 вида растителнос, различни
почвообразуващи скали, релеф) и са предпоставка за почвеното разнообразие в страната.
От 25 основни почвени групи по света, в България има представители на 16 от тях.
Обработваемият фонд в България е съставен главно от черноземни почви и черноземни
смолници (30 млн. дка), канелени горски почви (7 млн. дка), а другите видове почви заемат
около 5 млн. дка от общия фонд. (Фиг. 5.4.5-3)

Фиг. 5.4.5-3.Почвени типове в България (източник: Агронет, 2006)
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Фиг. 5.4.5-4. Механичен състав на почвите в България Легенда: (източник: Атлас на почвите в
България, 1998)

Легенда:
1:глинесто-песъчливи почви; 2: леко песъчливи-глинести; 3: средно песъчливо-глинести (с текстурен коефициент до
2); 4: средно песъчливи-глинести (с т. коеф. над 2); 5: тежко песъчливи-глинести (с т. коеф. до 1.3); 6: тежко
песъчливи-глинести (с т. коеф. над 1.3); 7: глинести; 8: каменисти

На Фигура 5.4.5-5. и в Таблица 5.4.5-1. е представена и ФАО класификацията на
почвите в България, която е и използвана в модела ROIMPEL.

Фигура 5.4.5-5. ФАО класификацията на почвите в България
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Таблица 5.4.5-1ФАО класификация на почвите

Като потенциално уязвими почви към засушаване могат да се посочат следните:
- Acrisols: биха могли да бъдат засегнати от засушаване (базирани са на

материали като чакъл и пясък);
- Cambisols: млади почви, които могат да бъдат чувствителни към засушаване,

но се срещат в планинските райони, където валежите по принцип са повече;
- Rendzina: с много ниска влагоемност, плитки почви, с риск към засушаване;
- Lithosols: обикновено със скални материали на плитка дълбочина, което води

до ниска влагоемност. Следователно – уязвими са към засушаване;
- Fluvisols: чувствителни към засушаване само в случаите при наличие на

високо съдържание на пясък и чакъл;
- Luvisols: рискът от засушаване зависи от съдържанието на пясък;
- Solonetz: с високо съдържание на сол – уязвими към засушаване, изискват

повече вода за поливане;
- Vertisols: глинести почви, които могат също да бъдат чувствителни към

засушаване в зависимост от съдържанието на глина;

Състояние на почвите в района на ИП

Съгласно почвеното райониране на страната, районът се отнася към
Средиземноморската почвена област, Балканско-Средиземноморска почвена подобласт,
Източнородопско-Сакарска провинция.

Почвената покривка е представена от излужени канелени горски почви в ниските
части на склона и от кафяви горски почви във високите му билни части. По поречията
на реките има алувиално-ливадни почви.

Алувиално-ливадни почви се характеризират със средномощен хумусен слой и
добро почвено плодородие. Подходящи са за отглеждане на зеленчуци и овощни
култури, фъстъци, технически култури. Канелените и планинските горски  почви са
водопропускливи, характеризират се с маломощен хумусно-алувиален слой и са
подходящи за отглеждането на топлолюбиви интензивни култури като слънчоглед,
тютюн,  лозя и трайни насаждения. В районите на разпространението им ерозионните
процеси са засилени. За развитието на ерозия допринасят и относително голямото
вертикално разчленение на релефа и обезлесяването на значителни участъци от горите.
Почвената ерозия оказва неблагоприятно влияние върху развитието на селското
стопанство, като решение на проблема е провеждането на регулярни мероприятия по
залесяване.
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Характерът на основните скали оказват съществено влияние за формиране на
почви с различен механичен състав и различна запасеност с хранителни вещества и
минерални соли. Това разнообразие на почвите по-типове и богатство, в комплекс се
различните показатели на релефа, способстват за формирането на различни типове
горски месторастения.

В района на общината се срещат скали от трите основни типа: масивни,
седиментни и метаморфни. Върху масивните скали представени от палеогенни
вулканити - андезити и андезитови туфи, устойчиви на изветряне, без вертикални
напуквания при недостатъчна мощност на почвения профил, развитието на дървесната
растителност спира след достигане на корените до плътната основна скала. Почвите са
с лек до средно тежък механичен състав. Седиментните скали са представени от
варовици, пясъчници и мергели. Тези скали са силно напукани във всички посоки,
изветрянето при тях е в най-голяма степен и са най-податливи на ерозия.
Почвообразуването при тях протича сравнително бързо. При наличие на влага се
създават добри условия за развитие на дървесната растителност. Почвите върху тази
скална основа са със средно тежък механичен състав.

Метаморфните със средна степен на изветряне и леко податливи на ерозиране са
представени от гайси и гранитогнайси, конгломерати и серпантини. Те имат вертикално
напукване, което улеснява проникването на корените в дълбочина и благоприятствува
развитието на дървесната растителност.

По поречието на по-големите реки, са формирани кватернерни речни тераси -
пясъци и чакъли.

Върху този петрографски състав в района са формирани канелени горски почви, от
които 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 Канелените горски излужени почви се характеризират с добри лесорастителни
свойства - имат добър водно-въздушен режим; сравнително добре са запасени с
хумусни и азотни съединения. Мощността на А хоризонт е в границите на 5 до 32 см, с
количество на хумуса 0,36% - 5,12%, на общия азот - от 0,020% до 0,246% и
съдържание на физическата глина - от 6,75% до 57,90% (глинесто-песъчливо до тежко
песъчливо-глинести). В зависимост от горните данни се обуславят различни типове
горски месторастения. Развити са върху различни видове основни скали.

Алувиални почви са разпространени по поречието на реките Върбица и
Крумовица. Образувани са от съвременни алувиални наноси. Лекият механичен състав
улеснява добрата връзка на подпочвените с речните води. Алувиално-делувиалните
почви са бедни почви, срещат се главно в долните (разлати) поречия на притоците на
горните реки. Тези два вида почви, са ограничено разпространени и са развити върху
основна скала - чакъли и пясъци.

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.

Като цяло районът може да се охарактеризира като средно, на места силно
ерозиран, поради което проблемът на ерозията тук е въпрос на особена важност.
Установено е, че ерозионни процеси протичат върху 22,3% от горските площи с
преобладание на площната ерозия. Множество склонове са прорязани от ровини, които
в по-голямата си част са залесени главно с акация, а останалата част обраства с
естествена храстова и дървесна растителност, поради силно намаления воден отток, от
извършените залесявания и изградените технико-укрепителни съоръжения.

В района на инвестиционното предложение се установяват три типа почви:
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плитки почви - рендзини, излужени канелени и наносни - алувиални, алувиално-
ливадна, алувиално-делувиални. Според новата класификационна система на почвите в
България (класификация на ФАО), те се отнасят към:
• Ордер А – почви, несвързани със зонални климатични условия;
* Тип - Наносни почви (Fluvizols, FL)
* Подтип - Алувиално-ливадни (Eutric Fluvizols)
* Тип - Делувиални почви (Distric Colluvisols)
* Подтип - Делувиално-ливадни (Eutric Colluvio/Proluviosols)

Наносните почви са образувани от младите (кватернерни) наноси на реките,
обрасли в една или друга степен с растителност и обогатяване периодично с нови
седиментни материали.

Делувиалните почви са разпространени в места, където наносите са най-млади,
грубочастични и слабообработени. Почвообразуващият процес е млад, недобре изразен
и периодично прекъсван от натрупването на нови материали.
• Ордер А – почви, несвързани със зонални климатични условия;
* Тип - Плитки почви (Leptosols, LP)
* Подтип - Рендзини (Rendzic Leptosols, LPk)

Почвите, които са ограничени в дълбочина от непрекъсната твърда скала, се
определят като плитки, съгласно класификацията на Организацията за прехрана и
земеделие на ООН (ФАО). У нас тези почви са поделени като самостоятелни типове:
тип литосоли – плитки почви на твърди скали, тип ранкери – слаборазвити хумусно-
силикатни и тип рендзини – на карбонатни скали.
• Ордер F - почви с акумулация на глина или сесквиоксиди и органична материя
в подповърхностните хоризонти
* Тип - Лесивирани - излужени канелени горски почви (Luvisols, LV)
* Подтип. Канеловидни хромови или лесивирани почви (Chromic Luvisols, LVx )
излужени канелени, сиви горски почви.

Преобладаващ почвен тип в района на инвестиционното предложение са канелените
горски излужени почви. По-ограничено се засягат почвите с интразонално
разпространение - рендзините и съвсем ограничено - алувиалните почви.

Излужени канелени горски почви (Chromic Luvisol)
Почвите от района на Крумовградското рудно поле са главно излужени канелени
горски, ерозирани, като тези в по-заравнената и широка част на склоновете са слабо и
средно ерозирани. В комплекс са представени почвите от средно и силно ерозирани
канелени горски, плитки ерозирани и каменисти канелени горски почви в по-стръмните
терени и по посока на реките. Първите са обработваеми, а вторите са пасища, обрасли с
единични дървесни видове и храсти. Канелените почви са формирани под
въздействието предимно на дъбовата растителност. По литературни данни, мощността
на хумусния хоризонт в обработваемите земи е около 25 - 28 см, а на почвения профил
- около 60 - 90 см, като хумусният хоризонт, в резултат на ерозията и дълбоките
обработки, е нарушен и вторично оформен, включващ и част от преходно - илувиалния
В-хоризонт. Структурата в орницата е разпрашено-зърнеста, а в дълбочина – буцеста.

Разнообразието по отношение на мощността на почвения профил, при почвите в
сравнително по-стръмната част от склона е доста голямо, поради неравния терен
(множество микропонижения и микроповишения) и добре изразената повърхностна
ерозия. Мощността варира съответно от 8 - 25 cм при плитките, до 30 - 45 cм – при
средно и силно ерозираните канелени горски почви.

Механичният им състав е средно до тежки песъкливо-глинест (около 30%
физическа глина). Запасеността с хранителни вещества на еднометровия почвен слой
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при обработваемите почви е по-висока, поради по-дълбоките им хумусни хоризонти и
почвен профил.

В хоризонт В се съдържа повече глина, отколкото в А-хоризонт. При обилни
валежи те поемат много вода и я задържат за дълго, влошава се аерацията им и
азотното хранене на растенията. Обемната плътност е 1.20 – 1.35 г/см3, а относителната
– 2.60 – 2.45.

Запасеността с хумус (под 2.5%), общ азот (под 0.25%) и общ фосфор (0.35%) е
слаба, а с усвоим калий - средна - 14 мг/100 гр. В целинните земи хумусът достига 3-
4%, а азотът незначително повишава стойностите си. Тези почви са слабо запасени с
усвоим азот. Почвената реакция е кисела (рН 5.8).

Земеделските излужени канелени горски почви в равнинните части на община
Крумовград са сравнително дълбоки и плодородни, но върху тях не се отглеждат
разнообразни селскостопански култури. В миналото след унищожаване на естествената
растителност са били предизвикани интензивни ерозионни процеси. През 60-те години,
след извършените залесителни работи ерозионните процеси постепенно са стихнали.
Почвената повърхност се е стабилизирала. С формирането на мъртва горска постилка
почвообразувателният процес се е възобновил. На сегашния етап почвеният профил се
характеризира с различна мощност, в зависимост от местоположението и наклона на
склоновете, и интензивността на протеклите ерозионни процеси. В по-стръмните
участъци са ерозирани хумусно-акумулативните и илувиалните хоризонти. На
повърхността се показват скални фрагменти от почвообразуващите скали. В по-
заравнените части на терена, разположени в подножието на хълма, могат да се открият
участъци със сравнително запазен почвен профил.

Рендзини (хумусно - карбонатни почви) (Renzina)
Тези почви са развити върху богати на карбонати скали с промивен или

периодично промивен режим. Рендзините са с високо хумусно съдържание. Наличието
на голямо количество калциев карбонат води до формиране на слабо алкална или
неутрална реакция на почвения разтвор.

Тези почви са ограничени в дълбочина от скалната основа, със сравнително малка
дълбочина на профила. Почвената покривка е с непостоянна дълбочина – не повече от
10 см, която на много места е разкъсана от излизащите на повърхността скали.
Формирани са върху бавно изветрящи скали на склонове с проявена денудация и
ерозия. Хумусно-акумулативният им хоризонт е с малка мощност, в по-голямата си
част разкъсан от скалната основа.

Съставът и свойствата на рендзините са разнообразни. Механичният състав зависи
от почвообразуващата скала, поради което те варират от тежко песъчливо - глинести до
леко глинести. Характерна особеност на тези почви е голямото вариране в мощността
на профила. В съответствие с неравномерното изветряне на варовиците, тук на много
места се срещат петна от дълбоки почви, граничещи със съвсем плитки. Реакцията е
неутрална в повърхностния хоризонт и слабо алкална в дълбочина. Съдържанието на
хумус е умерено 2 – 3 %.

Алувиално (делувиално-) ливадни (наносни) почви (Cumulicsols)
В южната част са най-разпространени наносните почви, представени от

различията: делувиални почви (Deluviumsols), каменисти - с глинесто-песъклив
механичен състав и леко песъчливо глинести; делувиално-ливадни почви
(Deluviumsols) - средно песъчливо-глинести и тежко песъчливо-глинести; алувиално-
делувиално-ливадни почви (Fluvisols) - глинесто песъчливи и песъчливо глинести.

Делувиалните почви са формирани върху свлечения земен материал в подножието
на близките планински части южно от канелените (като преход към алувиалните). Тези
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почви са с лек механичен състав (физическата глина е между 10 и 20%), каменисти,
поради което са със слаба водозадържаща способност, лесно податливи на ерозия. Те са
млади почви, бедни на хумус (<1%). Реакцията на почвения разтвор, рН (във вода), най-
често е 5,0 - 6,0 единици, което ги очертава като кисели, но се срещат и с неутрална или
слабо алкална реакция, когато са изградени от материали на рендзини или карбонатни
скални материали. По тези причини делувиалните почви в района са в 6 - 8 категория
по продуктивност, а по устойчивост на химично замърсяване – най-често в 5 (най-
ниска) категория.

В средата на делувиалния шлейф са формирани делувиално-ливадни почви. В
периферията на делувиално-пролувиалния шлейф, под влиянието на алувия от малките
рекички и по-богатата тревисто-ливадна растителност, върху най-ниските части на тази
територия са се формирали алувиално-делувиално-ливадни почви. В повечето случаите
са средно мощни с добра троховидно-зърнеста структура, с лек глинесто песъчлив
механичен състав, добра порьозност и аерация. Хумусният хоризонт е по-добре изразен
и достига мощност 20 - 40 см. На някои по-влажни места се установява добре очертан
глеев хоризонт. Реакцията им е слабо кисела до неутрална.

По плодородие алувиално-делувиално-ливадните почви в района са от втора до
четвърта категория. Алувиално - ливадните почви (Fluvisol) заемат заливните и
надзаливни тераси на реките. Образувани са от алувиални отложения край реките и
постоянното, и достатъчно овлажняване на речните наноси с участието на ливадна
растителност.

Спадат към типа Наситени (Eutric) - имат светъл хумусен хоризонт и рН5.2 или
сума на обменните бази V 50% във всички хоризонти на дълбочина до 75 см от
повърхността. Профилът им е непълен. Средната мощност на хумусно-акумулативният
хоризонт е 20 см.

Тези почви са около река Крумовица и притоците й (Кесебир дере, Елбасан дере и
др.), които се вливат в нея в района на Крумовград заедно с наносите, които се отлагат
върху тях. Поради поройния характер на реките почвите съдържат доста чакъл, едър
пясък и камъни. Въпреки това, те се използуват многостранно за отглеждане на тютюн,
зеленчуци, царевица и други култури.

Установеното разнообразие по отношение на земите и почвите, в сравнително
ограничена по площ територия на изследвания район, е пряк резултат на протеклите
морфологични процеси в крайбрежната част на р. Крумовица и притоците й,
съществуващия релеф и наличието едновременно на платовидни, абразионни и
акумулативни теренни форми. Почвите, които ще бъдат засегнати от осъществяване на
инвестиционното предложение, са главно канелени и в по-малка степен алувиално-
делувиални ливадни, и рендзини. В по-голямата си част канелените почви са
каменисти, плитки и ерозирани, и не шупват под въздействието на солна киселина.
Въпреки това, под дървесна растителност те са покрити със сравнително добра мъртва
горска покривка (МГП), а в платовидните терени без горска растителност – с чим.

Земеползване
Климатичните условия, релефът, почвите и стопанското развитие на района,

определят характера на земеползването. Земеползването в района е развито главно в
четири насоки – за земеделско ползване (тютюнопроизводство, зеленчукопроизводство,
овощни градини и животновъдство), горскостопанско и ловностопанско ползване,
рекреация и строителство.

Комплексът екологични фактори, социален статус и транспортна изолираност на
района, до голяма степен са предпоставка за тясната специализация на земеделието в
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района, насочено главно към тютюнопроизводството. Отглеждането на тютюн
осигурява
препитанието на основната част от населението и дава икономическия облик на
общината. Земеделието в настоящия момент е разпокъсано, дребнособственическо и
слабо оборудвано с машини, на изостанало спрямо останалите отрасли ниво.

Почвата в района на находището не е замърсена. Съдейки от експлоатацията на
находища в този район и от геоложкия строеж на находището, не се очаква
експлоатационната дейност да доведе до физически деградационни процеси, като
уплътняване, заблатяване, преовлажняване или пропадане.

Замърсяване с ГСМ от двигателите с вътрешно горене също е изключено.
Отработените материали се събират и предават за рециклиране.

Преди започване на същинските добивни работи в отделните блокове, първо се
отстранява разкривката. При наличие на хумусен пласт същият би следвало да се
отстрани и да се съхранява на отделно депо за хумус до стартиране на рекултивцията,
при която да се използва.

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени,
подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния
пласт, разкриване на кариери върху земеделска земя от първа до шеста категория се
извършват само след отнемане на хумусния пласт.

В площ „Агликина поляна“ са извършени опитно добивни работи в три
геологопроучвателни кариери. Кариерите са заложени в различни разновидности от
мраморите – разкриващи се в пределите на „Раман дере“ и „Бани пазлак“.

При разработката на кариерите бе използвана технология с рязане с диамантено
въже. И трите кариери обхващат обеми в откривката като не са навлезли в запаси.
Откривните работи ще включват отнемане на меката откривка (включваща склонов
насип и делувиални отложения  в най-горните части, на която е наличен и маломощен
почвен слой) в района на първоначално разработваното кариерно поле и предвидените
вътрешно кариерни пътища. Тези материали се предвижда да се изземват и депонират
на депа за мека откривка, които ще бъдат част от депата за твърда откривка,  с цел
използването им при рекултивационните дейности. Разкривката, със средна дебелина
от около 0.35 m, ще се добие валово, чрез използване на багер със самосвал.

Твърдата откривка, която включва мрамори от непродуктивния пласт, които са
негодни за добив на скални блокове и технологичния отпадък от добива на скални
блокове се предвижда да се складират на депо за твърда откривка.

Те са със средна дебелина за находището от 6,15 m /след изваждането на хумусния
слой от 0,35 m). Откривката в находището ще се транспортира на четири външни депа.
Хумусният слой ще се съхранява на депата за твърдата откривка като ще бъдат
отделени до 15 % от тях. Това ще става на по-горните хипсометрични нива, за да няма
покриване, затрупване. Тези площи, които са около 15 дка са достатъчни и ще бъдат
временни до започване на поетапната рекултивация в находището.

Материала, който ще се връща обратно ще стане възможно благодарение на
системата за добив с обратно запълване,  при която обемите в които е иззето полезно
изкопаемо, ще се запълват с материал от следващите добивни площи. По този начин се
гарантира оставането на местните материали in sito, като не се допуска привнасяне на
нетипични за района материали. По този метод силно се ограничава площта засегната
от добивните и съпътстващите ги дейности. Предвижда се част от формирания инертен
отпадък, след допълнителна преработка,  да бъде реализиран като „трошен камък” за
целите на пътното и гражданското строителство.
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Дебелината на хумусния слой е около 0.35 m за находището като то ще бъде
депонирано отделно на по-горни хипсометрични нива на табаните за скални отпадъци,
които терени на по-късен етап ще допринесат за спомагането при рекултивацията на
засегнатите терени от добивните работи.

Хумусният слой ще се съхранява на тези депата, за твърдата откривка като ще
бъдат отделени до 15 % от тях. Това ще става на по-горните хипсометрични нива, за да
няма покриване, затрупване. Тези площи, които са предвидени да бъдат общо около 15
дка, са достатъчни и ще бъдат временни до започване на поетапната рекултивация в
находището.

Хумусните депа в края на концесионния срок започват постепенно да се използват
за рекултивация и изчезват. Нито едно от тях няма да остане като насипно съоръжение
след края на техническата рекултивация. След изчерпване на запасите и закриване на
кариерата ще се извърши рекултивация, за да се възстанови почвеното покритие.  При
рекултивацията в голяма степен ще се възстановят почвените пластове. Всички иззети
маси ще останат в границите на площадката и няма да бъдат изнасяни и използвани за
други нарушени терени. Не съществува риск от замърсяване при транспортирането и в
периода на съхранение.

5.5. Води

Подземните води
Територията на бъдещия открит рудник, съгласно хидрогеоложкото райониране

се намира в Рило – Родопската област, Източноно-Родопски район (Антонов, Хр. и др.,
1980). Теренът има нископланински релеф.

Структурните особености на разглеждания регион обуславят наличието на
карстово-пукнатинни подземни води. Te са привързани към докамбрийските
метаморфни скали.

Подземни води в докамбрийските скали
Тези води са формирани в метаморфните скали на Прародопската и Родопската

надгрупи, представени от пъстри високо метаморфни скали - предимно различни
видове гнайси и шисти, прослоени с амфиболити, лептинити, калкошисти, на места с
талк, хлорит, процепени от магматити, мигматизирани и гранитизирани.
Разпространение има и мраморния комплекс на Добростанската свита. Всички скали са
напукани в различна степен, а мраморите и окарстени. Пресните подземни води
формирани в тези скали са главно 2 типа:

Пукнатинни води - Привързани са към зоната на изветряне и тектонска
напуканост на метаморфните скали (без по-големите разкрития на мрамори).
Формиралите се подземни води са с плитка циркулация, подхранвани от валежи и
дренирани от многобройни извори с дебити от 0.02 до 0.2 l/s и по изключение по-
високи. С относително по-ниска водообилност са скалите на Прародопската надгрупа и
по-специално на Арденската група, където дебита на изворите е от 0.02 до 0.05 l/s.С цел
търсене и проучване на полезни изкопаеми в Източните Родопи са прокарани голям
брой сондажи. Повечето от тях дават незначителни дебити или са без водоприток.

Пукнатинно-карстови води - Формирани са в мраморите на Добростанската
свита и в мраморните прослойки в другите докамбрийски свити. Мраморите нямат
широко площно разпространение. Разкриват се като ксенолитни пачки и лещи сред
метагабрата.

Мраморите са разломени и напукани и в тях подземните води са формирали
нисконапорни потоци, изливащи се на повърхността под формата на извори. Те са
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низходящи, а в някои части и възходящи. Тъй като не се установява замътване в зоните
на тяхното дрениране, ги отнасяме като карстово-пукнатинни. Дебитите им са силно
променливи. Разликата в минималните и максималните дебити е до 10 пъти. Това се
дължи на ниската залесеност, незадържане на снежна покривка, високото изпарение в
летните месеци и късия път на инфилтрация. Именно от тях извират изворите в района
на находище „Агликина поляна”. Температурата на водата им е 13-140С.
Подхранването им се осъществява за сметка на инфилтрацията на валежите в
повърхностния им водосбор.

Мраморите, разкриващи се в зоната на бъдещия открит рудник, са напукани и
окарстени в повърхностната си част, като по този начин създават условия за незабавна
инфилтрация на валежни води, формиращи значителни водни количества в масива. При
предпоставката, че 7-8 % от средногодишната сума на валежите (761 mm за станция
Крумовград) отиват за подхранване на подземните води, за скоростта на инфилтрация
може да се приеме стойността W = 1.5х10-4 m/d. Подземните води се дренират в
околните долове, маркиращи нивото на местния ерзионен базис.

Подхранването на карстово-пукнатинните води в мраморите се осъществява
основно от инфилтрация на валежни води, която се реализира в района на разкриване
на мраморите на земната повърхност.

Територията на бъдещата кариера попада в обхвата на:
Подземно водно тяло BG3G000PtPg049 „Пукнатинни води - Източно Родопски

комплекс“. ПВТ има площ от 6593,09 км². 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. Покриващите ПВТ пластове в зоната на
подхранване са различни типовe кафяви и канелени горски почви, изветрели в различна
степен разнообразни вулкански, вулкано-седиментни, метаморфни и магмени скали.

Състояние на подземното водно тяло BG3G000PtPg049 „Пукнатинни води -
Източно Родопски комплекс“:

- в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.) водното тяло
е определено в добро количествено и химично състояние.

код на ПВТ Наименование

Тест:
Обща оценка на

химичното състояние на
ПВТ (добро/лошо)

Тест:
Влошаване на качествата на подземните
води, предназначени за питейно-битово

водоснабдяване
(неприложимо/добро/лошо

Наличие на
възходящи
тенденции

(да/не)

Обща оценка на
химичното

състояние на
ПВТ

BG3G000PtPg049 Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс добро добро не добро

Оценка на количественото състояние на ПВТ (тест “воден баланс по подхода”)
№
по

ред

Код на подземното
водно тяло

Наименование на подземното водното
тяло

Количествено
състояние на ПВТ

1 BG3G000PtPg049
Пукнатинни води - Източно Родопски
комплекс

добро
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За подземното водно тяло BG3G000PtPg049 „Пукнатинни води - Източно
Родопски комплекс“, в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021
г.), са заложени следните цели:

1. Oпазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването;
2. Запазване на доброто количествено състояние

За постигането на заложените цели за водно тяло BG3G000PtPg049 „Пукнатинни
води - Източно Родопски комплекс“, в Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. са
заложени следните мерки:

Табл. 5.5.-1 Мерки за опазване на водно тяло BG3G000PtPg049

Код на
мярка

Група КТМ Тип на мярката,
когато е

определена
като основна

Наименование на мярка Действия за изпълнение на
мярката

OS_3 Научноизследователска
дейност, подобряване на
базата от знания за
намаляване на
несигурността.

Други
значителни
неблагоприятни
въздействия

Проучване за установяване
на замърсяване на
повърхностни и подземни
води

13. Проучвания на
замърсявания, вкл. фонови
замърсявания, на подземни води

DP_9 мониторинг Научноизследователска
дейност, подобряване на
базата от знания за
намаляване на
несигурността.

Дифузно
замърсяване

Подобряване на
информацията за натиска и
въздействието върху водите
от селското стопанство

4. Събиране на актуална
информация за
местоположението и текущото
състоянието на складове за
пестициди

CA_5 подземни
води

Подобряване на
управлението

Контрол върху
водовземането

Подобряване на контрола на
разрешителните за
водовземане от подземни
води

3.един път в срока на действие
на ПУРБ на разрешителните за
водовземане от подземни води с
разрешено количество под 30
000 куб.м.год.

CA_5 подземни
води

Подобряване на
управлението

Контрол върху
водовземането

Подобряване на контрола на
разрешителните за
водовземане от подземни
води

2.един път на 3 години на
разрешителните за водовземане
от подземни води с разрешено
количество от 30 000 до 150 000
куб.м.год

CA_5 подземни
води

Подобряване на
управлението

Контрол върху
водовземането

Подобряване на контрола на
разрешителните за
водовземане от подземни
води

1. Ежегоден контрол на
разрешителните с разрешено
водовземане с количество над
150 000 куб.м.год;

NI_1 селско
стопанство

Намаляване на
замърсяването с
хранителни елементи от
земеделието.

Нитрати Намаляване на
замърсяването с нитрати от
земеделски източници

9.Прилагане на приетите
правила за добра земеделска
практика в нитратно уязвими
зони

NI_2 селско
стопанство

Към повече от една КТМ Нитрати Подобряване на
информираността на
заинтересованите страни в
селското стопанство относно
изискванията за постигане на
добро състояние на водите

3. Провеждане на обучение на
селскостопански производители
и фермери за прилагане на
добри земеделски практики

NI_1 селско
стопанство

Намаляване на
замърсяването с
хранителни елементи от
земеделието.

Нитрати Намаляване на
замърсяването с нитрати от
земеделски източници

8.Прилагане на Националните
стандарти за поддържане на
земята в добро земеделско и
екологично състояние от
подпомаганите фермери и при
изпълнение на проекти по ПРСР

IP_2 мониторинг Научноизследователска
дейност, подобряване на
базата от знания за
намаляване на
несигурността.

КПКЗ Наблюдение на резултати от
локалната мониторингова
мрежа на
хвостохранилищата
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OS_3 мониторинг Научноизследователска
дейност, подобряване на
базата от знания за
намаляване на
несигурността.

Други
значителни
неблагоприятни
въздействия

Проучване за установяване
на замърсяване на
повърхностни и подземни
води

3. Провеждане на проучвателен
мониторинг за установяване
източниците на натиск при
установено влошаване на
състоянието на водното тяло и
неустановен източник на този
натиск

CA_2 мониторинг Научноизследователска
дейност, подобряване на
базата от знания за
намаляване на
несигурността.

Контрол върху
водовземането

Подобряване на
мониторинга на
количественото състояние на
подземните води

2. Изграждане на нови пунктове
за мониторинг на подземни води
в райони с устоновен риск от
въздействие върху рецептори,
определящи за състоянието на
подземните водни тела
(свързани повърхностни водни
тела, сухоземни екосистеми,
привличане на солени или
замърсени повърхностни води, и
др.)

CA_2 мониторинг Научноизследователска
дейност, подобряване на
базата от знания за
намаляване на
несигурността.

Контрол върху
водовземането

Подобряване на
мониторинга на
количественото състояние на
подземните води

2. Изграждане на нови пунктове
за мониторинг на подземни води
в райони с устоновен риск от
въздействие върху рецептори,
определящи за състоянието на
подземните водни тела
(свързани повърхностни водни
тела, сухоземни екосистеми,
привличане на солени или
замърсени повърхностни води, и
др.)

OS_3 мониторинг Научноизследователска
дейност, подобряване на
базата от знания за
намаляване на
несигурността.

Други
значителни
неблагоприятни
въздействия

Проучване за установяване
на замърсяване на
повърхностни и подземни
води

2. Провеждане на мониторинг за
установяване въздействието на
минната дейност върху
повърхностни и подземни води

DP_13 селско
стопанство

Намаляване на
замърсяването с
пестициди от
земеделието.

Дифузно
замърсяване

Опазване на водите от
замърсяване с препарати за
растителна защита

9.Контрол на използването на
пестициди в райони на подземни
водни тела, формирани в
карстови водни хоризонти,
разкриващи се на повърхността

NI_1 селско
стопанство

Намаляване на
замърсяването с
хранителни елементи от
земеделието.

Нитрати Намаляване на
замърсяването с нитрати от
земеделски източници

9.Прилагане на приетите
правила за добра земеделска
практика в нитратно уязвими
зони

NI_2 селско
стопанство

Към повече от една КТМ Нитрати Подобряване на
информираността на
заинтересованите страни в
селското стопанство относно
изискванията за постигане на
добро състояние на водите

3. Провеждане на обучение на
селскостопански производители
и фермери за прилагане на
добри земеделски практики

DP_4 индустрия Мерки за недопускане или
контрол на замърсяването
от урбанизирани зони,
транспорт и изградена
инфраструктура.

Дифузно
замърсяване

Намаляване на
замърсяването от минни
дейности

3. Подобряване експлоатация и
стопанисване на
хвостохранилища по отношение
управлението на водите
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CA_2 мониторинг Научноизследователска
дейност, подобряване на
базата от знания за
намаляване на
несигурността.

Контрол върху
водовземането

Подобряване на
мониторинга на
количественото състояние на
подземните води

2. Изграждане на нови пунктове
за мониторинг на подземни води
в райони с устоновен риск от
въздействие върху рецептори,
определящи за състоянието на
подземните водни тела
(свързани повърхностни водни
тела, сухоземни екосистеми,
привличане на солени или
замърсени повърхностни води, и
др.)

DP_4 индустрия Мерки за недопускане или
контрол на замърсяването
от урбанизирани зони,
транспорт и изградена
инфраструктура.

Дифузно
замърсяване

Намаляване на
замърсяването от минни
дейности

11. Изграждане на събирателни
и отводнителни системи в
района на хвостохранилища и
рудници с неорганизирани
емисии

OS_3 мониторинг Научноизследователска
дейност, подобряване на
базата от знания за
намаляване на
несигурността.

Други
значителни
неблагоприятни
въздействия

Проучване за установяване
на замърсяване на
повърхностни и подземни
води

2. Провеждане на мониторинг за
установяване въздействието на
минната дейност върху
повърхностни и подземни води

DP_4 индустрия Мерки за недопускане или
контрол на замърсяването
от урбанизирани зони,
транспорт и изградена
инфраструктура.

Дифузно
замърсяване

Намаляване на
замърсяването от минни
дейности

3. Подобряване експлоатация и
стопанисване на
хвостохранилища по отношение
управлението на водите

OS_3 мониторинг Научноизследователска
дейност, подобряване на
базата от знания за
намаляване на
несигурността.

Други
значителни
неблагоприятни
въздействия

Проучване за установяване
на замърсяване на
повърхностни и подземни
води

3. Провеждане на проучвателен
мониторинг за установяване
източниците на натиск при
установено влошаване на
състоянието на водното тяло и
неустановен източник на този
натиск

CA_2 мониторинг Научноизследователска
дейност, подобряване на
базата от знания за
намаляване на
несигурността.

Контрол върху
водовземането

Подобряване на
мониторинга на
количественото състояние на
подземните води

2. Изграждане на нови пунктове
за мониторинг на подземни води
в райони с устоновен риск от
въздействие върху рецептори,
определящи за състоянието на
подземните водни тела
(свързани повърхностни водни
тела, сухоземни екосистеми,
привличане на солени или
замърсени повърхностни води, и
др.)

DP_14 урбанизация Мерки за недопускане или
контрол на замърсяването
от урбанизирани зони,
транспорт и изградена
инфраструктура.

Дифузно
замърсяване

Намаляване на дифузното
замърсяване от отпадъци от
населени места

6. Закриване и рекултивация на
депо за неопасни отпадъци

Зони за защита на водите
Съгласно разпоредбите на чл. 6 от Рамковата директива на водите се изисква от

държавите членки на ЕС да осигурят изготвянето на регистри за всички зони за защита
на водите в границите на всеки отделен район за басейново управление, които се
преразглеждат и актуализират на всеки 6 години.

Зоните за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, са
регламентирани по следния начин:

• Зони за защита на водите предназначени за питейно – битово водоснабдяване от
повърхностни и подземни води по чл. 119а, ал. 1 от ЗВ;

• Зони за защита с води за къпане водите, които са открити водни площи,
използвани масово от хората за къпане – море, язовири, реки, езера, съгласно
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изискванията на чл. 135, ал. 1 от ЗВ, Директива 2006/7/ЕО и Наредба № 5 за управление
на качеството на водите за къпане;

• Зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включващи
чувствителни и уязвими зони;

• Зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми,
съгласно чл. 119а, ал.1, т.4 от Закона за водите и Наредба № 4/20.10.2000 г. на МОСВ;

• Защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични
видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен
фактор за тяхното опазване.

Зони за защита на води предназначени за питейно-битово водоснабдяване
Опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ПБВ)

се осъществява чрез определяне на зони за защита на питейните води в изпълнение на
чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗВ, които включват:

- всички водни тела, които се използват за питейно-битово водоснабдяване
и имат средно денонощен дебит над 10 куб. м или служат за водоснабдяване на повече
от 50 човека;

- водните тела, които се предвижда да бъдат използвани за питейно-битово
водоснабдяване.

Съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ зоните за защита на води предназначени за
питейно-битово водоснабдяване включват територията на водосбора на
повърхностните водни тела и земната повърхност над подземните водни тела.

При актуализацията на регистъра на зоните за защита на подземни води,
предназначени за ПБВ, са идентифицирани 41 бр подземни водни тела определени като
зони, в изпълнение на чл. 119 от ЗВ.  За тези водни тела са запазени зоните за опазване
и защита на водите. Зоните за опазване и защита на водите предназначени за питейно-
битово водоснабдяване в обхвата на които ще се реализира  ИП са дадени в Табл. 5.5.-2

Табл. 5.5.-2
№ по
ред

Код на зоната за защита за
питейно водоснабдяване

Код на водното тяло Име на водното тяло

1 BG3DGW000PtPg049 BG3G000PtPg049 Пукнатинни води - Източно Родопски
комплекс

Зоните, определени или обявени за опазване на местообитания и биологични
видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен
фактор за тяхното опазване

В съответствие с изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на
естествените местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива
за местообитанията или хабитатите) и Директива 79/409/ЕИО относно опазването на
дивите птици (наричана накратко Директива за птиците), транспонирани в Закона за
защитените територии и Закона за биологичното разнообразие, в ПУРБ (2016 - 2021 г.)
са определени конкретни зони за защита в териториалния обхват на
Източнобеломорски район за басейново управление, както следва:

• защитени територии, по смисъла на чл. 3 и на основание чл. 39 от Закона
за защитените територии, обявени със Заповед на Министъра на околната среда и
водите. Защитената територия е предназначена за опазване на биологичното
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разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на
характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Съгласно
Закона за защитените територии, същите се делят на няколко категории: национален
парк, природен парк, резерват, поддържан резерват, защитена местност и природна
забележителност;

• защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа Натура
2000, която включва зони под специална защита, съгласно Директивата за природните
местообитания, както и специални защитени зони, определени в Директивата за
птиците:

- защитените зони за птици са географски обособени територии, обявени
съгласно Директивата за опазване на дивите птици с цел опазване на видовете, които
изискват специални природозащитни мерки за техните местообитания на територията
на ЕС. Те се обявяват за видове, които са застрашени от изчезване, уязвими от
промените на местообитанията им, редки или поради спецификата на местообитанията
им, изискват особено внимание и по тази причина са включени в Приложение 1 на
Директивата. Също така защитени зони се обявяват за мигриращите видове, които не са
включени в Приложение 1;

- защитените зони за местообитания са географски обособени територии,
определени от страните членки съгласно Директивата за местообитанията, в които се
провеждат действия за опазване и възстановяване на благоприятния природозащитен
статус на природните местообитания и/или на видовете, за които зоните са определени.
Защитени зони се обявяват за застрашените на територията на ЕС местообитания. Те са
описани в Приложение 1 на Директивата.

За Източнобеломорски район са определени 63 такива зони, като те заемат 34,1%
от площта на района за басейново управление.

Повърхностни води попадащи в зони за защина на водите съгласно:

Табл. 5.5.-3 Директивата за хабитатите

№ Код на зоната Име
(кирилица) Тип Дата на определяне Повърхностно ВТ в ЗЗВ

(код)

1 BG0001032 Родопи –
Източни SCI Октомври.10 BG3AR200R009

Табл. 5.5.-4 Директивата за птиците
№ Код на

зоната
Код на
ОВМ Име Тип Дата на

обявяване
Заповед за
обявяване

Държавен
вестник

Повърхностно ВТ
в ЗЗВ (код)

1 BG0002019 BG019 Бяла река SPA Септември.08 РД-
575/08.09.2008г.

ДВ бр.
85/30.09.2008г

BG3AR200R009

13 BG0002012 BG012 Крумовица SPA Октомври.08 РД-
765/28.10.2008г.

ДВ бр.
101/25.11.2008г. BG3AR200R009

17 BG0002071 BG071 Мост Арда SPA Октомври.08 РД-
784/29.10.2008г.

ДВ бр.
104/05.12.2008г. BG3AR200R009

26 BG0002013 BG013 Студен
кладенец

SPA Октомври.08 РД-
766/28.10.2008г.

ДВ бр.
101/25.11.2008г BG3AR200R009

Повърхностни водни тела
Площадката, на която ще се развива добива е в обхвата на водосбора на р.

Крумовица, която от своя страна е десен приток на р. Арда. От  извършената
типология  на  реките  от  басейна  на  р.  Арда,  целият  водосбор  на  р. Крумовица –
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основна река и притоците й, е засебен в едно водно тяло. По-големи притоци са р.
Вировица (Кесебир), р. Ветрица (Елбасандере), р. Калджикдере.  Река Крумовица води
началото си от южния граничен  хребет  (Мъгленик)  на  Източните  Родопи  и  тече  с
общо  направление североизток и север. Дължината на реката е 58.5 км, водосборната й
площ е 670.8 км2. При  единствената  хидрометрична  станция, изградена  във
водосбора  на  реката –при гр. Крумовград -ХМС No 61550, тези параметри са
съответно:

• дължина –37,3 км;
• водосборна площ –497,6 км2;
• среден наклон –19‰;
• средна надморска височина – 494 м;
• гъстота на речната мрежа -1÷1,5 км/км2;
• средна залесеност на водосборния басейн –35%, като в горната част достига

90-100%, а за района на гр.Крумовград около 0%.
Почвите са главно канелени горски, песъкливи и глинесто-песъкливи,

каменливи, силно ерозирали, поради което имат много слаба водорегулираща
способност. Това способства за бързо оттичане на падналите валежи, които в този
район са изключително от дъжд. Реката е от пороен тип, като са характерни летни
пресъхвания в някои участъци, които я характеризират като субсредиземноморски тип
река(пресъхваща) с код R14 (съгласно ПУРБ). Основни  отточни  характеристики  на  р.
Крумовица–площ  на  водосбора  497,6  km2, средното отточно водно количество е
7,320 m3/s, максималноотточно водно количество 15,100 m3/s и минимално отточно
водно количество 2,827 m3/s. Хидроморфологичния натиск върху
повърхностноводнотяло BG3AR200R009, по отношение на дигите е „слаб натиск“,
завирени участъци –слаб натиск, осушени участъци –не фигурира, по отношение на
урбанизация –не фигурира, инертни материали –слаб натиск и миграционни бариери -
незначителен.

Съгласно ПУРБ (2016 -2021) значимосттана въздействията от климатични
промени по поречието  на  Арда и притоците  и за приетия  като работен  сценарий на
климатични промени RCP 8.5 с плавно нарастващи емисии на парникови газове във
времето (най-песимистичен сценарий) прогнозираните тенденции за изменението за
оттока са най-силно проявени в дългосрочен план за периода 2071-2100
г.Повърхностните водни тела в поречието на р. Арда попадат в обхвата на следните
райони на климатична промяна:

- Горно течение на Арда и горно течение на притоците
- Долно и средно течение на Арда и долно и средно течение на притоците
В най-горното поречие на р. Арда и горните й притоци е установена прогноза за

средна интензивност на климатичните промени, а в средното и долно течение и средни
и долни притоци –слаба.

Прогноза за значимост на въздействията от изменениена климата в периода
2071-2100 за  р.  Крумовица (BG3AR200R009)  е  за  слабо  изменение  (Приложение  2
към  ПУРБ подприложение 21).

Състоянието на водните тела на територията засегната от реализация на ИП,
съгласно плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 в
Източнобеломорски район и оценено съобразно утвърдената класификационна система
и стандарти за качество (СКОС) за специфични замърсители, включени в Наредба № Н-
4 / 14. 09. 2012 г. за характеризиране на повърхностните води, в сила от 05. 03. 2013 г.:
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Водно тяло BG3AR200R009
Състояние на повърхностно водно тяло BG3AR200R009 (Река Крумовица и

притоци);
- определено в добро екологично състояние и добро химично състояние в Плана

за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.).
За повърхностно водно тяло BG3AR200R009 (Река Крумовица и притоци), са

заложени следните цели:
1. Опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването;
2. Опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.
За постигането на заложените цели за водно тяло BG3AR200R009 (Река

Крумовица и притоци), в Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021 г. са заложени
следните мерки:

Табл. 5.5.-5
Код
на

мярка

Група КТМ Тип на мярката,
когато е

определена като
основна

Наименование на
мярка

Действия за изпълнение на
мярката

UW_2 населени места Изграждане или
модернизиране на
пречиствателни
станции за отпадъчни
води.

Градски
отпадъчни води

Осигуряване на
събиране, отвеждане и
пречистване  на
отпадъчни води на
населените места

4. Изграждане, реконструкция
или модернизация на
канализационна мрежа за
агломерации с над 2 000 е.ж.

UW_2 населени места Изграждане или
модернизиране на
пречиствателни
станции за отпадъчни
води.

Градски
отпадъчни води

Осигуряване на
събиране, отвеждане и
пречистване  на
отпадъчни води на
населените места

1.Изграждане, реконструкция
или модернизация на ГПСОВ
за агломерации с над 2 000 е.ж.

PM_9 забрани и
контрол

Други превантивни
мерки

Други
превантивни
мерки

Предотвратяване на
влошаването на
състоянието на водите
от проекти и дейности
на етап
инвестиционните
предложения

Недопускане реализацията на
инвестиционни предложения,
водещи до негативна промяна
на състоянието на водните
тела;

DP_4 индустрия Мерки за недопускане
или контрол на
замърсяването от
урбанизирани зони,
транспорт и изградена
инфраструктура.

Дифузно
замърсяване

Намаляване на
замърсяването от
минни дейности

6. Възстановяване на нарушени
елементи на компрометирани
депа за минни отпадъци

OS_3 мониторинг Научноизследователска
дейност, подобряване
на базата от знания за
намаляване на
несигурността.

Други значителни
неблагоприятни
въздействия

Проучване за
установяване на
замърсяване на
повърхностни и
подземни води

2. Провеждане на мониторинг
за установяване въздействието
на минната дейност върху
повърхностни и подземни води

HY_7 морфология Подобряване на
хидроморфологичните
условия на водните
тела (напр.
възстановяване на реки,
подобряване на
крайбрежни райони,
премахване на твърди
насипи, възстановяване
на връзката между реки
и заливни равнини,
подобряване на
хидроморфологичното
състояние на преходни
и крайбрежни води и
т.н.).

Хидроморфология Подобряване на
хидроморфологичното
състояние на реките

4. Забрана за нови
инвестиционни намерения,
свързани с изграждането на
хидротехнически съоръжения
и изземане на наносни
отложения с изключение на
съоръженията за защита на
населението от наводнения
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HY_1 морфология Подобряване на
хидроморфологичните
условия на водните
тела (напр.
възстановяване на реки,
подобряване на
крайбрежни райони,
премахване на твърди
насипи, възстановяване
на връзката между реки
и заливни равнини,
подобряване на
хидроморфологичното
състояние на преходни
и крайбрежни води и
т.н.).

Хидроморфология Възстановяване и
защита на речните
брегове и речното
корито от ерозия

3. Проучване на речното дъно
и прилагане на мерки за
възстановяване на
естественото му състояние

OS_3 мониторинг Научноизследователска
дейност, подобряване
на базата от знания за
намаляване на
несигурността.

Други значителни
неблагоприятни
въздействия

Проучване за
установяване на
замърсяване на
повърхностни и
подземни води

8. Проучване
разпространението на
инвазивни биологични видове
и тяхното въздействие върху
екологичното състояние
(потенциал) на водните тела и
природозащитния статус на
защитените зони по Натура
2000

Риск от наводнение
Съгласно изготвен План за управление на риска от наводнения (ПУРН) от

Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район,
територията, предвидена за реализация на 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 районите под заплаха от наводнения, при
сценариите посочени в чл. 146е от Закона за водите. В ПоМ на ПУРН няма заложени
конкретни мерки касаещи ИП.

5.6. Отпадъци

Проблемите с управлението на отпадъците в община Крумовград са идентични с
тези, които съществуват в повечето малки общини в страната. В основата им стои както
недостатъчните финансови средства, така и недостига на конкретна информация за
количествата генерирани отпадъци на територията на общината и техният състав,
дължаща се на липсата на изградени измервателни съоръжения на общинското депо за
ТБО. Всичко това води до редица проблеми, свързани с организацията на
сметосъбирането, сметоизвозването, оразмеряването на съоръженията и др.

Във връзка с чл.19 ал. 1-3 от Закона за управление на отпадъците, кметът на
общината е длъжен да създаде необходимата организация за недопускане образуването
и обособяването на нерегламентирани сметища, като на практика е обхванала по-
голямата част от населението на общината  (около 14 000 жители) в системата за
организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Към настоящия момент, за депониране
на битовите си отпадъци, общината използва временна площадка в землището на с.
Вишеград, на което няма система за регистриране на постъпващите отпадъци и техния
асортимент. На таблицата по-долу са представени ориентировъчни данни за
количествата битови и строителни отпадъци на ниво област и ниво община където има
налични данни.
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Таблица 5.6.-1 Битови и строителни отпадъци по области и общини6

БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ПО ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ

области,
общини

Общо
образувани

битови
отпадъци -

хил. тона

Обслужвани
населени

места - брой

Население в
обслужваните

населени места -
брой

Дял на
обслужваното

население от
системи за

организирано
сметосъбиране -

%

Събрани битови
отпадъци от

обслужваните
населени места -

хил. тона

Събрани битови
отпадъци на

човек от
обслужваното

население -
кг/чов./г.

2008

Кърджали 73 288 142245 91 63 445

Крумовград - - - - - -

2009

Кърджали 68 331 146087 94 64 436

Крумовград 11,4 74 18007 99,5 11,4 632

2010

Кърджали 34 331 145020 94 32 221

Крумовград 3,9 74 17698 99,5 3,9 221

2011

Кърджали 29 331 152009 94 28 194

Крумовград 3,4 74

2012

Кърджали 30 331 142826 94 28 197

Крумовград - - - - - -

Твърдите битови отпадъци се събират в контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 куб.м и
кофи тип „Мева“ и се извозват до депото със сметосъбирач „Форд карго“ 2 бр. с
работен обем 14м3 и 22 м3 собственост на общината закупени през 2013 г.
Сметоизвозващите автомобили са тип преса (затворени) и не позволяват разпиляването
на сметта при извозването й. Периодичност на събиране - съдове тип „Бобър“ 3 пъти
седмично за града и 2 пъти месечно за селата и кофи тип „Мева“ - 1 път седмично.

Проблематичен се явява фактът, че в част от малките населени места няма
организирано сметосъбиране и сметоизвозване, което води до образуването на голям
брой нерегламетирани сметища на територията на общината и по този начин обективно
се затруднява тяхната ликвидация.

Строителните отпадъци се транспортират от притежателите им до общинското
депо, където се използват за запръстяване. Производствените отпадъци от своя страна
се извозват от самите фирми в специални ремаркета до общинското депо. Отпадъците
от хуманната медицина се генерират в общинската болница МБАЛ „Живот +” ЕООД и
се съхраняват в  специализирано хранилище за временно съхраняване на такива
отпадъци. Сключен е договор с лицензирана фирма за извозването им за изгаряне в
Александровска болница в София.

Като цяло съществуват множество проблеми свързани с управлението на
отпадъците на територията на община Крумовград. Един от основните такива е
забавянето на изпълнението на проекта за изграждане на „Регионален център за
управление на отпадъците – Кърджали“.

6 Общински план за развитие на община Крумовград 2014-2020г.
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Настоящото ИП разглежда площадка, на която са извършвани дейности по добив
на скалнооблицовъчни материали.

За отпадъците, които се очаква да се генерират в резултат на дейността на
площадката преди започване на експлоатацията следва да се предприемат следните
задължителни стъпки:

Основно охарактеризиране на очакваните отпадъци – изготвяне на работни
листи за класификация на отпадъците съгласно изискванията на Наредба 2
за класификация на отпадъците и утвърждаването им от РИОСВ-Хасково,
на чиято територия се намира площадката;

Утвърждаване на Планове за управление на минните отпадъци от
компетентния орган съгласно Закона за подземните богатства за кариерата;

Обучение на отговорните лица за дейностите, свързани с предварително
съхранение на отпадъците на площадките;

Заверяване на отчетни книги за образуваните отпадъци, изготвени при
спазване на изискванията на Наредба № 1/2014 г.;

Обособяване на склад за предварително съхранение на производствените и
опасните отпадъци, генерирани на площадките.

Основните дейности, които ще се извършват в кариерата, свързани с образувани на
минни отпадъци, попадащи в обхвата на Закона за подземните богатства са:

Разкриване на площ за добив – откривка на етап строителство;
Добив на суровината;
Рекултивация на кариерата – използване на част от откривката за

рекултивация на дъното на кариерата и насипищата.
Осъществяването на инвестицията включва следните спомагателни дейности, в

резултат на които се очаква образуването на отпадъци, попадащи в обхвата на Закона за
управление на отпадъците:

Използване на промишлена и транспортна техника;
Жизнена дейност на персонала и клиенти на дружеството.

Минни отпадъци
Минните отпадъци се класифицират съгласно чл. 15 от Наредбата за управление

на минните отпадъци.
В площ „Агликина поляна“ са извършени опитно добивни работи в три

геологопроучвателни кариери. Кариерите са заложени в различни разновидности от
мраморите – разкриващи се в пределите на „Раман дере“ и „Бани пазлак“.

При разработката на кариерите бе използвана технология с рязане с диамантено
въже. И трите кариери обхващат обеми в откривката като не са навлезли в запаси.

Цялостният работен проект за експлоатация на находище „Агликина поляна”, ще
предвижда да се провежда добив по открит способ, с кариера, на стъпала за срока на
концесията - 35 години. Според същия проект, срокът на съществуване на кариерата, за
изземване на доказаните запаси с възприетата средна годишна производителност, се
определя на повече от 35 години.

Отработването на запасите от находището ще бъде с поетапна последователност
на хоризонтални слоеве с работни стъпала с височина 6 m. Цялостната схема за
отработване на запасите в находището за периода на концесията ще се състои в пет на
брой кариери от няколко хоризонта и според установената добивна технология.
Мраморите ще се изземат на хоризонти с височина до 6 m.
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За отделянето на скалните блокове маса от масива няма да се налага използването
на пробивно-взривни работи. Отделянето на скалните блокове ще става посредством
диамантени въжени резачки.

Разкривни работи
Откривните работи ще включват отнемане на меката откривка (включваща

склонов насип и делувиални отложения  в най-горните части, на която е наличен и
маломощен почвен слой) в района на първоначално разработваното кариерно поле и
предвидените вътрешно кариерни пътища. Тези материали се предвижда да се изземват
и депонират на депа за мека откривка, които ще бъдат част от депата за твърда
откривка,  с цел използването им при рекултивационните дейности. Разкривката, със
средна дебелина от около 0.35 m, ще се добие валово, чрез използване на багер със
самосвал.

Твърдата откривка, която включва мрамори от непродуктивния пласт, които са
негодни за добив на скални блокове и технологичния отпадък от добива на скални
блокове се предвижда да се складират на депо за твърда откривка.

Те са със средна дебелина за находището от 6,15 m /след изваждането на хумусния
слой от 0,35 m). Откривката в находището ще се транспортира на четири външни депа.
Хумусният слой ще се съхранява на депата за твърдата откривка като ще бъдат
отделени до 15 % от тях. Това ще става на по-горните хипсометрични нива, за да няма
покриване, затрупване. Тези площи, които са около 15 дка са достатъчни и ще бъдат
временни до започване на поетапната рекултивация в находището.

Материала, който ще се връща обратно ще стане възможно благодарение на
системата за добив с обратно запълване,  при която обемите в които е иззето полезно
изкопаемо, ще се запълват с материал от следващите добивни площи. По този начин се
гарантира оставането на местните материали in sito, като не се допуска привнасяне на
нетипични за района материали. По този метод силно се ограничава площта засегната
от добивните и съпътстващите ги дейности. Предвижда се част от формирания инертен
отпадък, след допълнителна преработка,  да бъде реализиран като „трошен камък” за
целите на пътното и гражданското строителство.

Добивни работи
Този етап се предвижда да обхване период до 35 години. Съгласно

инвестиционната програма на фирмата, през първата година се планира добив от 450
m3, а всяка следваща година ще нараства до достигане в края на петата година от 1 800
m3. Добивът на мраморни блокове е по-малък през първите година, поради нуждата от
време, финансови средства, обучение на местна работна ръка и т.н.,  за изграждането на
инфраструктура, кариерните изработки и др. След петата година, средногодишно от
обекта трябва да се добиват по 1 800 m3 плътни мраморни блокове (без скалния отпадък
), след предоставяне на концесия. Този средногодишен добив на мраморни блокове ще
бъде заложен в производствената програма към Цялостния работен проект за добив и
преработка от находището, при изготвянето му.

Експлоатацията от находище „Агликина поляна” се предвижда да започне с
разработване на кариерна изработка „Девесилово“ и „Девесил изток“. В хода на
експлоатацията на кариерата ще се извършва поетапно разкриване на новите кариерни
изработки. Успоредно с разработката на тези кариерни изработки, ще бъде направено
експлоатационно геоложко проучване с цел повишаване категориите на другите два
геоложки блока с ресурси в запаси. При положителни резултати, след приключване на
добивните дейности в блоковете със запаси последователно ще бъдат усвоени  и
повишените запаси от находището.
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Добивът на скални блокове ще се извършва по открит начин, с кариера.
Откриването на продуктивния хоризонт ще стане с работни стъпала. Кариерата ще се
разработва на хоризонти с височина на работното стъпало до 6 m. За отделянето на
блоковете от масива няма да се налага използването на пробивно-взривни работи. За
целта ще бъдат изготвяни работни проекти и впоследствие съгласувани с необходимите
институции. Добива ще се извършва с помощта на верижни каменорезни машини и
“диамантени” въжени резачки. Добитата суровина ще се извозва на площадка за готова
продукция.

На територията на находището няма да се извършват дейности свързани с
преработката на добитото полезно изкопаемо.

Обработката включва рязане на мраморните блокове на фаши със средна дебелина
от 2 до 3 cm. Изчисленият рандеман на плочи от фаши за находище „Агликина поляна“
е 21,0 m2/m3.

В и до находището ще бъдат оформени четири депа – те ще вкличват участци за
почвената откривка и за съхранение на твърдата откривка от натрошени мрамори и
отпадъка от добива на мраморните блокове.

Почвеният слой в находище „Агликина поляна” ще се депонира разделно. След
отработване на находището ще се използва за рекултивация.

Годишната производителност на кариерата е разчетена в съответствие с работната
програма за обекта на Инвеститора. Съобразена е с прогнозното пазарно търсене на
тази продукция за региона, рационалното използване на механизацията в площта на
участъка, както и с възможностите за най-ефективна възвръщаемост на вложените
инвестиции.
Проектната производителност на кариерата е с разчети от 1 800 m3 скални блокове
годишно. Тя ще бъде достигната на 5-тата година. За осъществяване на посочения
годишен обем се предвижда добивните работи да се водят на работни хоризонта с
височина Н=6 m.

Общата използваемост на добитите мраморни блока от находището се очаква да
бъде до 60%, след като част от нестандартния скален материал ще се използва за
„трошен камък” за пътното и гражданското строителство.

По-голямата част от тях след приключване на добивната дейност ще бъдат
използвани за запълване на кариерите при техническата рекултивация на нарушените
терени на изработките, а другата ще се оползотворява като „трошен камък” за целите
на пътното и гражданско строителство или като смлян материал за различни видове
готови продукти.

В резултат от дейностите по експлоатацията на кариерата ще се отделят отпадъци,
чието количество и вид са един от критериите, характеризиращи екологосъобразността
на производството. Прогнозните количества на отпадъците са определени въз основа на
проектния капацитет на добива на скално облицовъчните материали – мрамори,
техническите характеристики на предвидената за използване кариерна техника,
организацията на работа и битовото обслужване на работниците, както и данни от
практиката на аналогични производствени обекти.

Приетата в настоящия план класификация на минните отпадъци, резултат от
дейностите по добива в находище „Агликина поляна”, е съобразена с постановките в
чл. 22 б на ЗПБ. Те са групирани според степента на риска за околната среда и
човешкото здраве на база качествените им характеристики и състав:

Инертни отпадъци
Незамърсени елувиални наслаги, представени от силно изветрели мрамори;
Твърда откривка, представена от некондиционни скални късове от добива.
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Минните отпадъци формирани в процеса на добива и първичната преработка на
мрамори от находище „Агликина поляна” представляват механично разрушени
коренни скали от откривката или запасите на полезно изкопаемо. По състав те са
мрамори от Въченската пъстра свита. Съгласно чл. 22 б от ЗПБ, тези отпадъци се
характеризират като „неопасни инертни отпадъци”.

Категоризацията на минните отпадъци за находище „Агликина поляна“ са в
съответствие с наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците, както следва:

Код на отпадъка Наименование на отпадъка
01 Отпадъци от проучване, минен добив, кариерен добив, физично и химично преработване

на полезни изкопаеми
01 01 отпадъци от разкриване и добив на полезни изкопаеми
01 01 02 отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми

Отпадъкът от последователното рязане на блоковете на фаши и след това на плочи
не се случва на територията на находище „Агликина поляна“. В тази връзка този
отпадък няма да бъде включван в общото количество минни отпадъци депонирани в
концесионната площ на находище „Агликина поляна“, община Крумовград.

Съгласно определението на чл. 22б, ал. 4 от ЗПБ, според степента на опасност и
риска за околната среда и човешкото здраве, съоръженията (депа) за съхранение на
минните отпадъци, генерирани при експлоатацията на мрамори от находище „Агликина
поляна” е категория Б.

5.7. Здравен риск

5.7.1. Социално-икономическа ситуация и социо-демографска структура на
населението в област Кърджали

По данни на НСИ, раздел „Регионална статистика“, изнесени на 08.03.2019
година на сайта на института, ключовите индикатори за социално-икономическата
ситуация през 5 годишния период 2013 – 2017 година в област Кърджали са следните:

Таблица № 5.7.1-1

Теми Показатели Години
2013 2014 2015 2016 2017

Демографска
статистика

Население към 31.12. - общо (брой) 150 605 152 053 151 319 150 837 151 113
Население към 31.12. - мъже (брой) 74 806 75 684 75 288 75 034 74 958
Население към 31.12. - жени (брой) 75 799 76 369 76 031 75 803 76 155
Коефициент на естествен прираст
(на 1 000 души от населението) - ‰

-1.8 -2.6 -3.4 -3.3 -3.9

Коефициент на детска смъртност
(на 1 000 живородени деца) - ‰

7.7 6.3 7.2 5.7 5.8

Коефициент на смъртност - общо
(на 1 000 души от населението) - ‰

11.3 12.0 12.6 12.6 13.0

Коефициент на смъртност - мъже
(на 1 000 души от населението) - ‰

12.2 13.0 13.3 13.9 13.5

Коефициент на смъртност - жени
(на 1 000 души от населението) - ‰

10.5 10.9 11.9 11.3 12.5

Пазар на труда Среден списъчен брой на наети
лица по трудово и служебно
правоотношение (брой)

29 835 29 458 30 498 30 599 39 542

Средна годишна работна заплата на
наетите лица по трудово и

6 842 7 222 7 648 8 335 9 285
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служебно правоотношение (лв.)
Коефициент на икономическа
активност - 15 - 64 навършени
години (%)

63.4 64.3 60.3 61.0 61.5

Коефициент на заетост - 15 - 64
навършени години (%)

59.0 61.1 58.8 60.0 60.5

Коефициент на безработица (%) 1) 7.0 (4.9) (2.3) (1.7) (1.6)
Регистрирани в бюрата по труда
безработни лица към 31.12. (брой)

10 082 9 051 8 360 7 012 6 594

Относителен дял на населениeто на
възраст между 25 и 64 навършени
години с висше образование (%)

15.6 19.8 17.2 15.0 13.8

Относителен дял на населението на
възраст между 25 и 64 навършени
години със средно образование (%)

45.2 42.7 47.7 54.7 53.1

Относителен дял на населението на
възраст между 25 и 64 навършени
години с основно и по-ниско
образование (%)

39.2 37.5 35.1 30.3 33.1

Здравеопазване Болнични заведения към 31.12.
(брой)

6 6 6 6 6

Легла в болничните заведения към
31.12. (брой)

918 918 918 825 826

Лекари в лечебните и здравните
заведения към 31.12. на 10 000
души от населението (брой)

26.9 28.0 26.9 27.4 26.4

Образование Училища (начален, прогимназиален
и гимназиален етап) - брой 2) *

79 78 77 75 73

Записани учащи във всички видове
училища (начален, прогимназиален
и гимназиален етап) - брой 2) *

16 240 15 993 15 754 15 681 15 862

Групов нетен коефициент на
записване на децата в детските
градини (%) 2) **

83.6 80.5 77.7 74.6 73.7

Инвестиции Чуждестранни преки инвестиции в
нефинансовите предприятия с
натрупване към 31.12. (хил.еврo)

112 929.3 143 950.7 176 317.0 153 123.8 256 162.3

Разходи за придобиване на ДМА
(хил.лв) 3)

106 429 187 602 201 181 141 206 148 535

Нефинансови
предприятия

Оборот (хил. лв.) *** 1 001 818 1 196 505 1 343 308 1 347 027 1 730 611
Произведена продукция (хил. лв.)
***

691 400 900 476 1 006 742 1 021 338 1 160 505

Добавена стойност по факторни
разходи (хил. лв.) ***

261 226 328 806 399 311 423 113 446 962

Относителен дял на предприятията
с до 9 заети лица в общия брой
предприятия (%)

92.1 92.2 92.1 92.6 92.0

Относителен дял на предприятията
с 10-49 заети лица в общия брой
предприятия (%)

6.2 6.1 6.2 5.7 6.3

Относителен дял на предприятията
с 50-249 заети лица в общия брой
предприятия (%)

1.4 1.5 1.5 1.5 1.5

Относителен дял на предприятията
с повече от 250 заети лица в общия
брой предприятия (%)

0.3 0.2 0.2 0.2 0.2

Транспорт Дължина на aвтомагистралите (км) - - - - -
Дължина на първокласните пътища
(км)

95 73 73 73 73

Дължина на второкласните пътища
(км)

74 81 81 81 81

Дължина на третокласните пътища
(км)

463 503 504 503 503

Дължина на железопътните линии
(км)

67 67 67 67 67
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НИРД Разходи за научноизследователска
и развойна дейност (НИРД) (хил.лв)

.. .. .. 3 168 ..

Персонал, зает с
научноизследователска и развойна
дейност (НИРД) (брой)

.. .. 3 24 ..

Информационно
общество

Относителен дял на домакинствата
с достъп до интернет (%)

45.8 39.9 51.2 57.1 67.3

Относителен дял на лицата на
възраст между 16 и 74 години,
използващи регулярно интернет
(всеки ден или поне веднъж
седмично) (%)

35.0 35.7 47.7 42.3 64.9

Жилищен фонд Жилищни сгради (брой) 49 189 49 238 49 273 49 322 49 366
Жилища (брой) 75 088 75 339 75 586 75 899 76 266

Туризъм Места за настаняване (брой) 32 36 35 36 34
Реализирани нощувки (брой) 60 010 87 719 74 029 82 897 76 071

Водещите отрасли в икономиката на област Кърджали са цветната металургия,
машиностроенето, текстилната и трикотажната, дървообработваща и мебелна и
хранително-вкусовата  промишленост.

В община Крумовград, където ще се реализира ИП „Строителство на открит
рудник за добив на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с.
Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово“, тютюнопроизводството заема най-висок дял
в икономиката. През последните години се отглеждат също бял риган, жълт кантарион,
маточина, шипка, но те заемат много по-малко площи и ангажират незначителен дял от
работната сила. В община Крумовград е развита леката промишленост, която е
специализирана в производството на обувни и шивашки изделия.Предприятията са
средни и са съсредоточени в гр. Крумовград. Материално-техническата база е добра и
отговаря на технологичните изисквания. Дейността на фирмите е насочена основно към
износ на база поръчки на ишлеме и произвежданата промишлена продукция е под
капацитетните им възможности.

Предприятия на обувната промишленост в общината са "Хан Крум" АД и
"Крумица" АД. Те изработват саи на ишлеме за италианската фирма “Аделки”.
“Крумица” АД е с минимално държавно участие и средно месечно произвежда 40
хил.чифта саи. “Хан Крум” АД е изцяло частна фирма и средно месечното
производство е 50 – 60 хил.чифта саи."Сутекс" ООД и “Клант” ЕООД произвеждат
трикотажни облекла. Те са изцяло частни предприятия и работят на ишлеме за
чуждестранни фирми. Основен проблем пред фирмите е ниската стойност на
продукцията на ишлеме, което не позволява да се извършва реинвестиция. В общината
има изградени малък брой микропредприятия за производство на хляб, хлебни изделия
и безалкохолни напитки.

Полупланинският релеф на община Крумовград е подходящ за развитие на
животновъдството. Слабата механизация и автоматизация, големите разходи за
отглеждане на животни и не добре функциониращият пазар оказват неблагоприятно
влияние на броя на отглежданите животни и произвежданата продукция.Най-добре
развити са говедовъдството и овцевъдството.

Като цяло може да се отбележи, че бизнес-климатът е позитивен и
разработването на инвестиционното предложение ще разнообрази и окаже
благоприятно въздействие върху икономическия спектър.

Население: По данни на НСИ (www.nsi.bg), населението в област Кърджали по
общини, местоживеене и пол за 5-годишния период 2014-2018 година (към 31.12. за
всяка календарна година) има следния брой:
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Таблица № 5.7.1-2

Година Област Общо В градовете В селата

Община всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени

2014 Кърджали 152053 75684 76369 62874 30352 32522 89179 45332 43847

Ардино 11956 6008 5948 3531 1762 1769 8425 4246 4179

Джебел 8248 4167 4081 3132 1551 1581 5116 2616 2500

Кирково 21535 10846 10689 - - - 21535 10846 10689

Крумовград 17398 8815 8583 4816 2329 2487 12582 6486 6096

Кърджали 67794 33083 34711 43668 20895 22773 24126 12188 11938

Момчилград 15906 8045 7861 7727 3815 3912 8179 4230 3949

Черноочене 9216 4720 4496 - - - 9216 4720 4496

2015 Кърджали 151319 75288 76031 62184 29946 32238 89135 45342 43793

Ардино 12377 6238 6139 3692 1850 1842 8685 4388 4297

Джебел 8205 4157 4048 3092 1530 1562 5113 2627 2486

Кирково 21258 10706 10552 - - - 21258 10706 10552

Крумовград 17139 8694 8445 4700 2274 2426 12439 6420 6019

Кърджали 67619 32953 34666 43031 20516 22515 24588 12437 12151

Момчилград 15690 7916 7774 7669 3776 3893 8021 4140 3881

Черноочене 9031 4624 4407 - - - 9031 4624 4407

2016 Кърджали 150837 75034 75803 62192 29959 32233 88645 45075 43570

Ардино 12424 6271 6153 3799 1910 1889 8625 4361 4264

Джебел 8226 4168 4058 3101 1529 1572 5125 2639 2486

Кирково 21129 10627 10502 - - - 21129 10627 10502

Крумовград 16937 8590 8347 4631 2242 2389 12306 6348 5958

Кърджали 67667 32970 34697 43022 20496 22526 24645 12474 12171

Момчилград 15553 7854 7699 7639 3782 3857 7914 4072 3842

Черноочене 8901 4554 4347 - - - 8901 4554 4347

2017 Кърджали 151113 74958 76155 62597 30121 32476 88516 44837 43679

Ардино 12630 6352 6278 3919 1963 1956 8711 4389 4322

Джебел 8253 4171 4082 3137 1553 1584 5116 2618 2498

Кирково 21044 10527 10517 - - - 21044 10527 10517

Крумовград 16921 8547 8374 4678 2269 2409 12243 6278 5965

Кърджали 67871 33040 34831 43182 20567 22615 24689 12473 12216

Момчилград 15591 7835 7756 7681 3769 3912 7910 4066 3844

Черноочене 8803 4486 4317 - - - 8803 4486 4317

2018 Кърджали 152873 75525 77348 63016 30217 32799 89857 45308 44549

Ардино 12792 6383 6409 4002 1991 2011 8790 4392 4398

Джебел 8441 4239 4202 3185 1562 1623 5256 2677 2579

Кирково 21254 10553 10701 - - - 21254 10553 10701

Крумовград 17081 8593 8488 4824 2336 2488 12257 6257 6000

Кърджали 68727 33394 35333 43263 20559 22704 25464 12835 12629

Момчилград 15787 7902 7885 7742 3769 3973 8045 4133 3912

Черноочене 8791 4461 4330 - - - 8791 4461 4330

През периода 2015-2017 година населението в област Кърджали намалява в
сравнение с началната 2014 година, но през последната 2018 година то нараства и дори
надвишава броя от началото на 5-годишния период.
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Аналогично намаление в броя на населението се наблюдава и в община
Крумовград, но през 2018 година то е 17 081 души и не достига началния брой от
17 398 души.

Разпределението по пол е релативно устойчиво: общо в област Кърджали и в
градовете броят на жените незначително превишава броя на мъжете, докато в община
Крумовград като общ брой и в селата мъжете са повече от жените.

Броят на населението в общинския център гр.Крумовград през 2018 година е най-
висок за разглеждания период – 4824 души, от които 2336 мъже и 2488 жени.

По данни от преброяването на населението от НСИ през 2011 г. (01.02.2011г.),
жителите в отделните населени места на територията на община Крумовград имат
следния брой:

Таблица № 5.7.1-3

№ Населено място Брой № Населено място брой

1 ГР.КРУМОВГРАД 5070 41 С.ЛУЛИЧКА 226

2 С.АВРЕН 385 42 С.МАЛКА ЧИНКА 77

3 С.БАГРИЛЦИ 87 43 С.МАЛКО КАМЕНЯНЕ 48

4 С.БАРАЦИ 199 44 С.МАЛЪК ДЕВЕСИЛ 357

5 С.БЛАГУН 37 45 С.МЕТЛИКА 121

6 С.БОЙНИК - 46 С.МОРЯНЦИ 117

7 С.БРЯГОВЕЦ 143 47 С.ОВЧАРИ 142

8 С.БУК 279 48 С.ОРЕХ 327

9 С.ВРАНСКО 683 49 С.ОРЕШАРИ -

10 С.ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ 148 50 С.ПАДАЛО 20

11 С.ГОЛЯМА ЧИНКА 213 51 С.ПАШИНЦИ 463

12 С.ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ 190 52 С.ПЕЛИН 504

13 С.ГОРНА КУЛА 327 53 С.ПЕРУНИКА 40

14 С.ГОРНИ ЮРУЦИ 77 54 С.ПОДРУМЧЕ 388

15 С.ГРИВКА 77 55 С.ПОЛКОВНИК ЖЕЛЯЗОВО 601

16 С.ГУЛИЙКА 126 56 С.ПОТОЧАРКА 137

17 С.ГУЛИЯ 65 57 С.ПОТОЧНИЦА 258

18 С.ДЕВЕСИЛИЦА 81 58 С.РАЛИЧЕВО 100

19 С.ДЕВЕСИЛОВО 267 59 С.РИБИНО 69

20 С.ДЖАНКА 111 60 С.РОГАЧ 291

21 С.ДОБОРСКО 39 61 С.РУЧЕЙ 39

22 С.ДОЛНА КУЛА 131 62 С.САМОВИЛА 72

23 С.ДОЛНИ ЮРУЦИ 29 63 С.СБОР -

24 С.ДЪЖДОВНИК 61 64 С.СИНИГЕР 43

25 С.ЕГРЕК 615 65 С.СКАЛАК 41

26 С.ЕДРИНО 278 66 С.СЛАДКОДУМ 2

27 С.ЗВЪНАРКА 589 67 С.СЛИВАРКА 334

28 С.ЗИМОРНИЦА 27 68 С.СТАРИ ЧАЛ 49

29 С.ЗЛАТОЛИСТ 92 69 С.СТРАЖЕЦ 8

30 С.КАЛАЙДЖИЕВО 8 70 С.СТРАНДЖЕВО 587
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31 С.КАМЕНКА 50 71 С.СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ 122

32 С.КАНДИЛКА 165 72 С.СЪРНАК 131

33 С.КАЧУЛКА 30 73 С.ТИНТЯВА 27

34 С.КОВИЛ 54 74 С.ТОКАЧКА 265

35 С.КОЖУХАРЦИ 4 75 С.ТОПОЛКА 66

36 С.КОТЛАРИ 70 76 С.ХИСАР 13

37 С.КРАСИНО 67 77 С.ХРАСТОВО 55

38 С.КЪКЛИЦА 90 78 С.ЧАЛ 46

39 С.ЛЕЩАРКА 202 79 С.ЧЕРНИЧЕВО 346

40 С.ЛИМЕЦ 57 80 С.ЧЕРНООКИ 68

Без постоянно население са 3 села в общината – Сбор, Орешари и Бойник. С
население под 10 души са 4 села – Калайджиево, Кожухарци, Стражец и Сладкодум.

Населението, което ще бъде потенциялно засегнато от ИП, е в с. Голям Девесил –
148 лица, с. Девесилово – 267 лица и с. Егрек – 615 лица.

Гъстотата на населението в общината по данни на НСИ е 20,7 души/кв.км. (към
31.12.2012 г.). Показателят е повече от двойно по-нисък от средния за област Кърджали
(47,2 души/кв.км) и от този за Р България (66,4 души/кв.км). Леко намаление се
наблюдава при гъстотата на населението през периода 2008-2012 г.

Социо-демографски статус на община Крумовград: Съществено влияние върху
развитието на демографските процеси в община Крумовград оказват полова,
възрастова, етническа и образователни структури, брачността и разводимостта,
раждаемостта и смъртността, както и миграционните процеси на населението. Те
влияят на формирането на човешките ресурси в общината, както в количествено, така и
в качествено отношение.

Полова структура на населението: Както беше отбелязано по-горе, на
територията на община Крумовград не се наблюдава тенденцията, характерна за цялата
страна, при която броят на жените има превес над броя на мъжете. Факторите,
оказващи влияние върху половата структура на една община, са смъртност,
раждаемост, продължителност на живота и миграционна подвижност на населението.
Най-благоприятната полова структура за населението в общината е тази, при която
мъжете имат лек превес, запазващ се до пенсионна възраст, а жените имат
незначителен такъв в тази възрастова граница.

Възрастова структура: Възрастовата структура на населението е определяща,
както за количеството и качеството на човешките ресурси в общината, също така за
демографския й потенциал и не на последно място – за натовареността на социалната
система. Тя е с определящо значение и за естественото възпроизводство на
населението.

По данни на Информационната система на НСИ „Инфостат“ разпределението на
населението по възрастови групи за периода 2010 – 2016 година (към 31.12. за всяка
календарна година) в община Крумовград има следния вид:

Таблица № 5.7.1-4
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Възрастови
групи

2010
год.

2011
год.

2012
год.

2013
год.

2014
год.

2015
год.

2016
год.

Общо 17574 17662 17454 17269 17398 17139 16937
0-9 1957 1793 1775 1771 1731 1720 1675

10-19 1927 1944 1838 1776 1751 1704 1674
20-29 2357 2240 2152 2055 1985 1884 1779
30-39 2334 2442 2449 2431 2393 2330 2267
40-49 2568 2571 2479 2459 2428 2408 2406
50-59 2394 2479 2523 2486 2601 2557 2497
60-69 1922 2016 2004 2013 2162 2194 2252
70-79 1574 1621 1630 1660 1641 1650 1662
80-89 505 524 562 563 641 628 656
90+ 36 32 42 55 65 64 69

Относителният дял на лицата от възрастовите групи от 0 до 19 години през
първата година от периода е 22,10 %, а през последната – 19,77 %. Лицата на над 60-
годишна възраст през 2010 година имат относителен дял от 22,97 , а през 2016 година –
27,38 %. Формира се трайна тенденция на застаряване на населението, която от една
страна е индикатор за увеличаването на продължителността на живота, но от друга
води до намаляване на възможностите за социална реализация на младите хора от
репродуктивните и икономически активни възрастови групи.

Разпределението на населението в община Крумовград под, в и над
трудоспособна възраст по пол и местоживеене за периода 2010-2016 година (към 31.12.
за всяка календарна година) по данни на Информационната система на НСИ
„Инфостат“ е:

Таблица № 5.7.1-5

Година Възрастови категории Общо В т.ч. в град Крумовград

всичко мъже жени всичко мъже жени

2010 Община Крумовград 17574 8797 8777 4861 2367 2494

Под трудоспособна възраст 2980 1542 1438 737 387 350

В трудоспособна възраст 10866 5766 5100 3249 1633 1616

Над трудоспособна възраст 3728 1489 2239 875 347 528

2011 Община Крумовград 17662 8903 8759 5019 2433 2586

Под трудоспособна възраст 2909 1493 1416 786 407 379

В трудоспособна възраст 10897 5872 5025 3312 1672 1640

Над трудоспособна възраст 3856 1538 2318 921 354 567

2012 Община Крумовград 17454 8783 8671 4947 2391 2556

Под трудоспособна възраст 2853 1466 1387 763 399 364

В трудоспособна възраст 10790 5798 4992 3269 1635 1634

Над трудоспособна възраст 3811 1519 2292 915 357 558

2013 Община Крумовград 17269 8709 8560 4888 2370 2518

Под трудоспособна възраст 2856 1464 1392 758 399 359

В трудоспособна възраст 10630 5735 4895 3208 1611 1597

Над трудоспособна възраст 3783 1510 2273 922 360 562
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2014 Община Крумовград 17398 8815 8583 4816 2329 2487

Под трудоспособна възраст 2833 1460 1373 738 387 351

В трудоспособна възраст 10548 5731 4817 3134 1578 1556

Над трудоспособна възраст 4017 1624 2393 944 364 580

Община Крумовград 17139 8694 8445 4700 2274 2426

Под трудоспособна възраст 2793 1441 1352 714 373 341

В трудоспособна възраст 10328 5642 4686 3034 1540 1494

Над трудоспособна възраст 4018 1611 2407 952 361 591

2016 Община Крумовград 16937 8590 8347 4631 2242 2389

Под трудоспособна възраст 2724 1417 1307 688 360 328

В трудоспособна възраст 10184 5556 4628 2959 1497 1462

Над трудоспособна възраст 4029 1617 2412 984 385 599

*За 2010 г. тези граници са до навършването на 60 години за жените и 63 години за мъжете.

*За 2011 г. тези граници са до навършването на 60 години за жените и 63 години за мъжете.

*За 2012 г. тези граници са до навършването на 60 години и 4 месеца за жените и 63 години и 4 месеца за мъжете.

*За 2013 г. тези граници са до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.

*За 2014 г. тези граници са до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.

*За 2015 г. тези граници са до навършването на 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете.

*За 2016 г. тези граници са до навършването на 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете.

Докато през първата година от периода – 2010 населението в трудоспособна
възраст заема относителен дял от 61,83 %, в годините то постепенно намалява и през
2016 година е 60,13 %.

Влияние върху възрастовата структура на населението на общината оказват
промените в раждаемостта и смъртността, продължителността на живота и жизненият
стандарт. От друга страна, състоянието на възрастовата структура на населението
оказва водещо въздействие върху бъдещото естествено възпроизводство на
населението, както и върху формирането на трудовия потенциал в общината.

Възрастовата структура на населението е определяща както за количеството и
качеството на човешките ресурси в общината, също така за демографския й потенциал
и за натовареността на социалната система. В селата като цяло се наблюдава
значително преобладаване на хората във високите възрастови групи, което от една
страна ограничава възможностите за естествения прираст, а от друга – редуцира
трудовия им контингент.
Етническа структура на населението: По данни на „Общински план за развитие на
община Крумовград за периода 2014-2020 година“ , община Крумовград не се отличава
по отношение на етническата си структура от тази на област Кърджали. Най-
многобройно е населението от турската етническа група – около 70 % от населението
на общината (които са посочили своята етническа принадлежност), при дял от 66 % за
област Кърджали. На второ се подрежда населението от българска етническа група с
дял от 27,4 % (при дял 30,2% за област Кърджали). Делът на ромското население е
незначителен.

Тази етническа структура, характерна за общините в Източните Родопи, има
значение за процеса на възпроизводство на населението. Запазените традиции в
репродуктивната нагласа и поведение  на местното население са основен фактор за
поддържаната по-висока раждаемост от средната за страната. Етническата
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принадлежност обаче оказва влияние и върху външната миграция  на населението в
общината, областта и извън страната, както и върху неговата трудовата заетост,
образовaние  и др.

Таблица № 5.7.1-6

Общо Етническа група Не се
самоопределя

Не отговорили Общо
отговорили

българска турска ромска друга

Р България 7364570 5664624 588318 325343 49304 53391 683590 6680980

Област
Кърджали

152808 39519 86527 1296 753 2686 22027 130781

Община
Крумовград

17823 3968 10161 36 97 223 3338 14485

Образователна структура: По данни на „Общински план за развитие на община
Крумовград за периода 2014-2020 година“, получени при преброявануето на
населението в Република България през 2011 година, делът на хората с висше
образование в общината е 6,7 %, което е под средните показатели както за страната
(19,57 %), така и за област Кърджали (10,3 %). Относителният дял на хората със средно
образование - 27,2 %, също е по-нисък от показателите за страната (43,39 %) и областта
(32,5 %). Делът на хората в община Крумовград със завършено основно, начално или
незавършено образование е много висок – 62,1 % от населението.

Таблица № 5.7.1-7

Общо Образование Никога не
посещавали

училище

Дете

висше средно основно начално незавършено
начално

Р България 6891177 1348650 2990424 1591348 536686 328803 80963 14303

Област
Кърджали

142534 14719 46357 50849 16288 8941 5069 311

Община
Крумовград

16557 1113 4503 6531 2597 1156 616 41

Неблагоприятната образователна структура оказва негативно влияние върху
всички аспекти на живота на населението: възможности за професионална реализация и
кариерно израстване, а вследствие на това и подобряване на личното и семейното
финансово състояние, здравната култура и превенция на болестите, комуникацията в
общността и готовността за промени в стила и начина на живот. По-ниският
образователен ценз прави трудни или невъзможни възприемането на нови модели на
индивидуално и групово поведение и самостоятелното усъвършенстване при
запознаване с постиженията на науката, техниката и изкуството.
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Естественото и механично движение на населението за периода 2010-2016
година (към 31.12. за всяка календарна година) по данни на Информационната система
на НСИ „Инфостат“ е отразено в таблицата:

Таблица № 5.7.1-8

Година Живородени Умрели Естествен
прираст

Заселени Изселени Механичен
прираст

2010 г. 189 242 -53 194 552 -358

2011 г. 173 244 -71 134 242 -108

2012 г. 162 217 -55 127 280 -153

2013 г. 191 194 -3 111 293 -182

2014 г. 157 230 -73 592 390 202

2015 г. 169 267 -98 327 488 -161

2016 г. 165 232 -67 279 414 -135

Броят на живородените деца в община Крумовград е най-висок през 2013 година,
като с незначителна динамика той остава трайно по-нисък от броя на починалите лица,
вследствие на което и естественият прираст е отрицателен – тенденция, която се
наблюдава през последните десетилетия в цялата страна.

По данни на НСИ, през последния 3-годишен период естественото движение на
населението е в близки граници и естественият прираст остава трайно отрицателен:

Таблица № 5.7.1-9

Година Живородени Умрели Естествен прираст

всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени

2016 165 81 84 232 127 105 -67 -46 -21

2017 163 89 74 256 138 118 -93 -49 -44

2018 178 98 80 232 122 110 -54 -24 -30

С още по-сериозно негативно влияние върху демографската структура на община
Крумовград е отрицателният механичен прираст – с изключение на 2014 година, през
всички останали години от периода напусналите общината са повече от заселилите се в
нея. Причините за изселванията са главно икономически – с цел намиране на по-добре
заплатена работа в по-големи градове в страната или в чужбина. Емигрирането на
население в трудоспособна и репродуктивна възраст има и ще има сериозни
икономически и социални последици за бъдещото развитие на общината.

Раждаемост: Независимо, че през последните 3 години абсолютният брой на
живородените деца в община Крумовград леко се увеличава, той остава много по-нисък
от предходните десетилетия – през 2000 година броят им е бил 257, а през 2009 година
223.

Смъртност: С най-висок абсолютен брой в община Крумовград са починалите
през 2015 година – 267 лица, годината в която е най-висок и отрицателният естествен
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прираст -98. През последния отчетен 3-годишен период броят на починалите мъже е
по-голям от броят на починалите жени.

Смъртността е един от най-важните индикатори на общественото здраве, чиито
динамика и структура се влияят значително от социално-икономическото развитие, от
развитието на медицинската наука и образование, от  ефективността на
профилактиката, лечението и рехабилитацията, от обезпечеността със спешна,
извънболнична и болнична помощ, от стила и начина на живот на населението, от
отношението на индивидите към собственото здраве и здравето на другите членове на
обществото, социалната група, семейството. Причините за смърт в продължение на
едно десетилетие запазват относително устойчива структура в страната, респективно в
област Кърджали.

Като основни причини за нарастване на общата смъртност в област Кърджали
през последните години могат да се посочат:

- задълбочаващо се застаряване на населението с нарастване на дела на старшите
групи над 6 възрастова декада;

- неблагоприятни промени в повъзрастовата смъртност, изразяващи се в
нарастване на смъртността в активната възраст от социално значими
заболявания, особено сред мъжете;

- рискови фактори, свързани с начина на живот на населението – тютюнопушене,
нерационално хранене, хиподинамия, стрес и др.;

- социално- икономически и екологични фактори на средата.
Броят на починалите за периода 2010 – 2018 година за страната като цяло

бележи тенденция към снижение – 110 165 през 2010 и 108 526 през 2018 година. В
област Кърджали леталитета от 1713 през 2010 година броят на починалите се
увеличава до 1941. В община Крумаовград броят на умиранията леко намалява: от 242
през 2010 до 232 през 2018 година, което е положително явление, но не може да
компенсира отрицателния механичен прираст.

По причини за смъртта, умиранията през последната 2018 година,
диференцирани по пол, в Р България и в област Кърджали, за които има достоверна и
верифицирана информация в НСИ, имат следния вид:

Таблица № 5.7.1-10
(На 100 000

души от
населението)

Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,
"Европейски съкратен списък" 1

България Кърджали

общо мъже жени общо мъже жени

Общо 1544,8 1653,4 1442,5 1277,0 1400,8 1155,7

Клас I Някои инфекциозни  и паразитни болести (A00-B99) 8,5 10,4 6,7 3,3 1,3 5,2
Туберкулоза (A15-A19, B90) 1,4 2,0 0,7 0,7 1,3 -
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит
(HIV) (B20-B24)

0,1 0,2 0,1 - - -

Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0,5 0,6 0,4 - - -
Други инфекциозни  и паразитни болести (A00-A09, A20-B09,
B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99)

6,5 7,5 5,5 2,6 - 5,2

Клас IІ  Новообразувания (C00-D48) 248,6 295,9 203,9 175,7 227,3 125,1
Злокачествени новообразувания (C00-C97) 247,2 294,7 202,5 175,0 227,3 123,8

в това число:
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина

и фаринкса (C00-C14)
5,5 9,2 2,0 6,6 9,3 3,9

Злокачествено новообразувание  на хранопровода (C15) 2,9 4,8 1,2 2,0 1,3 2,6
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Злокачествено новообразувание  на стомаха (C16) 15,7 20,0 11,6 21,7 35,9 7,8
Злокачествено новообразувание  на дебелото черво (колон),

ректума и ануса (C18-C21)
35,2 43,5 27,3 20,4 30,6 10,4

Злокачествено новообразувание  на черния дроб и
интрахепаталните жлъчни пътища (C22)

9,5 11,8 7,3 9,9 12,0 7,8

Злокачествено новообразувание  на панкреаса (C25) 15,4 16,9 14,0 12,5 13,3 11,7
Злокачествено новообразувание  на ларинкса (C32) 5,0 9,6 0,7 1,3 2,7 -
Злокачествено новообразувание  на трахеята, бронхите и

белия дроб (C33-C34)
47,5 74,5 22,1 36,2 62,5 10,4

Злокачествен меланом на кожата (C43) 2,1 2,3 1,9 0,7 - 1,3
Злокачествено новообразувание  на млечната жлеза (C50) 17,7 0,4 34,0 9,2 - 18,2
Злокачествено новообразувание  на шийката на матката

(цервикс) (C53)
4,3 - 8,4 2,0 - 3,9

Злокачествено новообразувание  на тялото на матката (С54-
С55)

5,8 - 11,3 4,6 - 9,1

Злокачествено новообразувание  на яйчника (C56) 5,4 - 10,5 3,9 - 7,8
Злокачествено новообразувание  на простатата (C61) 14,8 30,6 - 8,6 17,3 -
Злокачествено новообразувание  на бъбрека, с изключение

на бъбречното легенче (C64)
4,9 6,5 3,3 3,3 2,7 3,9

Злокачествено новообразувание  на пикочния мехур (C67) 8,3 13,3 3,5 4,6 9,3 -
Злокачествено новообразувание  на  главния мозък и други

части на централна та нервна система (C70-C72)
9,6 10,3 9,0 8,6 10,6 6,5

Злокачествено новообразувание  на  главния мозък и други
части на щитовидната жлеза (C73)

0,7 0,6 0,8 - - -

Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 4,4 5,0 3,8 0,7 - 1,3
Левкемия (C91-C95) 5,7 6,0 5,4 5,3 8,0 2,6
Други злокачествени новообразувания на лимфната,

кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96)
2,3 2,9 1,8 1,3 - 2,6

Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-
C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66,
C68-C69, C74-C80, C97)

24,4 26,5 22,4 11,8 12,0 11,7

Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и
новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-
D48)

1,3 1,2 1,5 0,7 - 1,3

Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи  и отделни
нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89)

2,1 1,7 2,4 - - -

Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на
храненето и на обмяната на веществата (E00-E89)

24,3 23,1 25,3 5,3 4,0 6,5

Захарен диабет (E10-E14) 23,8 22,8 24,9 4,6 4,0 5,2
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства
(E00-E07, E15-E89)

0,4 0,4 0,5 0,7 - 1,3

Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 1,3 1,5 1,0 3,3 2,7 3,9
Деменция (F01, F03) 0,5 0,3 0,6 3,3 2,7 3,9
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза)
(F10)

0,5 0,9 0,1 - - -

Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) 0,0 0,1 0,0 - - -

Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17,
F20-F99)

0,3 0,3 0,3 - - -

Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните
органи (G00-H95)

13,4 14,3 12,6 5,3 4,0 6,5

Болест на Parkinson (G20) 3,4 3,8 3,1 - - -
Болест на Алцхаймер (G30) 1,4 1,1 1,7 0,7 - 1,3
Други заболявания на нервната система и сетивните органи
(G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95)

8,6 9,4 7,8 4,6 4,0 5,2
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Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1004,2 1006,5 1002,1 806,0 832,0 780,4
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) 171,9 190,7 154,2 135,5 155,5 116,0

в това число:
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 66,6 84,8 49,4 117,1 134,2 100,3
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 105,3 105,9 104,7 18,4 21,3 15,6

Други болести на сърцето (I30-I51) 375,8 380,7 371,2 316,5 332,3 301,0
Мозъчносъдови болести (I60-I69) 294,2 277,4 310,0 315,1 301,7 328,3
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-
I28, I70-I99)

162,3 157,7 166,7 38,8 42,5 35,2

Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) 69,3 84,4 55,0 46,1 66,5 26,1
Грип (J09-J11) 0,1 0,1 0,1 - - -
Пневмония (J12-J18) 18,4 23,3 13,7 11,8 12,0 11,7
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) 16,7 22,2 11,6 11,2 18,6 3,9

в това число:
Астма (J45-J46) 0,3 0,3 0,3 - - -
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-

J44, J47)
16,4 21,9 11,3 11,2 18,6 3,9

Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-
J99)

34,1 38,9 29,5 23,0 35,9 10,4

Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) 56,2 76,6 37,0 36,8 45,2 28,7
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална
язва (К25-К28)

4,1 5,0 3,3 1,3 1,3 1,3

Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70,
К73-К74)

24,5 39,9 10,0 10,5 14,6 6,5

Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-
K66, K71-K72, K75-K92)

27,6 31,7 23,8 25,0 29,2 20,8

Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 0,7 0,8 0,6 0,7 - 1,3
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на
съединителната тъкан (M00-M99)

0,5 0,5 0,5 - - -

Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) 0,1 0,0 0,2 - - -
Други увреждания  на костно-мускулната система и на
съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99)

0,4 0,4 0,4 - - -

Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 21,9 23,5 20,4 19,1 17,3 20,8
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) 21,6 23,0 20,3 19,1 17,3 20,8
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0,3 0,5 0,1 - - -
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 0,1 - 0,1 0,7 - 1,3
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния
период (P00-P96)

2,5 2,9 2,0 1,3 2,7 -

Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието),
деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99)

1,4 1,6 1,2 - - -

Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата,
открити при клинични и лабораторни изследвания,
некласифицирани другаде (R00-R99)

53,9 55,6 52,4 140,1 151,5 129,0

Внезапна смърт на кърмаче (R95) 0,1 0,1 - - - -
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) 28,2 33,9 22,8 92,1 114,3 70,4
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити
при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани
другаде (R00-R94)

25,7 21,5 29,5 48,0 37,2 58,6

Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-
Y98)

36,2 54,1 19,2 33,6 46,5 20,8

Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) 23,0 33,8 12,8 21,7 29,2 14,3
в това число:

Транспортни злополуки  (V01-V99,Y85) 8,0 12,2 4,0 2,6 2,7 2,6
Падания (W00-W19) 5,8 7,3 4,4 7,9 12,0 3,9
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1,8 3,1 0,6 2,6 1,3 3,9
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Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-
X49)

1,0 1,5 0,5 1,3 2,7 -

Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 6,4 9,7 3,3 7,2 10,6 3,9
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 9,1 14,6 4,0 10,5 17,3 3,9
Нападение (X85-Y09, Y87.1) 1,2 1,6 0,9 0,7 - 1,3
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 2,2 3,4 1,1 0,7 - 1,3
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-
Y89)

0,6 0,8 0,4 - - -

Независимо, че не се води статистика за причините за умиранията в общините,
данните за област Кърджали биха могли с достатъчно висока степен на достоверност да
бъдат екстраполирани за община Крумовград като едно от съставящите общини, която
не се характеризира с особени различия и диспропорции.

Водещите причини за умиранията, маркирани в таблицата в червен цвят, са
болестите на кръвообращението, на първо място мозъчно-съдовата болест и нейните
усложнения – исхемичен и тромботичен мозъчен инфаркт, исхемичната болест на
сърцето – хронична и остра форма – остър миокарден инфаркт, хипертоничната болест
на сърцето. Втората водеща причина за умиранията са злокачествените
новообразувания: на дихателната система – трахеята, бронхите и белите дробове, на
дебелото черво, на стомаха – леталитетът за тази локализация е по-висок в област
Кърджали, отколкото в Р България, на органите на репродуктивната система – млечната
жлеза при жените и простатната жлеза при мъжете.

Прави впечатление и високата смъртност поради умишлено самонараняване,
която в облас Кърджали епо-висока от тази в страната, основно при мъжете.

Детска смъртност (умрели деца до 1 годишна възраст)  в област Кърджали:
Детската смъртност в област Кърджали след 2010 година е по-ниска от средната

за страната и продължава да се понижава. Броят на починалите деца до 1 година през
2010 година е бил 14 деца, през 2011 – 17, през 2012 и 2013 – 11, а през 2018 година – 4,
от които 3 момчета и 1 момиче. Това се дължи на достъпността до специализирана и
висококвалифицирана акушеро-гинекологична, перинатална и педиатрична медицинска
помощ, адекватно поведение на майките при отглеждане на детето и наблюдението му
от патронажните медицински специалисти.

Заразна заболяемост: По информация от „Отчет за дейността на Регионална
здравна инспекция Кърджали за 2018 година“, показателите на общата заразна
заболяемост бележат значителен спад.

Регистрираните за 2018 г. заболели са 1592 (без грип и ОРЗ) - с 321 по-малко от
2017 г., от които хоспитализирани са 968 и двама  починали.

Разпределението по нозологични единици показва следното:
От управляемите инфекции - туберкулоза 21 случая за 2018 г. (14.0 %000) от тях

(10 БК/+/), срещу 30 случая от тях (18 БК/+/) за 2017 г. (20.0 %000) - с 9 случая по-
малко.

Чревни инфекции: Регистрирани са 904 случая за 2018 г. (604.0 %000), срещу
959 случая за 2017 г. (641.0 %000), с 55 по-малко. По нозологични единици:
ентероколитите са 870 случая за 2018 г. (581.0 %000), срещу 938 случая за 2017 г.
(626.7 %000), с 68 случая по-малко; вирусен хепатит А - 3 случая (2.0 %000) за 2018 г.,
срещу 11 случая за 2017 г. (7.0 %000), с 8 случая по-малко; салмонелоза 9 случая за
2018 г. (6.0 %000), срещу 6 за 2017 г. (4.0 %000), с три случая повече; дизентерия
(шигелоза) - 0 случая за 2018 г. и 2017 г.; колиентерит – 0 случая за 2018 г. и 2017 г. ;
ротавирусен гастроентерит 22 случая за 2018 г. (15.0 %000), срещу 4 случая за 2017 г.
(2.7 %000), с 18 случая  повече;
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От неуправляемите инфекции: Регистрирани са 375 случая за 2018 г. (251.0
%000), срещу 657 случая (439.0 %000) за 2017 г. с 282 случая по-малко, наблюдава се
значително намаление:

Варицела - 328 случая за 2018 г. (219.0 %000), срещу 587 случая за 2017 г. (392.2
%000)  с 259 случая по-малко,  като бележи значителен спад; скарлатина 26 случая за
2018 г. (17.0 %000), срещу 44 за 2017 г. (29.0 %000), с 18 случая по-малко; менингити 0
вирусни за 2018 г., срещу 1 за 2017 г. (1.0 %000) и 2 случая за 2018 г. (1.34 %000)
бактериални менингити срещу 0 за 2017 г. (0.0 %000); марсилска треска 1случай за
2018 г. (1.0 %000) и 2 случая за 2017 г. (1.34 %000); за 2018 г. и 2017 г. 0  случая от
ХТБС; ККХТ- 5 случая през 2018 г. (3.0 %000), срещу един и през 2017 г. (1.0 %000);
лаймска борелиоза по 1 случай за 2018 г. и 2017 г. (1.0 %000); вирусен хепатит тип B,
N, D, C - 6 случая за 2018 г. (4.0 %000), срещу 14 случая за 2017 г. (9.0 %000); остра
вяла парализа (при деца до 15 г.) – 4 случая за 2018 г. (3.0 %000), срещу 3 за 2017 г.
(2.0 %000).

През отчетната 2018 г. и 2017 г има регистрирани по един случай на СПИН (1.0
%000); сифилис 0 случая срещу 3 за 2017 г. (2.0 %000); хламидийна инфекция 1 случай
за 2018 г. (1.0 %000) срещу 0 за 2017 г. (0.0 %000).

През 2018 г. и 2017 г. година не са отбелязани случаи на по-редки инфекциозни
болести, като коремен тиф, полиомиелит, ботулизъм, туларемия, тетанус, дифтерия,
рубеола, антракс, бяс, шап, коклюш и лептоспироза, през 2018 г. има регистрани пет
случая на Кримска-Конго хеморагична треска.

В структурата на общата инфекциозна заболяемост по нозологични единици се
открояват чревните инфекции – 904 заболели (604.0 %000), следвани от неуправляеми
инфекции - 375 заболели (251.0 % 000) и управляемите инфекции - 21 заболели (14.0 %
000).

През 2018 г. от групата на паразитологичните заболявания водеща е
аскаридозата – 247 случая, срещу 133 за 2017 г.; жиардиаза (ламблиоза) 22 случая през
2018 г., срещу 26 за 2017 г.; ехинококоза 20 за 2018 г. срещу 11 за 2017 г.;
хименолепидоза 3 за 2018 г., срещу 4 за 2017 г.

През 2018 година не са регистрирани заболявания от бяс, антракс и тетанус.
Трансмисивни инфекции: през 2018 г.  има регистрирани 5 случая (3,0 %ооо)  на

Крим-Конго хеморагична треска, срещу 1 случай (1,0 %ооо) за 2017 г., всички след
ухапване от кърлежи, 1 случай (1,0 %ооо) на марсилска треска, срещу 2 за 2017 г., 1
случай на Лаймска борелиоза (1,0 %ооо) срещу 2 случая за 2017 г.

ХИВ (СПИН): през 2018 г. има регистриран 1 случай на ХИВ позитивен (0,7
%ооо) срлещу един серопозитивни случай и през 2017 г. (0, 7 %ооо).

Сифилис: през 2018 г. няма регистрирани случаи от сифилис, срещу 3 случая на
сифилис (2,0 %ооо) за 2017 г.

Паразитни заболявания: регистрирани са 20 лица, заболели от ехинококоза през
2018 година, от които 14 са с първично заболяване и 6 с рецидиви. С оперативно
лечение са 17 лица. Средната заболяемост за годината е 13,23%ооо (7,23%ооо за 2017
г.).

Трихинелоза: за 2018 г. няма регистрирани и изследвани лица за трихинелоза.
Аскаридоза: Област Кърджали е един от ендемичните райони в страната и

аскаридозата през отчетната година е водеща паразитоза. През отчетния период с
изследване за аскаридоза е обхванат контингент от общо 5259 лица (5474 за 2017г.).
Броят на опаразитените лица е  155 - 2,94 % , (2,42% екстенинвазия за 2017г.).

Водещите рискови фактори, които оказват влияние върху здравето на
населението в област Кърджали, могат да бъдат определени по следния начин:
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- Начин на живот - поведенчески, психологически и социални фактори;
- Тютюнопушенето е причина за рака на белия дроб, редица други

онкологични заболявания, хронични заболявания на белия дроб, на
сърдечно-съдовата система, и има доказана причинна връзка с
атеросклерозата.

- Нерационалното хранене − с него са свързани много случаи на заболявания
от ИБС, МСБ, диабет, затлъстяване, артериална хипертония, онкологични
заболявания и други. Важно значение има повишената консумация на сол, на
животински мазнини, „бързи” въглехидрати, натрий (NaСl, добавки,
консерванти), преработени храни, намалената консумация на пресни плодове
и зеленчуци, на сурова, непреработена храна, пълнозърнести храни, мляко,
риба, n-3 мастни киселини, фибри и минерали.

- Злоупотребата с алкохол е рисков фактор за артериална хипертония, мозъчен
инсулт, рак на устната кухина, фаринкса, ларинкса, хранопровода,
инциденти и травми, чернодробна цироза, може да увреди половата функция,
нервната система и др.

- Злоупотреба с наркотици е сериозен рисков фактор с тежки последици за
индивида, семейството и обществото, който довежда до понижаване
качеството на живота, преждевременна смърт (инфекции, СПИН, хепатит,
предозиране), деформирани семейни отношения и хроничен стрес за
членовете на семейството, престъпност, понижаване на интелектуалния
потенциал, увреждане на генетичния фонд.

- Ниската двигателна активност увеличава риска от възникване на сърдечно-
съдови заболявания (артериална хипертония, исхемична болест на сърцето,
мозъчно-съдова болест), диабет, затлъстяване.

- Психосоциалният стрес повишава значително риска от появяване на
артериална хипертония, атеросклероза, миокардни увреждания, внезапна
сърдечна смърт, диабет, астма и редица психосоматични заболявания.
Притеснително е нарастването на броя на подрастващите, изложении на
изброените рискови фактори.

- Икономически и социални фактори - състоянието на здравето в голяма
степен предопределя възможностите за социална и трудова активност. От
друга страна, здравето на населението е под влияние на всички
многочислени аспекти на социално-икономическия стандарт, вкл. размер на
доходите, ниво на образование, качество на околната среда, жилищни
условия, условия на труд, социално обслужване и т.н.

5.7.2. Медицинско обслужване

На територията на община Крумовград са разкрити и регистрирани 25
амбулатории, от които 4 индивидуални практики на общопрактикуващи (лични)
лекари, 7 индивидуални практики за специализирана медицинска помощ, 13
индивидуални практики за първична дентална помощ и 1 групова практика за първична
медицинска помощ.

„Медицински център 1“ ЕООД е лечебно заведение за доболнична
специализирана помощ. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община
Крумовград, като правата на собственост се упражняват от Общински съвет -
гр.Крумовград. Съгласно утвърдената здравна карта за Кърджалийска област за
оказване на специализирана доболнична помощ, в Медицински център № 1 са
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предвидени 6 кабинета: по вътрешни болести, хирургия, детски болести, УНГ, АГ и
очни болести.

Спешна медицинска помощ за населението на община Крумовград се осигурява
от Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ Крумовград, ситуиран в сградата на
общинската болница МБАЛ „Живот +“ ЕООД. ФСМП Крумовград е структурна
единица на Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ Кърджали с два медицински
екипа - един мобилен медицински екип с 18 щата, един стационарен с 6 щата и двама
санитари с обща численост 26 щата.

За осъществяване на дейността си филиалът е оборудван с достатъчно
медицинска апаратура за диагностика и с 3 санитарни автомобила, с които се
изпълняват спешните повиквания.

Стационарно лечение се провежда в многопрофилна болница за активно лечение
„Живот +” ЕООД, гр.Крумовград с 60 болнични легла. Функциониращите  отделения
са със специализации по вътрешни болести, детски болести и акушерство и
гинекология. В лечебното заведение медицинските специалисти, съвместно с друг
немедицински персонал, извършват лечение на лица с остри заболявания, изострени
хронични болести и състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по
следните основни медицински специалности:Вътрешни болести;

1. Пневмология и фтизиатрия;
2. Педиатрия;
3. Акушерство и гинекология;
4. Анестезиология и интензивно лечение;
5. Клинична лаборатория;
6. Образна диагностика;
7. Обща и клинична патология;
8. Микробиология;
9. Физикална и рехабилитационна медицина.

45 % от общото население на общината в трудоспособна възраст са здравно
неосигурени лица. От ДСП Крумовград здравно се осигуряват лицата и семействата,
получаващи месечни и целеви помощи, както и безработни лица, които полагат грижи
за деца и лица с над 90 % чужда помощ.

Здравният статус на населението в селата на общината е влошен, в сравнение с
населението в града. Причина за това са социално-икономическите фактори – условия
на живот, социален статус, които са по-лоши от тези в града. Поради финансови
затруднения и липса на възможност да посетят подходящо лечебно заведение, голяма
част от възрастното население не провежда адекватно и навременно лечение. Това води
до допълнително усложняване на здравословните проблеми, особено при рисковите
групи – самотни възрастни, многодетни и социално слаби семейства, хора с
увреждания.

Водещите проблеми и предизвикателства при осъществяване на медицинската
помощ в община Крумовград са:

 неравномерно териториално разпределение на медицинските практики, което
води до незадоволени потребностите от медицински и здравни грижи;

 няма осигурен постоянен денонощен достъп до медицински услуги, което е
силно изразено в селата;
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 затруднен достъп до навременна спешна и медицинска помощ поради
разпръснати и отдалечени планински селища;

 остарялата материално-техническа база;
 непривлекателни лекарски практики, които остават незаети;
 застаряване на квалифицирания медицински персоналэи липса на млади лекари

по определени специалности;
 демографското остаряване на населението поставя допълнителни изисквания

пред диагностично-лечебната система, поради обстоятелството, че възрастните
хора са носители на повече от едно хронично заболяване, което води и до по-
големи разходи за здравно обслужване;

 трудно и със забавяне се осигурява спешна медицинска помощ в отдалечените
села и тези без лекарски практики;

 голяма част от населението не е здравно осигурено (от 30 до 80 % в отделни
селища.

С цел оптимизиране на медицинското обслужване и повишаване на достъпа до
здравна помощ, Община Крумовград участва в реализация на иновативен здравен
проект „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени
райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”,
акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A
„Гърция-България, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в
програмата Гърция - България. Общата цел на проекта е въвеждане на политики за
превенция от заболявания на общинско ниво в отдалечените райони на Гърция и
България. Тя е в съответствие с Програма TO 09: „Насърчаване на социалното
приобщаване, борбата срещу бедността и срещу всякаква дискриминация“ и
Инвестиционен приоритет 9а „Инвестиране в здравна и социална инфраструктура,
която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на
неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното
приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни
услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно
равнище”.

Проектът предвижда създаване на медицински център, чрез преустройство на
югозападното и част от югоизточното крило на втория етаж от сектор „Г” на сградата
на бившата Районна болница. Дейностите включват: ремонтни работи, оборудване,
идентифициране на заболеваемостта на населението в региона, изследване на
причините за заболеваемост и формулиране на политики за неговото намаляване,
диагностични изследвания за уязвими групи, повишаване на информираността на
местните власти и на местните болници/центрове, създаване на база данни с карти на
пациенти – оформяне на профила на заболеваемост в района, създаване на цифрова
здравна платформа, свързване в мрежа на местните здравни структури, създаване на
трансгранична лаборатория за превенция от заболявания.

5.7.3. Образование

Община Крумовград  разполага с достатъчна мрежа от учебни заведения, с
оптимална за потребностите структура за общо образование и професионална
подготовка.
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По данни на „Общински план за развитие на община Крумовград за периода
2014 – 2020 година“, през учебната 2013/2014 г. на територията на община Крумовград
функционират 8 целодневни детски градини, които се посещават от над 500 деца на
възраст от 3 до 6 години включително, 1 обединено детско заведение с две яслени
групи, което работи с деца на възраст до 3 години и деца на възраст от 3 до 6 години
включително, 6 полудневни детски градини, които се посещават от деца на възраст от 3
до 6 години и  11 общообразователни и 1 професионално училище по транспорт, в
които се обучават над 1800 ученици, разпределени в паралелки от I-ви до XII клас;.

Целодневните детски градини в община Крумовград са:
ОДЗ „Митко Палаузов“, гр. Крумовград - 10 групи с 246 деца;
ЦДГ „Юрий Гагарин“, гр. Крумовград - 4 групи с 82 деца;
ЦДГ „Детелина Минчева“, с. Аврен - 1 смесена група с 18 деца;
ЦДГ „Лилия Карастоянова“, с. Егрек - 1 смесена група с 14 деца;
ЦДГ „Ран Босилек“, с. Каменка - 1 смесена група с 20 деца;
ЦДГ „Мир“, с. Пелин - 1 смесена група с 32 деца;
ЦДГ „Искра“, с. Странджево - 1 смесена група с 30 деца;
ЦДГ „Слънце“, с. Токачка – 2 смесени групи с 32 деца;
ЦДГ „Радост“, с. Поточница 1 смесена група с 23 деца.
Данните показват, че 66 % от децата посещават двете детски градини в

общинския център. Поради малкия брой деца в селата, всички детски градини са със
смесени групи.

Община Крумовград разполага с училищна мрежа, която е оптимална за
потребностите на населението на общината. Училищата на територията на общината
са:

Средно общообразователно училище „Васил Левски“, гр.Крумовград;
Основно училище „Христо Ботев“, с.Гулийка;
Основно училище „Никола Вапцаров“, с.Подрумче;
Основно училище „Никола Вапцаров“, с.Горна Кула;
Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий“, с.Странджево;
Основно училище „Иван Вазов“, с.Поточница;
Основно училище „Васил Левски“, с.Луличка;
Основно училище „П.К.Яворов“, с. Токачка;
Основно училище „Михаил Христов“, с. Аврен;
Начално училище „Васил Левски“, с.Звънарка, махала Козино.
През годините се наблюдава намаляване на броя на паралелките и учениците,

както и на броя на завършилите образователна степен.
Учебният процес е кадрово обезпечен с правоспособни учители. Преобладаващ е

процентът на учителите с образователно квалификационна степен „Бакалавър“ и
„Магистър“. Учители с образователно-квалификационна степен „специалисти“,
преподаващи по няколко учебни предмети, са предимно в малките населени места.

5.7.4. Прогнозна оценка за въздействието на ИП върху здравно-демографския
статус на населението

В случай на приемане на нулевата хипотеза и неразработване на находището от
мрамор „Агликина поляна“, базовият сценарий няма да претърпи промяна и
негативните тенденции, свързани с миграцията и застаряването на населението ще
останат на същото ниво или ще се задълбочат.
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Реализирането на ИП ще подобри възможностите за социално-икономическо
развитие на региона, ще създаде нови работни места и ще повиши качеството на
живота. Тези позитивни процеси окажат индиректно позитивно въздействие върху
социо-демографските процеси в региона:

- ще се повиши броят на работоспособното население в репродуктивна въраст;
- ще се подобрят възможностите за семейно планиране, отглеждане,

възпитание и образование на децата;
- икономическата активност на работещите ще повиши възможностите за

здравословен начин на живот, превенция на социално-значимите
заболявания и елиминиране на някои вредни навици – тютюнопушене,
употреба на алкохол;

- ще се подобри здравно-осигурителния статус на работещите, което им дава
достъп до по-квалифицирана медицинска помощ.

Промените, които ще настъпят в компонентите на природната среда, при
спазване на технологичните инструкции и процедурите за безопасност и здраве при
работа и при движение на пътните превозни средства на територията на кариерата и по
републиканската пътна мрежа, няма да генерират значими, непредвидими и
недопустими здравни рискове и няма да окажат отрицателно въздействие  върху
здравето на потенциално засегнатото население от с. Голям Девесил, с. Девесилово и с.
Егрек.

5.8. Земни недра.

Геоложкият строеж на България е изключително разнообразен. На територията
на страната се разкриват разнообразни по състав и възраст скали подложени на
многократна тектонска преработка. Възрастта на скалните комплекси е от Докамбрия
до съвременни наслаги. По вид разкриващите се скали са седиментни, магмени и
метаморфни. Това многообразие от различни по състав и възраст скали и разнообразни
палеогединамични обстановки е предпоставка за наличието на разнообразни по вид и
произход минерални суровини. На територията на страната са установени находища и
проявление на почти всички видове минерални суровини. В тяхното разпределение
съществува определено зониране предопределено от геоложките и тектонски фактори.
Мизийската платформа и континенталният шелф където се разкриват дебели
седиментни комплекси са основни територии за търсене на находища на нефтени
въглеводороди. Западният Балкан и южна България, където се разкриват останки от
магмени дъги се намират основните находища на метални полезни изкопаеми. С тези
територии са свързани и перспективите за откриеване на нови находища. Находищата
на нерудни суровини и кариерни материали са разпределени на територията на цялата
страна, но свързани с различни по тип скали. Въглищните находища са свързани със
седиментни басейни с различна възраст и тяхното местоположение се контролира от
тези басейни.
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Фиг. 5.8. -1 Тектонска схема на България (Геология на България, т. II)

Съгласно Закона за подземните богатства
Подземни богатства по смисъла на закона са полезните изкопаеми и минните отпадъци
от добива и първичната им преработка, групирани като:
1. метални полезни изкопаеми;
2. неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали;
3. нефт и природен газ;
4. твърди горива;
5. строителни материали;
6. скалнооблицовъчни материали;
7. минни отпадъци

В района на проучваната площ се разкриват преди всичко метаморфитите на
Чепеларската пъстра, Богутевската плагиогнайсова и Въчанската пъстра свити от
Родопската надгрупа. Северозападно от проучваната площ са установени скалите на
Тинтявската гранитогнайсова и Белополската гнайсова свити от Прародопската
надгрупа.

Прародопска надгрупа
Тинтявска гранитогнайсова свита (tiPєC)
Свитата е отделена от Кожухаров (1991). Скалите й се разкриват северозападно от

селата Малък и Голям Девесил. Тинтявската свита е изградена от едропорфиробластови
биотитови на места до двуслюдени гнайси, богати на слюда, които съставят около 55%
от общия й обем и дават облика на свитата. На различни стратиграфски нива в тях се
срещат пачки с дебелина до 60 m от по-бедни на слюда равномернозърнести биотитови
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гранитизирани гнайси и гранитогнайси, които са около 30% от свитата. Скалите са
метаморфозирани в амфиболитов фациес и претърпяли по-късна гранитизация и
мигматизация. Всички скали от свитата са пресечени или в тях са вложени послойно
кварцови жили с дебелина от 0,30 до 1m. Дебелината на Тинтявската свита достига до
750 m.

Белополска свита на гранитизирани гнайси и гранитогнайси (bpPєC)
Свитата е отделена от Кожухаров (1991). Скалите й се разкриват северозападно от

селата Малък и Голям Девесил. Свитата е изградена от дребно- до среднозърнести
гранитизирани гнайси до гранитогнайси, които биват биотитови, мусковитови,
двуслюдени и по-рядко амфибол-биотитови в различните части на профила.
Всред тези гнайси се срещат прослойки от лептитоидни лептинити, гнайсошисти и
шисти с или без гранат и амфиболити. Скалите са метаморфозирани в амфиболитов
фациес и претърпяли по-късна гранитизация и мигматизация. Дебелината на
Белополската свита варира в широки граници от 100 до 850 m.

Родопска надгрупа
Рупчоска група (PєD)
Чепеларска пъстра свита (tčPєD)
Основните й разкрития са в ивица с ширина около 1 km в СИ посока,

наблюдаваща се около селата Егрек и Малък Девесил. Изградена е от непрекъснато
алтерниращи дребнозърнести биотитови гнайси, двуслюдени, мусковитови и биотитови
гнайсошисти и шисти със или без гранат и кианит, аплитоидни мусковитови лептинити
и лептинитови гнайси, дребноочни двуслюдени гнайси, железоносни кварцити и
гондити, амфиболови и амфибол-биотитови дребнозърнести гнайси, разнообразни
амфиболити със или без гранат, мрамори и калцифири и послойни тела и лещи от
метаморфозирани ултрабазити. Във всички разкрития скалите на Чепеларската свита
съдържат послойни и секущи мигматични пегматоидни жили, които в околностите на
Аврен образуват “пегматитови полета”.

Богутевска плагиогнайсова свита (bogPєD)
Най-добри профили от нея се установяват в западния борт на Авренската

синклинала между Голямо Каменяне и Егрек. Във всички разкрития Богутевската свита
е изградена от среднозърнести биотит-плагиоклазови гнайси, които на места прехождат
в амфибол–биотитови или амфиболови и само в най–горните части на профила в
Авренската синклинала те са двуслюдени до мусковитови. В най-пълните разрези
дебелината на Богутевската свита достига до 680 – 700 m.
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Фиг.№ 5.8. -2. Геоложка карта на района на площ „Агликина поляна”

Въчанска пъстра свита (včPєD)
Въчанската свита се разкрива в центриклиналните части на Авренската

синклинала. Свитата е изградена от един гнайсов фон, на които алтернират останалите
скални разновидности. В северните части на к.л. Крумовград гнайсите са биотитови,
двуслюдени и амфибол – биотитови и по количество представляват около 50-60% от
състава на свитата. На югозапад количеството им постепенно намалява за сметка на
другите скали и в Авренската синклинала те са около 15–20%. Останалите скални
разновидности се представят от: двуслюдени, биотитови и мусковитови гнайсошисти и
шисти със или без гранат и кианит, слоисти и масивни  амфиболити, които биват
кварцови,  епидотови и в отделни прослойки съдържат гранат, мрамори, калкошисти,
калцифири, пироксенолити, железоносни и безрудни кварцити, гондити и тънки
прослойки от мусковитови аплитоидни лептинити. В общата скална алтернация на
свитата са вместени различни по големина тела и лещи от метаморфозирани
ултрабазити, с които са свързани като метаморфни продукти талкови, талк – хлоритови,
хлоритови, актинолитови и тремолитови скали и пироксенолити. Заедно с тях
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предимно в будинаж структури са запазени тела от масивни ортоамфиболити и
еклогити. Дебелината на Въчанската свита варира между 750 и 1000 m. Кватернера е
представен от делувиални наслаги и алувиалните чакъли, имащи по-голямо присъствие
в долината на Раман дере.
Мраморите, цел на настоящето проучване, представляват част от Въчанската пъстра
свита, разположени в долната й част. Те са отделени само от амфиболити от
метаморфитите на Богутевската плагиогнайсова свита.

Тектоника
Районът принадлежи към Югоизточнородопския блок на Родопския масив,

фрагмент от Източнородопския мегаблок и попада в Авренската грабен – синклинала,
изградена от метаморфити на Родопската надгрупа. Установени са две основни
разломни структури- Девесилския и Егрекския разломи с посока ССЗ-ЮЮИ (330 -
340°). Егрекския разлом преминава почти в средата на проучваната площ, докато
Девесилския е разположен непосредствено северно от площта. Мраморите в
проучваната площ залягат моноклинално със среден наклон 35о и посока на западане
135о. Освен установените два главни разлома, при проучването на площа бяха
установени и картирани редица разломи от по-нисък клас. Те са поделени в 3 групи.

Литология.
Установена е следната литоложка последователност:

- Комплекс от предимно двуслюдени гнайси, алтерниращи с прослойки и
пластове от биотитови гнайси, амфиболити, мрамори и калкошисти;

- Масивни амфиболити;
- Мраморен комплекс;
- Биотитови и двуслюдени гнайси.
По-надолу са изложени по-подробно направените наблюдения.
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Започва с предимно двуслюдени гнайси, сред които се срещат пластове -
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се дължи на съвпадение на елементите на залягане с релефа.
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Амфиболити.
Разкритията им оформят ивица с ширина 250-350 м южно, западно и северно

около вр. Бани пазлак. Границата с долулежащия мраморен пласт е нормална и рязка.
Афиболитите имат масивна текстура. Техните разкрития са предимно от

заоблени скални маси. Доста често оформят изтеглени по пластовостта валунообразни
късове. Срещат се открояващи се огромни скални маси с обем над 150-200м3 от
масивни амфиболити. По своята текстуро-структурна характеристика това са типични
ортоамфиболити.

На места главно северно от вр. Бани Пазлак са разложени и се установяват по
тъмнозеления грус. Дебелината на амфиболитите е около 70м.

Мраморен комплекс.
Заляга с нормална, но рязка граница над амфиболитите. Мраморите на

комплекса се покриват от отгорележащите двуслюдени гнайси. Често на границата
между тях се отбелязва алтернация на мрамори и гнайси. Разкритията на мраморния
комплекс оформят ивица с посока ЮЗ-СИ, проследяваща се от средата на южната
граница до североизточния край на проучваната площ. Ширината на ивицата варира от
120м, югозападно от вр. Бани Пазлак  до 400м.

Оформени са две по-големи петна. Едното значително по-малко е около и самия
вр. Бани пазлак. Това петно има окръглена форма с максимална ширина 320м. Това
уширение се дължи преди всичко на съчетанието на елементите на залягане на скалите
с релефа.

Второто значително по-голямо петно започва на запад от безименния дол
източно от вр. Бани Пазлак. В този дол съгласно данните от геоложкото картиране
върви Егрекската разседно-отседна структура. Петното продължава до крайната
североизточна граница на проучваната площ, като в него се включват площите от
находищата  “Девесилово” и “Егрек”. На север е ограничено от границата на
проучваната площ. Дължината му надвишава 1800м, а ширината му варира около 300-
450м.

Мраморният комплекс започва непосредствено над амфиболитите от бели на
места с жълтеникав оттенък дребно до среднозърнести мрамори с пластови характер и
дебелина на пластовете около 20-50см. Общата им дебелина е в порядъка на 2-5м.

Те преминават към тънкослойни мрамори, чийто разкрития са дребнокъсови с
изометрична окръглена форма с размери до 15-20см. Общата дебелината на пачката е
около 30-50м.

Фиг.№ 5.8. -3. Дебелопластови сред тънкопластови мрамори
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В горната част на пачката сред тях се срещат по-дебели пластове с масивен
характер. Дебелината на пластовете е от 0.60 до 2.0м.

На същото място в литоложката колонка в източното петно се разкриват
дебелопластови мрамори с ивичест изглед. Ивиците имат характер на свързани тънки
слоеве. Последните имат различна петроструктурна характеристика и се подават по
различен начина на излужване. Мраморите имат ъгловата форма с остри ръбове. Те се
разкриват под формата на вертикални стени с височина 1.5-2.0м. Такива се открояват
югозападно от кота 586.0 и северно от местността Бани пазлак. Общата им дебелина е
приблизително около 15м.

Пачката от дребнопластови мрамори в най-горната си част преминава към съвсем
тънкослойни нашистени мрамори, като дебелината на слойчетата е в порядъка на
милиметри. Такива финослоести мрамори изветрели се разкриват по южния склон на
вр. Бани пазлак.

Постепенно заоблените изометрични късове на дребнопластовите мрамори
увеличават своите размери и преминават към средно до едроблокови валунообразни
разкрития на масивни мрамори и разкрития на дебелослойни и масивни мрамори.
Разкритията на масивните и валунообразни мрамори са съсредоточени по двата бряга
на Раман дере в северните 2/3 от проучваната площ. По-малки разкрития от същите са
отбелязани северно от местността Бани пазлак. По всяка вероятност двете находища са
свързани северно от проучваната площ.

Валунните и масивни мрамори са предимно бели, на места с жълтеникава оттенък,
в някои пачки сивеещи. Някои разновидности имат слабо розов цвят. Те са предимно
грубозърнести, като на места калцитовите кристали достигат и надвишават 2см. Сред
тях се срещат и финозърнести, като обикновено финозърнестите са по-слабо изветрели,
по-плътни, сивеещи и понякога имат синкав оттенък. В най-северните части , както и в
междинното безименно дере се срещат бели мрамори с червени прожилки. Последните
вероятно са свързани с влиянието на Девесилския и Егрекския разломи и проникването
по тях на води набогатени на желязо.

Най-добрите разкрития на масивни мрамори с много редки видими пукнатини са по
западния бряг на Раман дере. Те заемат стръмния склон и се проследяват във височина
на около 10-15м, след което постепенно преминават към средновалунни и
дребнокъсови  разкрития. В разкритията не можаха да бъдат измерени елементи на
залягане поради масивния характер на скалата. Ръководейки се от измерените елементи
на залягане западно допускам, че в тази част масивните мрамори заемат само стръмния
склон. Мраморите са с широко заоблени форми. Не се наблюдават карстови форми.

Фиг.№ 5.8. -4. Масивен мрамор на западния бряг на Раман дере
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На север по двата бряга на дерето те преминават към едровалунни и
средновалунни разкрития и дебелопластови мрамори. Сред тях се срещат и валуни с
обем над 1м3.

Масивните мрамори продължават и под алувиалните наслаги в Раман дере.
Разкритие от тях под формата на водопад, завършващ с кръгообразно басейнче е
установено в коритото на реката .

Валуните са със силно заоблени форми, до известна степен изометрични, леко
изтеглени в една посока. Техните размери варират от 1.0-1,5м3 до такива с размери 50-
80см. Те преминават  към дребновалунни са размери 30-50см. На места добиват
пластообразен характер.

фиг.№ 5.8. -5. Валуни с пластообразен характер и пластови заоблени разкрития

На места се разкриват големи по размери пластови повърхности (4х8м) с
единични  пукнатини. В последните има наченки на излужване и образуване на кари,
но е установено разкритие със силно развита пукнатинна система, в което
карообразуването е в напреднал стадий.

Масивните и валунообразните мрамори постепенно прехождат нагоре в по-
дребнокъсови и тънкопластови мрамори. Дебелината им е около 20-30м.

Мраморният комплекс завършва с пачка с обща дебелина над 5-6м от бели средно
до дребнозърнести мрамори от средно до дебели пластове мрамори. Те се проследяват
почти по цялата граница с отгоре лежащите гнайси. На места се разкриват под формата
на големи пластови повърхности без пукнатини или са силно накливени.

Биотитови и двуслюдени гнайси
Над пачката от дебелослойни мрамори нормално залягат двуслюдени и

биотитови гнайси. Често границата не е рязка, а се наблюдава редуване на мрамори и
гнайси което се установява под формата на калкошисти.

Обикновено на повърхността гнайсите са силно грусирани, но в доловете се
наблюдават напълно свежи дебелопластови биотитови гнайси.

Кватернер
Представен е от делувиий и елувий по някои заоблени била и по-равни участъци

и алувиалните чакъли в Балабанска река и Раман дере.
Дебелината на алувия не надвишава 1.5-2м. Алувиални наслаги са установени в

обхвата и близост до двете реки преминаващи през площта. Представен е от
несортирани теригенни наслаги с размери от алевритови до валуни. Пясъчния
компонент е полимиктов с зърна както от карбонатните мрамори, така и от силикатните
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гнайси. Валуните са със състав повтарящ състава на пясъка – силикатни и карбонатни
от гнайсите и мраморите. Формата им е неправилна с леко заоблени ръбове.

Делувиалните наслаги са установени като прекъснати ивици в основата на
склоновете.

Тектоника
В площта на проучване не са установени видими гънкови структури или

съществени разлики в елементите на залягане на метаморфитите. За цялата площ е
характерно залягане на пластовете на югоизток С-120-1400, като най-чест е 130-1350
под наклон 20-300. Установени са единични отклонения със западане на юг или
югозапад, които са свързани с локални нарушения.

Най-съществени различия в измерените елементи на залягане са елементи
измерени североизточно от местността Бани пазлак. В участъка наред с югоизточно
падение е установено залягане на североизток и на изток 20-60-900 с наклони около
200. В единичен случаи е измерено С-00 Н-750, което е свързано с локална руптурна
структура. Тези различни елементи на залягане оправдават местоположението на
проследените едровалунни мрамори североизточно от мест. Бани пазлак.

От руптурните структури най-съществен е Егрекския разлом. Съгласно
картировачните работи в по-дребен мащаб и профилите от настоящата картировка този
разлом преминава в безименния дол между Балабанска река и Раман дере. При
извършените геологокартировачни работи не бяха засечени негови прояви, което
вероятно се дължи на това, че е покрит от кватернерни наслаги. По всяка вероятност на
юг той променя своята посока от югоизток на изток и е засечен от разседно-отседна
структура, бележеща границата между мраморния комплекс и гнайсите. При него
южното крило е отседнато на запад с около 170м. С този разлом са свързани и
съпътстващи разседни движения при които скалите имат вертикални елементи на
залягане. На север, където коренните разкрития са покрити от делувий той причинява
отместване на естествената граница между амфиболитите и мраморите.

Пукнатинната тектоника, която има решаваща роля за добива на блокове е силно
и неравномерно разпределена. Срещат се сравнително големи пластови повърхности,
на които не се отбелязват каквито и да е пукнатини, но се срещат и такива много
напукани до кливаж.

В обхвата на установените разломи, пукнатините са отворени, като на страни от
тях пукнатините са запълнени с калцит.

Установена е една доминираща пукнатинна система Тя е субвертикална и с
посока югоизток 130-1400. Тя е напречна на основната посока на залягане на
метаморфитите и е паралелна на Егрекската и Девесилската разломни структури.
Пукнатините обикновено са тънки чисти прави или слабо извиващи се и обикновено
проследяващи се на не повече от 1.5-2м.

Фолиативните повърхности, които биха определили формата и размера на блока
са пластовостта-фолиация (ав) с усреднени елементи на залягане С-130-1350 Н-20-300 и
основната установена пукнатинна система (вс) субвертикална с посока 130-1400.

Това определя идеализирания блок с един ъгъл близък до правия и един около
700. Трета фолиция не е засечена, въпреки че анализирайки формата на валуните се
набелязва субвертикална напречна на основната пукнатинна система фолиация, която
би се определя като (ас).

Резултатите от статистическата обработка на измерените пукнатини в обхвата на
находището са дадени на следващите две фигури:
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Фиг. №5.8. -6. Статистически обработени данни за напукаността на мраморите

Мраморите от находище „Агликина поляна“ са два типа.
Тип А: Това са едро до средно зърнести мрамори, светло сиви до сивобели на

цвят. Тези мрамори имат ясна изразена ивичеста текстура, като отделните слоеве се
различават както по цвят, така и по зърнометрия. Поради нееднородната си
зърнометрия и ивичестост, ерозионните процеси са проникнали на по-голяма
дълбочина в тези мрамори. По състав са с повишена доломитна компонента.
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Тип В: В този тип са обособени алтернация от бели, до сивобели,
дребнозърнести мрамори. При тези мрамори е установена неясна ивичеста текстура.
Мраморите са дебелопластови до масивни. Тези мрамори са по-слабо засегнати от
ерозионните процеси. По състав са калцитни.

Като „стерилни обеми“ или „вътрешна откривка“ са определени обемите от
гнайси, амфиболити и калкошисти. Последните представляват алтернация на мрамори
със силикатни скали, като по този начин са формирани отделни малки лещи или
прослойки установени основно по сондажни данни и по-рядко при картировъчните
работи. Установените стерилни обеми са с дебелини извънмащабни за приетите за
настоящия доклад мащаби за графично изобразяване, но тяхното наличие оказва силно
негативно влияние спрямо проучваната суровина, поради което те са поделени като
самостоятелна обща скална разновидност, техния обем е установен, изчислен със
запасите и ресурси от полезно изкопаемо.

При определяне границите и външния контур на блоковете са взети под
внимание данните от геологопроучвателните работи и геоложката картировка, като във
всяка точка от крайния контур е извършено директно наблюдение и са събрани данни
за геоложкия строеж който са с положителен характер за наличието на полезно
изкопаемо.

Фиг. №5.8. -7. Геоложка карта на находище „Агликина поляна“
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Въздействието на добивните работи върху устойчивостта и здравината на
геоложката основа ще бъде незначително.

Геоложки доклад е представен в Приложение 32, като приложенията към него са
приложени само на електронен носител.

5.9 Ландшафт.
Съгласно системата за регионалните таксономични единици при ландшафтното

райониране на България, районът на инвестиционното предложение попада в:
- Южнобългарска планинско-котловинна област;
- Източнородопска подобласт;
- Джебелско-Мъгленишки район.
Ландшафтът на Източнородопската подобласт е оформен от полицикличното

развитие на релефа през неогена и плейстоцена и се определя от съчетание на хълмист
и нископланински релеф. Изграден е от две широкообхватни гънкови геоструктури –
Източно-Родопска мегаантиклинала и Източно-Родопска синклинала. В
морфохидрографско отношение ландшафтите се определят от съчетание на хълмист и
нископланински релеф. Ландшафтите са оформени от полицикличното развитие на
релефа през неогена и плеистоцена.

Джебелско – Мъгленишкия ландшафтен район се е формирал в ландшафтно
отношение чрез нееднаквата устойчивост на скалната основа от една страна, както и
значителната лабилност на терциерните седименти и са обособили диференцирания
ефект на ландшафтообразуването от териториалния обхват на община Крумовград.
Хоризонталната и вертикалната ландшафтна структура не е еднородна по видовете
ландшафти и техният ресурсен потенциал, който се обединява в две типологични групи
ландшафти съгласно хоризонталната структура на страната, а именно: 3.9.20.46 и
3.9.20.47.

Според Класификационната система на ландшафтите в България, районът на
инвестиционното предложение попада в:

Клас – Планински ландшафти;
Тип – Ландшафти на субсредиземноморските нископланински гори;
Подтип – Ландшафти на нископланинските ксерофитно храстови гори;
Група – Ландшафти на нископланинските ксерофитно храстови гори върху

седиментни скали с малка степен на земеделско усвояване.
Класът Планински ландшафти като най-голяма таксономична единица, в която

попада цялата територия на община Крумовград се установява по
макроморфолитогенните признаци на Източните Родопи като част от старонагънатите
планини в нашата страна. Те отразяват характера на зоналността и азоналността и
съответното съотношение на екологическите показатели определящи видовете
планински ландшафти. При ландшафтната диференциация на обекта от геоекологична
гледна точка задължително е отчитането влиянието на антропогенния фактор.

Типът ландшафти на субсредиземноморските нископланински гори се явява
втората по ранг таксономична единица, в които попада цялата площ на община
Крумовград и се определя въз основа на характерни зонални екологически показатели.

За установяване на този таксон ландшафти е използван качествения показател за
тип растителност, който определя визуалния (външен) вид на съществуващите
ландшафти на обекта.

Подтипът ландшафти е използван като междинен таксон за ландшафтната
класификация и се базира на диференциацията на същите зонални ландшафтни
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показатели, както и при типът ландшафти, но с величини вариращи в интервалите на
горе цитирания съответен тип. В конкретния случай както за територията на цялата
община Крумовград така и за региона на обекта за открит добив на минерални
суровини като диагностичен критерии е растителния подтип.

Групите ландшафти по диагностика включват мезоморфолитогенни показатели като
вид и свойства на скалния субстрат, характер на съвременните наслаги, растителни
асоциации, степен на разораност и обезлесеност.

Видът ландшафти се явява най-малкият таксономичен ранг в класификационната
структура. Тяхното установяване е въз основа на особеностите им в морфологичния
строеж и тяхната вертикална (вътрешна структура).

В териториалния обхват на проучвателна площ “Крумовград” съществува следната
структура на видовете ландшафти:

Горски ландшафти - заема територия от горския фонд включени в структурата на
ДЛ “Крумовград” и са 100 % от площта на обекта. Растителността е от горски
растителен тип представена основно от нискостъблени антропогенни насаждения по
вид на горите, които дават най-голямата част от облика горските ландшафти и са както
следва:

- Горски нискостъблен билен беден ксероморфен.
- Горски нискостъблен билен средно богат мезоморфен.
- Горски нискостъблен склонов беден ксероморфен.
- Горски нискостъблен склонов беден мезоморфен.
- Горски нискостъблен склонов средно богат мезоморфен.
- Горски нискостъблен склонов богат мезоморфен.
Горските широколистни високостъблени ландшафти са сравнително ограничено

разпространени, но дават качеството на горските ландшафти.
Представени са от:
- Горски широколистен високостъблен склонов беден ксероморфен.
- Горски широколистен високостъблен склонов средно богат ксероморфен.
Сравнително по-ограничено са представени горските иглолистни ландшафти, които

също са с антропогенен произход създадени като горски култури.
Представени са от:
- Горски иглолистен билен беден ксероморфен.
- Горски иглолистен склонов беден ксероморфен.
- Горски иглолистен склонов средно богат мезоморфен.
Извън горските територии ландшафта е представен от:
Ливадни ландшафти представени основно като мери и пасбища и са разположени в

поземления фонд и са както следва:
- Ливаден билен ксероморфен;
- Ливаден склонов ксероморфен;
- Ливаден равнинен мезоморфен.
Териториите заети от тези ландшафти обхващат ливади, пасбища и голини заети от

тревни екосистеми.
Агроландшафтите са площите на поземления фонд и основно служат за

селскостопанско производство и са както следва:
Аграрен сеитбооборотен равнинен средно богат мезоморфен.
Аквалните ландшафти, заемат съществуващите водни площи от територията и са

представени основно от река и водни течения.
Скалните ландшафти са представени от скалния фундамент на отделни места

разкрити на земната повърхност и са моделирани основно от изветрителните процеси.
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Описаните влияния по компоненти не се очаква да предизвикат съществени
изменения на съседни и свързани ландшафти и характерни елементи на ландшафта,
каквито са и заключенията в раздел „почви” и „геология”, няма риск от провокиране на
ерозионни процеси, засягащи околни терени или процеси на свлачища и срутища.

След изчерпването на запасите ще се образуват нови релефни форми, които след
рекултивацията вторично ще бъдат видоизменени. Разработването на находище по
открит начин поражда преки промени в ландшафта. Като цяло ефектът може да бъде
описан като постепенно и безвъзвратно понижаване на терена до достигане на
проектните коти на дъното.

За оценката от съществено значение е липсата на особена културна и социална
значимост на засегнатите терени. Кариерата не е визуално достъпна при наблюдения от
земната повърхност за територии с туристически обекти, което би предизвикало
влошаване на облика в региона.

Ландшафтът в района, преди разработване на кариерата в миналото, може да се
оцени като типичен, широкоразпространен, без културна и социална стойност.

В настояще, след дългогодишна експлоатация, без да се стопанисва, ландшафтът е
значително изменен.

Фигура 5.9-1 Класификация корине земно покритие, актуализация от 2018 г.
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По класификацията Corine Land Cover 2018 на територията на ИП и в околностите
са разпространени 4 основни ландшафтни типа. Ясно изразен е доминиращия характер
на Ландшафтените типове „Неполивни обработваеми земи” с код 211 и „Земеделска
територия със значително участие на естествена растителност” с код 243. Третия тип е
„Гори и пулуестествени територии. Широколистни гори” с код 311 и 4 тип „Преходно
дървесно-храстова растителност“ с код 324 касаещи обхвата на територията на
концесията.

Територията няма визуална връзка с жилищни територии, обекти за рекреация или
туристически маршрути, което би повишило важността на локалните ландшафтни
характеристики (за такива обекти високата природна стойности на ландшафта във
визуалния обхват е един от важните нематериални активи).

Фигура 5.9-2 Паневропейски слоеве с висока резолюция (HRL), горски фонд
актуализация от 2015 г.

Фигура 5.10-3 Паневропейски слоеве с висока резолюция (HRL), Тип гора актуализация
от 2015 г.
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Фигура 5.10-4 Паневропейски слоеве с висока резолюция (HRL), пасище актуализация
от 2015 г.

По класификацията Паневропейски слоеве с висока резолюция (HRL) които
предоставят информация за специфичните характеристики на земното покритие и
допълват картирането на земното покритие / земеползване, като например в набора от
данни за земно покритие CORINE (CLC). HRLs се произвеждат от сателитни
изображения чрез комбинация от автоматична обработка и интерактивна
класификация. От производството на референтната 2015 година производството все
повече се основава на времеви редове от сателитни изображения от различни сензори,
включително комбинацията от оптични и радарни данни. Досега са идентифицирани
пет теми, съответстващи на основните теми от CLC, т.е. нивото на запечатана почва
(непроницаемост), гъстотата на дървесния покрив и горски тип, пасищата, влажността
и водата и малките дървесни особености.

гора Плътност на дървесния покрив и
продукти от горите

Плътност на дървесния покрив,
доминиращ вид листа и продукти от
горски тип + нови продукти за смяна

Естествено пасище Ограничен пасищен продукт с
акцент върху естествените
пасища

прекратено

пасище Na Нов базов продукт за пасища, базиран
на 7-годишни времеви редове,
включително всички пасища

Проучваната площ е силно повлияна от антропогенната дейност. Местната
растителност се е съхранила в ограничени малки територии. По-голямата част от
територията е заета от първично и вторично сукцесионна растителност, както и от
ерозирали след обезлесяването терени.

Обобщено от представения картен материал на територията на ИП не се срещат
гори с ценни качества за ландшафта, а от пасищата се срещат хетерогенни земеделски
територии.
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5.10. Културно и историческо наследство.

На територията на общината има останки от праисторически, тракийски и
средновековни селища, крепости, светилища, надгробни могили, скални гробници,
църкви и некрополи, които свидетелстват за интензивен и продължителен живот през
всички исторически епохи. В местността Ада тепе, край гр.Крумовград, е открит най-
древният рудник за добив на злато в Европа, който е функционирал в периода ХV-VІІІ
в.пр.Хр.

За археологически паметници на културата са обявени 45 обекта, от които три са
от национално значение:

1. Средновековна скална обител, т.н. "Дупка на поп Мартин" в с.Орешари.
Гробницата е изсечена в труднодостъпни скали над десния бряг на река Арда. Около
входа, който е на 4 м. над околния терен, са изсечени 13 скални ниши. Във вътрешното
й пространство има ниши, улеи и вдълбавания.

2. Скална гробница в с.Рогач. Гробницата е датирана към І хил.пр.н.е. Изсечена е
във вулканичните скали на десния бряг на р.Крумовица. Тя е с трапецовиден план и
сечения, с горен отвор и тесен вход на юг към реката. Пред него има леко загатнато
преддверие.

3. Долмени в с.Черничево, в местността Хамбар дере. В с.Черничево, в местността
Хамбар дере, се намира некропол от 7 долмена, датиран към кр.ІІ – нач.І хил. пр.н.е. От
тях добре запазени са 4. Те са градени от вертикално поставени каменни плочи.
Входовете им са от юг и представляват страничен отвор в късата страна. Другите 3
долмена са полуразрушени. Останки от праисторически, тракийски и средновековни
селища са открити в гр.Крумовград и селата Джанка, Овчари, Вранско, Ковил, Чал,
Подрумче, Студен кладенец, Стари чал, Поточница, Храстово, Лимец и Гулия.

Десетки крепости, от които днес са останали само следи от зидове, са били
построени за охрана на пътя за Мосинопол (днес Гюмюрджина). В зависимост от
терена, върху който са изградени, те са с различен размер и форма. Повечето от тях са
разположени близо до реки, които ги опасват със стръмни брегове. Най-добре укрепени
и подсилени с кули са леснодостъпните места. Местностите, където е имало крепости,
носят наименование “Калето”, “Градището” или “Асара.

Останки от зидове на крепостни стени са открити в гр.Крумовград и в селата
Звънарка, Джанка, Хисар, Златолист, Луличка, Пелин, Рогач, Странджево, Орешари,
Студен кладенец, Стари чал, Морянци, Сладкодум, Рибино, Пашинци, Храстово, Егрек,
Девесилово, Черничево, Горни Юруци, Долни Юруци и Синигер.

Тракийските светилища са разположени на скални масиви или на отделни скали,
които се извисяват над околния терен. Други светилища са представлявали сгради с
кръгла или правоъгълна форма. Тракийски светилища са открити в селата Джанка,
Овчари, Ковил, Перуника, Пелин, Сбор, Лимец и Малък Девесил.

Изключително интересни и атрактивни са тракийските скални ниши, които се
срещат единствено в Източните Родопи. Повечето от тях са разположени в отвесни
скали по поречието на р.Арда и р.Крумовица. Изсечени са в най-високата и недостъпна
част на скални масиви или на отделни скали. Все още се дискутира по въпроса за
тяхното предназначение. Скалните ниши са различни по големина, форма, дълбочина и
начин на издълбаване. Преобладават трапецовидните ниши, по-малко са
правоъгълните, срещат се и елипсовидни.

Скални ниши има в селата Джанка, Вранско, Луличка, Перуника, Странджево,
Орешари, Сбор, Морянци и Поточница.
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Скалните гробници са уникални тракийски паметници, които са изсечени в
ниската част на голяма скала. Най-често са трапецовидни, с отвор отгоре и тесен
елипсовиден вход на късата страна. Той е бил затварян с каменна плоча, след което е
затрупван с камъни и пръст. Скални гробници са открити в селата Джанка, Рогач,
Странджево и Поточница.

В с. Ковил е открит некропол от скални гробове с жертвеник, които са изсечени в
скалите по периферията на билото. Гробовете са 9 на брой и са разположени в една
линия.

В община Крумовград има тракийски надгробни могили в селата Звънарка,
Овчари, Аврен, и Луличка.

Средновековните църкви е имало в крепостите и в селищата. На много места са
открити останки от зидовете им. Църкви е имало в гр.Крумовград и селата Златолист,
Пелин, Студен кладенец, Голяма Чинка, Храстово, Ручей, Аврен, Егрек, Девесилово,
Девесилица, Черничево и Стражец.

Средновековните некрополи се намират до средновековно селище или крепост.
Местните хора ги наричат “Стари гробища”, “Дженевиз мезар” или “Гяур мезар”.
Гробовете са ориентирани в посока изток-запад и представляват гробна яма,
облицована и покрита с каменни плочи.

Средновековни некрополи са открити в гр.Крумовград и селата Звънарка, Овчари,
Горна кула, Странджево, Студен кладенец, Стари чал, Поточница, Рибино, Голяма
чинка, Ручей, Аврен, Егрек, Голям Девесил, Лимец, Девесилово, Черничево, Горни
Юруци и Стражец.

3. Архитектурно-строителни паметници на културата.
1. Джамия “Сейтляр джамиси” в гр.Крумовград.
Изградена е върху основите на стара талпена джамия от 16 – 18 век, която е била

предпоставка за възникването на града: във връзка с петъчните събирания на вярващи
около нея се появява търговия, построяват се търговски складове, а по-късно и жилища.
Строена е през 1855 година, като първоначално постройката е била дървена. В
сегашния си вид е построена в периода 1901-1904 година от фамилията Сейди.

2. Църква “Св.Иван Рилски” в гр.Крумовград.
Строена е през 1934 година по инициатива на Гиню Кантарджиев, Русин Русинов и

Хараламби Колев. За целта е имало създаден фонд, в който се събирали средства.
Църквата е осветена на 30.10.1938 година от Пловдивския митрополит Кирил, по-късно
Патриарх български.

3. Тютюневи складове – 2 броя, в гр. Крумовград.
Първоначалната и настояща функция на двете сгради е тютюневи складове.

Съхранени са във висока степен в автентичния си вид. Притежават културно-
историческа стойност като представители на типа сгради, свързани с основния поминък
на района.

4. Къщи на ул.”Съединение” в гр.Крумовград. Построени са през 30-те години на
ХХ век и представляват характерна за града от този период бедна жилищна
архитектура. Сградите притежават културно-историческа стойност като елементи на
съхранен градоустройствен ансамбъл.

5. Сграда в гр. Крумовград, в която се помещава музейната сбирка.
Построена е през 1901 година за военен клуб и носи характеристиките на

късновъзрожденска сграда. В периода 1912 – 1913 година е използвана за кметство.
Сградата притежава културно-историческа стойност като единствен съхранен пример
на обществено строителство в града в началото на века.
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През 1971 година е реставрирана и адаптирана за нуждите на музейната сбирка за
културно-историческото наследство на община Крумовград.

6. Комплекс “Църква “Св.Пророк Илия” и училище” в с. Аврен.
Църквата е построена с разрешение на турските власти, като строежът започва

през 1866 година. Тя е завършена и осветена през 1870 година. Инициатори за
построяването й са Милю и Гого Славилови. Майстори на строежа са Вълчо Каптилов,
Стоян Петков и Славил Кирев Славилов, който дава дворното си място за нейния
строеж. В имота на църквата и в комплекс с нея е разположена сграда, в която от 1878
до 1928 година се е помещавало училището на селото.

7. Църква “Св.Атанасий” в с.Черничево.
Църквата е построена през 1847-1848 година с разрешение на турските власти.

Инициатор за построяването й е Гиню Кирев – чорбаджия по онова време. Имотът е
подарен от някой си Руско, който е имал и къща в същия двор. Майстор на строежа е
Коджагого от с.Петково, Смолянско. Църквата е изгоряла до основи през 1913 година и
е била възстановена през 1921-1922 година.

8. Римски мост в с.Егрек.
Мостът е строен от чобан за хаир на хората. Той е двусводест, с дължина на

пътното платно 13,20 м. Сводовете са широки 4,60 м. и 2,60 м. Граден е от обработени
камъни, като сводовете са облицовани с корнизи от по-малки плоски камъни. Блокажът
е от необработени речни камъни.

Мостовете от този вид са строени към края ХVІІІ в. или началото на ХІХ в., но
хората обикновено ги наричат “римски”. Строени са от майстори-строители от
Смолянско.

9. Воденици – 5 броя в с.Егрек.
Водениците са построени по течението на реката и са предназначени за мелене на

царевично брашно и фураж. Те са 5 броя, от които 2 в Долната махала, 2 в Горната
махала и 1 в Централната махала. Всички са действащи и работят от м.ноември до
м.март, когато реката е най-пълноводна. Изградени са от ломени камъни, а покривите
им са покрити с каменни плочи.

Други архитектурно-строителни обекти.
1. Джамия в с.Чал
Джамията „Коюнонларъ джамиси” е най-старата датирана джамия в Източните

Родопи. Построена е от овчарския род Коюнонлар. Известна е и с името Ахат буба
джамиси, на мюсюлманския светец, чието тюрбе се намира в съседство с нея. То се
посещава от населението на съседното алианското село Доборско. Джамията и тюрбето
са разположени сред обширно гробище, обрасло с вековни дъбови дървета.

2. Параклис в с. Стражец.
Намира се от лявата страна на пътя Крумовград – г. Юруци, на 1 км преди селото.

Входът е от южната страна. Покривът е двускатен, покрит с каменни плочи.
1. Паметници в община Крумовград.

Таблица 5.10-1.  Паметници в община Крумовград
№
по
ред

Наименование Местонахождение

1. Паметник на хан Крум гр.Крумовград, пл."България"
2. Паметник на майка България гр.Крумовград, пл."България"
3. Паметник на капитан Петко войвода гр.Крумовград, ул."Княз Борис І"
4. Паметник на убитите опълченци гр.Крумовград ул."Д.Благоев"
5. Паметна плоча на Емил Колев гр.Крумовград, ул."Съединение" 7
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6. Бюст-паметник на Васил Левски гр.Крумовград, ул."Опълченска" 1
7. Бюст-паметник на Хр.Смирненски гр.Крумовград, ул."Съединение" 23
8. Бюст-паметник на Иван Вазов с. Звънарка, в училището
9. Бюст-паметник на Н.Й.Вапцаров с. Горна Кула, в училището
10. Паметник на бежанци от с.Манастир, Беломорска

Тракия
с.Аврен

11. Паметна плоча на Михаил Христов с.Аврен, м.Кабаач
12. Паметник на загиналите в Отечествената война с.Голям Девесил, м.Лелек дере
13. Паметник на загиналите през 1912-1913 година с.Черничево
14. Паметник на л-т Младен Калеев с.Черничево, в училището
15. Паметна плоча на л-т Калеев и р-к Русев с.Черничево

4. Туристически атракции
За културно-историческото наследство на общината разказва музейната сбирка в

гр.Крумовград, която е разположена в сграда, паметник на културата, строена през 1901
година. На площ от 250 кв.м. са подредени над 2 хиляди експоната.

Най-значителната река в Източните Родопи – река Арда – е северна граница на
община Крумовград. Част от изградения на нея язовир "Студен кладенец",
включително язовирната стена и ВЕЦ "Студен кладенец" са разположени на
територията на общината. Язовирът е част от хидроенергийната каскада Долна Арда.
Той е вторият по големина в България и е най-живописният в Родопите.

Язовир „Студен кладенец” и реките Арда и Крумовица предлагат условия за
практикуване на риболов и водни спортове.
Всяка година, в края на м.май се провежда регата ”Арда и нейните язовири”.
Спускането започва от язовир Кърджали, минава през язовир "Студен кладенец" и
завършва на стената на яз." Ивайловград". Единият от биваците, които се устройват за
участниците, е в с.Студен кладенец.

За извършване на организиран ловен туризъм се използват Държавно дивечовъдно
стопанство "Студен кладенец", Държавен дивечовъден участък “Чифлик дере” и
тринадесет ловни полета.

Ежегодно през м. май в гр. Крумовград се провежда Събор на народното
творчество, на който индивидуални изпълнители, певчески и танцови колективи
представят местни родопски, тракийски и турски песни и танци.

Съгласно получен отговори от РИМ Кърджали, в крайните точки, очертаващи
границата на концесията от координатния регистър, има данни за наличието на
движими културни ценности – монети, накити и керамични съдове, открити в селата
Егрек и Девесилово. В землището на село Егрек са регитрирани четири архитектурни
недвижими културни ценности – мост и три воденици. Тези обстоятелства налагат
провеждането на теренни археологически проучвания.

Наличието на такива следва да бъде потвърдено чрез теренно археологическо
обхождане, при което да се констатира, че в участъка, от който ще се изземват
природни богатства има или няма и други културни ценности. За процедурата по
ОВОС не се налага да се извършва теренно издирване поради факта, че не е ясно дали
възложителят ще получи право на търговско откритие.

За опазване на евентуални културни ценности по време на строителството ще
бъдат заложени съответните мерки съобразени с действащото законодателство.
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6. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на ИП за околната
среда:

6.1. Атмосферен въздух. Прогноза и оценка на въздействието на емисиите върху
качеството на атмосферния въздух съобразно действащите в страната норми и
стандарти

6.1.1. Строителен период
По време на строителството се очаква да бъдат формирани емисии, свързани с

отделянето на прах и отработени газове от строителната механизация.
При изпълнението на разкривните работи, планировката и оформянето на терена

за разработване на кариерната площадка и инфраструктура към нея, ще се изпълнят
земни работи, съпроводени с отделяне на прах. Степента на запрашеност зависи от
терена, върху който ще се осъществяват строителните/подготвителни работи и
метеорологичните условия в района. За разглежданата площадка е характерна земна
основа, съставена от маломощен почвен слой (кватернерна покривка 0.35 m.),
представен главно от склонов насип и делувиални отложения.

В тази връзка, при извършване на подготвителните/разкривни работи на
кариерната площадка се очаква формирането на емисии на прах, главно на общ
суспендиран прах в ограничен периметър около работната зона, главно при товаро-
разтоварните работи. При тази дейност, очакваните емисии на прах са незначителни,
поради ниската височина на товарене и разтоварване от 0,5 до 1 м., както и от високия
гранулометричин състав и влажност на почвения слой (над 1 мм. ≈ 95 % и относителна
влажност от 12 % до 30 %).

Имайки предвид съществуващите обстоятелства, общото замърсяването се
очаква да бъде с локален характер с предполагаем обсег на въздействие до 100 м. от
източника.

Значителна част от минно-строителните работи, като изкопи, насипи,
вертикална планировка на кариерната площадка се очаква да бъдат изпълнени със
строителна механизация, включваща булдозери, багери, челни товарачи, самосвали.

Въздействието на отработените газове от посочените източници при
преобладаващите атмосферни условия и геоморфоложките характеристики на
площадката се очаква да бъде ограничено в радиус от 200 – 250 м.

6.1.2. Период на експлоатация
За оценка на съответствието на имисионните концентрации на замърсителите с

пределно допустимите норми (НОЧЗ) са използвани изчислените средночасови,
средноденонощни и средногодишни концентрации в приземния атмосферен слой на
територията на кариерната площадка и контактните зони, посредством дисперсионен
математически модел AERMOD/ISC.

Използването на AERMOD/ISC е оправдано от гледна точка на широката сфера
на приложение на модела от една страна и от друга, липсата на специализирани
дисперсионни модели, разработени на национално ниво за оценка и прогноза на
площни източници на неорганизирани емисии – основни за дейностите по открит добив
на скалнооблицовъчни материали (мрамори).

Моделът е приложен за симулация на основния (базов) случай, отчитащ приноса
на находището за скалнооблицовъчни материали (“Агликина поляна”) за изменение на
качеството на атмосферния въздух при максимален капацитет и пълно натоварване.
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Прогнозната оценка през периода на експлоатация е получена при типичните за
района метеорологични условия и данни за годишното разпределение на вятъра.
Оценката е извършена спрямо най – близко разположените населени места (с. Егрек, с.
Голям Девесил, с. Девесилово), като потенциалното въздействие е оценено в
референтни рецептори, разположени в границите на урбанизираните територии.

Предвид възприетата схема за реализация на обекта, посредством
последователно разкриване, експлоатация и рекултивация на технологични участъци за
експлоатационен добив на кариерата, изследването (моделирането) е извършено за
всеки един технологичен етап, в зависимост от последователността при неговата
експлоатация.

Получените с модела максимални концентрации (Cmax) за основните
замърсители (прах и азотни оксиди) при експлоатация на находището (“Агликина
поляна”) се реализират изцяло на територията на производствената площадка. В
мястото на въздействие (най-близко разположения рецептор) средноденонощната
концентрация на ФПЧ10 е в диапазона 9.38 µg/m3 – 14. µg/m3, при норма 50 µg/m3 (ср.д).
Средночасовите концентрации на азотни оксиди (NO2) са в диапазона 3.6 µg/m3 – 38.2
µg/m3, при норма 200 µg/m3 (ср.ч).

Като ниски се оценят и количествата на емисиите в приземния атмосферен слой
от специализираните транспортни средства при движението си по външнокариерните
технологични пътища, с максимални концентрации, значително под допустимите
норми. Емитираните замърсители са незначителни и не предполагат измеримо
въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.

От направеният анализ е установено, че съществуващият трафик по основната
транспортна връзка в района – Общински път “Егрек – Голям Девесил”, ще бъде
допълнително натоварен с около 1 автомобила/ден, или под един процент (0.07 %),
спрямо обичайния трафик.

От направения анализ, може да се обобщи, че общинската пътна мрежа в
разглеждания участък (с. Егрек – с. Голям Девесил), няма да бъде съществено
натоварена и/или лимитирана от реализацията на инвестиционното намерение, без
затруднения/нарушения в нормалния (обичаен) автомобилен трафик.

За максимално обективна и точна оценка, получените с програма AERMOD
прогнозни концентрации в мястото на въздействие са представени в перцентили,
изчислени въз основа на допустимите превишения на средночасовата (NO2) и
средноденонощна (PM10) норма по 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. 85/2010 г. с изм. и доп.).

Представените по този начин стойности, дава възможност за оценка на
въздействието в зависимост от ограниченията и допусканията на нормативната уредба,
по отношение допустимия брой превишенията и съответствието им с нормите за КАВ.

Табл. 6.1.2.-1 Прогнозни резултати – Базов модел
Замърси тел и период на

осредн.
Дискретни рецептори Норма

µg/m3R1 R2 R3
стойност

µg/m3
% от

нормата
стойност

µg/m3
% от

нормата
стойност

µg/m3
% от

нормата
Технологичен участък “Изток” – Етап I
Ср. ч. азотни оксиди
(NO2) 95.1-ви перцентил

38,2 19,1 33,9 16,9 2,26 1,13 200  ср.ч

Ср. ден. прах  (PM)
90.4-ти перцентил

14,6 29,2 11,5 23,0 8,90 17,8 50.0 ср.д

Ср. год. прах  (PM) 9,34 23,3 9,11 22,7 8,90 22,2 40.0 ср.г
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Ср. год. азотни оксиди
(NO2)

2,31 5,7 2,27 5,6 2,16 5,4 40.0 ср.г

Технологичен участък “Централен” – Етап II
Ср. ч. азотни оксиди
(NO2) 95.1-ви перцентил

6,55 3,2 45,1 22,5 2,34 1,17 200  ср.ч

Ср. ден. прах  (PM)
90.4-ти перцентил

10,7 21,4 19,5 39,0 9,06 18,1 50.0 ср.д

Ср. год. прах  (PM) 9,09 22,7 10,3 25,7 8,90 22,2 40.0 ср.г

Ср. год. азотни оксиди
(NO2)

2,18 5,45 2,54 6,35 2,16 5,4 40.0 ср.г

Технологичен участък “Запад” – Етап III
Ср. ч. азотни оксиди
(NO2) 95.1-ви перцентил

3,63 1,8 32,5 16,2 2,81 1,4 200  ср.ч

Ср. ден. прах  (PM)
90.4-ти перцентил

9,38 18,7 12,4 24,8 8,97 17,9 50.0 ср.д

Ср. год. прах  (PM) 8,95 22,3 9,39 23,4 8,90 22,5 40.0 ср.г

Ср. год. азотни оксиди
(NO2)

2,16 5,4 2,24 5,6 2,16 5,4 40.0 ср.г

Въз основа на тези изводи може да се приеме, че при експлоатацията на
находището за открит добив на скалнооблицовъчни материали “Агликина поляна”,
въздействието ще бъде допустимо от гледна точка на човешкото здраве и опазване на
околната среда.

Получените резултати (краткосрочни, средносрочни и дългосрочни) от
съставените дисперсионни модели за разпространение на замърсителите, въз основа на
характерните за района метеорологични условия, потвърждават съответствието с
нормите за КАВ.

Получените резултати показват пълно съответствие с нормите за опазване на
човешкото здраве (НОЧЗ) по Наредба 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид,
фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух
(ДВ, бр. 58/2010 г.) и Директива 2008/50/ЕО за качество на атмосферния въздух.

6.1.3. Заключение
Въз основа на извършените моделни изчисления и прогнози за формираните

емисии при експлоатация на находището за скално-облицовъчни материали “Агликина
поляна”, може да се обобщи, че при възприетата технология и организация на работа,
не се очаква значително въздействие върху качеството на атмосферния въздух в
разглеждания район.

Влиянието на източници на емисии е допустимо, дори и в случаите при
възможно най – неблагоприятен сценарий, не само в локален но и в по-широк
териториален обхват. Показателно за степента на влияние е изчисленото
концентрационно поле на замърсителите при максимални концентрации.

Пряко влияние на кариерната площадка спрямо най – близко разположените
населени места (с. Егрек, с. Голям Девесил, с. Девесилово) с концентрации над
пределно допустимите, както в средноденонощен, така и в средногодишен аспект не се
очаква.

Количествената оценка на замърсителите по масов баланс също не дава
основание за очаквано трайно замърсяване на приземния атмосферен слой, при
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правилна експлоатация и спазване на мерките за контрол на неорганизираните
емисиите на прах.

Като ниски се оценят и количествата на емисиите в приземния атмосферен слой
от тежкотоварните транспортни средства при движението си на територията на
находището и извън него, с максимални концентрации, значително под допустимите
норми. Емитираните замърсители са незначителни и не предполагат измеримо
въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.

Сумарната оценка за въздействието върху атмосферния въздух на
инвестиционното предложение, може да се представи по следния начин:

През периода на строителство и реализация
 Вид на въздействието - пряко;
 Териториален обхват - локален/ограничен;
 Степен на въздействие - допустимо;
 Продължителност - краткотрайна;
 Характер на въздействието - отрицателно;
 Възможност за възстановяване - да;
 Кумулативен ефект - не.

През периода на експлоатация
 Вид на въздействието - пряко;
 Териториален обхват - локален/ограничен;
 Степен на въздействие - допустимо;
 Продължителност - дълготрайна;
 Характер на въздействието - отрицателно;
 Възможност за възстановяване - да;
 Кумулативен ефект - не.

Окончателната оценка въз основа на извършената прогноза е, че въздушната
среда в разглеждания район може да поеме допълнителното натоварване от
реализацията на инвестиционното намерени, като въздействието върху приземния
атмосферен слой ще бъде допустимо, с малък териториален обхват, дългосрочно, без
кумулативен ефект.

6.2. Биологично разнообразие и неговите елементи

Извършен е проучване на терените на ИП за наличие на консервационно
значими видове и проучване на степента на използване на територията от фауната, в
рамките на три посещения в перода м. април 2018 г. - м. май 2019 г. Събирането на
данни на територията на ИП се проведе по метода на линейните трансекти. Целите на
метода е да се определи видовият състав и числености в проучваният терен. Движейки
се по трансекта, наблюдателят отчита и записва установените видове в интервала от
100 м в перпендикулярно направление в дясно и ляво от него.

6.2.1. Растителен свят.
При осъществяването на ИП ще бъде засегната земната повърхност в обхвата на

определените за целта площадки за добив на полезното изкопаемо – скално-
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облицовъчни материали. Върху обхванатата територия ще бъде предизвикана рязка
промяна – от територия "горски тип", тя ще се превърне в открита кариера, използвана
за добив на суровината. Положителното в случая е обстоятелството, че плътността на
разкривката ще обхване не цялата площ на концесията, а  580,9 дка (три блока, докато
останалата площ – 89.2 дка е предназначена за други дейности извън добива –
складиране, преработка и пр.

На терените на ИП не е установено наличието на консервационно значими
растителни видове. Реализацията на ИП върху разглеждания терен, ще засегне
растителната покривка в находището, състоящо се от три блока, определени за пряк
добив на суровината. Те попадат основно в горски фонд. Освен горски в ИП се
включват и обработваеми земеделски земи и пасищни терени. При тях въздействието
на ИП върху растителната покривка ще бъде свързано с пряко нарушение целостта на
земите, отстраняване на съществуващата растителност и отнемане на повърхостния
хумусен слой. Отнемането на естествения облик на растителността е станало в
миналото, когато естествената горска растителност е била изсечена и в последствие с
вторични горско-стопански мероприятия или чрез самозалесяване, се е появил
настоящия облик на растителността. Част от земите са останали обезлесени с цел
използването им за земеделски нужди - обработване и паша.

Антропогенното въздействие върху екосистемите в района е изиграло
съществена роля върху съвременната специфика на растителността. В близкото минало
територията и околните терени в района са били използвани за интензивен дърводобив,
а част от оголените терени, за засаждане със селскостопански културни видове или за
пасищно животновъдство, в следствие на което са настъпили известни промени в
състава на част от естествените растителните видове или напълното им унищожаване.
Присъствието на неестествена и/или рудерална растителност се свързва с промените в
условията на средата и антропогенното въздействие в миналото. Една част от
съществуващата растителност се отличава с лесната си приспособимост към
измененията на средата, висока репродуктивна способност и малки изисквания към
условията на съществуване.

Анализът на състоянието на флората на териториите на инвестиционното
предложение показва, преобладанието на вторични и подвижни флорни елементи, като
досега не са установени находища на редки, застрашени от изчезване и защитени
растителни видове.

Във връзка с факта, че на територията на находище Агликина поляна, съставена
от три блока, където ще се осъществи пряко отстраняване на растителност и отнемане
на повърхостен почвен слой и добив на полезно изкопаемо, но няма местообитания на
редки или застрашени от изчезване растителни видове, при реализацията на проекта не
се очаква отрицателно въздействие, върху растителността в района.

Реализацията на ИП няма да доведе до унищожаване на типове природни
местообитания и местообитания на редки, застрашени и защитени видове, по смисъла
на ЗБР.

6.2.2. Животински свят.
Очакваното въздействие на ИП върху животинските видове и техните

местообитания се изразява в пряко, дълготрайно, необратимо отнемане/унищожаване
на хранителни местообитания и места за почивка, поради премахване на повърхностния
почвен слой и присъщата му растителност в трите блока, определени за директен добив
на суровина, временно и възстановимо фрагментиране на хранителни местообитания и
миграционни коридори, безпокойство с различен интензитет, поради засилено
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антропогенно присъствие при експлоатацията на обекта и в резултат на завишените
шумови нива.

Съществува реална вероятност в терена на ИП от причиняване на смърт на
индивиди от някои видове наземно гнездящи видове птици (фазан, пъдпъдък, бъбрици,
чучулиги), както и за някои  видове гризачи, вкл. и намаляване на гнездовия им успех.
По отношение на гризачите в Приложение 3 на ЗБР е включен единствено видът
Степна скачаща мишка (Sicista subtilis- Pallas, 1773), който не е установен на терените
на ИП. Другите видове гризачи преставляват интерес, като хранителен ресурс. По
отношение на наземно гнездящи видове птици, повечето случаи малките им не остават
в гнездото след като се излюпят, все още не летят и се придвижват само по земята. В
този период са особено застрашени от пряко унищожаване.

Разглеждайки птиците, непреките отрицателни въздействия са свързани с
прогонване на екземляри от видовете птици, привързани към съответните терени, при
обслужващите дейности на терена, вибрации и безпокойство, както и вероятността от
последващи изменения в структурата и числеността на популациите им. Непреки
изменения се очакват върху параметрите на местообитанията им.

По време на проучването не са установени струпвания на реещи водолюбиви и
грабливи птици, използващи територията за почивка или хранене по време на зимуване
и миграция. През терените на ИП са установени отделни преминаващи екземпляри от 4
вида - обикновен мишелов (Buteo buteo), обикновен скорец (Sturnus vulgaris),
червеногърба сврачка (Lanius colurio) и обикновен пчелояд (Merops apiaster). Като
гнездящи птици на терените на ИП са установени общо 14 вида и два вероятно гнездящ
– дългоопашат синигер (Aegithalos caudatus), зеленогуша овесарка (Emberiza cirlus),
червеногръдка (Erithacus rubecula), обикновена чинка (Fringilla coelebs), малък
маслинов присмехулник (Hippolais pallida), червеногърба сврачка (Lanius collurio)
горска чучулига (Lullula arborea), южен славей (Luscinia megarhynchos), голям синигер
(Parus major), елов певец (Phylloscopus collybita), голямо черноглаво коприварче (Sylvia
atricapilla), малко белогушо коприварче (Sylvia curruca), кос (Turdus merula) и папуняк
(Upupa epops), както и червенокръста лястовица (Hirundo daurica) (вероятен) и
планинска стърчиопашка (Motacilla cinerea) (вероятен).

В систематично отношение най-добре е представен разред Врабчоподобни. Това
се обяснява в широкото им разпространение и големия брой различни видове. Като цяло
в страната разредът е много добре представен. Гнездящите видове от разред
Passeriformes у нас са 131. Това представлява 44% от цялата гнездова орнитофауна на
България - 297 вида (Янков, 2007). Представеността на останалите систематични групи
е близка до очакваната, като се имат предвид характеристиките на разглеждания район
и биологията на видовете. Гнездящи световно застрашени видове в района на
проучването не са установени.

Табл. 6.2.2.-1. Установени видове птици по време на теренните проучвания.

Вид Природозащитен статус Брой
индивиди

Гнездящи/
Мигриращи/

Зимуващи

Гнездящи в
ИП

ЗБР ЧК IUCN
Дългоопашат синигер
(Aegithalos caudatus)

III - - 2 Гнездящ
Зимуващ

2 гнездови
територии
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Обикновен мишелов
(Buteo buteo)

III - - 1 Гнездящ
Зимуващ
Ловуващ

-

Обикновена кукувица
(Cuculus canorus)

III - - 2 Гнездящ
Мигриращ

-

Черен кълвач (Dryocopus
martius)

II/III VU - 1 Гнездящ
Зимуващ

-

Зеленогуша овесарка
(Emberiza cirlus)

III - - 2 Гнездящ
Мигриращ

2 гнездови
територии

Жълта овесарка (Emberiza
citrinella)

III - - 1 Гнездящ
Мигриращ

-

Червеногръдка (Erithacus
rubecula)

III - - 7 Гнездащ
Зимуващ

4 гнездови
територии

Обикновена чинка
(Fringilla coelebs)

III - - 10 Гнездящ
Зимуващ

5 гнездови
територии

Малък маслинов
присмехулник (Hippolais
pallida)

III - - 1 Гнездящ
Мигриращ

1 гнездова
територия

Червенокръста лястовица
(Hirundo daurica)

III - - 2 Гнездящ
Мигриращ

Вероятно 1
гнездова

територия

Червеногърба сврачка
(Lanius colurio)

II/III - - 1 Гнездящ
Мигриращ

1 гнездова
територия

Горска чучулига
(Lullula arborea)

II/ III - - 4 Гнездящ
Зимуващ

2 гнездови
територии

Южен славей (Luscinia
megarhynchos)

III - - 13 Гнездящ
Мигриращ

2 (3)
гнездови

територии
Обикновен пчелояд
(Merops apiaster)

II - - 10 Гнездящ
Мигриращ

-

Планинска стърчиопашка
(Motacilla cinerea)

III - - 1 Гнездящ
Зимуващ

Вероятно 1
гнездова

територия
Авлига (Oriolus
oriolus)

III - - 1 Гнездящ
Мигриращ

-

Голям синигер (Parus
major)

III - - 7 Гнездящ
Зимуващ

3 (4)
гнездови

територии
Фазан (Phasianus
colchicus)

IV/VI RE - 1 Гнездящ
Зимуващ

-

Елов певец (Phylloscopus
collybita)

III - - 15 Гнездящ
Мигриращ

8 (11)
гнездови

територии
Обикновен скорец
(Sturnus vulgaris)

IV - - 10 бр. Зимуващи -

Гургулица (Streptopelia
turtur)

IV - - 1 Гнездящ
Мигриращ

-

Голямо черноглаво
коприварче (Sylvia
atricapilla)

III - - 10 Гнездящ
Мигриращ

4 (5)
гнездови

територии
Малко белогушо
коприварче (Sylvia
curruca)

III - - 3 Гнездящ
Мигриращ

3 гнездови
територии

Кос (Turdus merula) III - - 12 Гнездящ 6 гнездови
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От установените видове повечето са защитени и същевременно, в различна
степен, широко разпространени на територията на България. Различните видове имат
относително различни изисквания към типа местообитания. Теренните проучвания
показват, че повечето установени видове заемат гнездови територии както на
територията на ИН, така и на съсдедни територии. Това е косвено потвърждение, че
подходящите за тях местообитания не са ограничени само върху площта на ИН. Също
така следва да се отбележи относително малкия брой на гнездящите видове с гнездови
теритоии в границите на ИН и същевременно тяхната равномерна разпределеност
върху цялата площ.

По отношение останалите класове животни е разгледано възможно въздействие
върху клас Бозайници и Влечуги. За останалите класове не се очаква въздействие, по
какъвто и да е начин, поради липсата на определени местообитания и характера на ИП.

За видовете от класове Бозайници и Влечуги, освен за сухоземните костенурки,
не се очаква опасност от причиняване на директна смърт. Всички останали видове са
бързо подвижни и биха избегнали вероятни срещи с машини и хора, поради
създаденото безпокойство от шум и вибрации. Известна опасност би могло да се очаква
при подобен тип инициативи, за екземпляри от видове на клас Влечуги, но това би било
реално само през зимният сезон, в който те хибернират под земята. По отношение на
влечугите, включително за двата вида костенурки, характера на ИП изисква известна
подготовка преди стартиране на същинската работа по разкриване и изземване на
суровината, което би създало достатъчно вибрации, за отегляне на останалите в
периметъра екземпляри.

Непреките отрицателни въздействия са свързани с прогонване при
експлоатацията, на екземляри от видове на класове Бозайници и Влечуги, които
евентуално биха използвали терените на ИП за хранене и лов. Положителното в случая
е, че околните терени са със сходен характер, а особено горските територии, са по-
подходящи за хранителна база и биха спокойно поели евентуално прогонените
екземпляри.

По време на проведените проучвания са установени само един екземпляр от клас
Бозайници (разред Зайцевидни/ Lagomorpha). Установени са шест екзмпляр от вида
шипоопашата костенурка (Eurotestudo hermanni) и тринадесет екземпляра от вида Зелен
гущер (Lacerta viridis). За района няма установени постоянни миграционни коридори на
диви животни, които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение. но площа на
ИП е прорязана на няколко места от естествени коридори, във вид на дерета и речни
долини, по които биха могли да се извършват миграции или свободни предвижвания на
представители на фауната.

Заемането на определената територия (застрояване или друго) по принцип
довежда, с по-бавни или по-бързи темпове, до увеличаване на количеството на
синантропните видове и най- вече на т. нар. завършени (пълни) и развити
синурбанисти. Силно нараства количеството на индивидите, най- вече на видовете
домашно врабче, полудив гълъб, градската, а възможно и на селската лястовица. В
конкретния случай, след изтичане срока на концесията и рекултивация на нарушените
терени на настоящото ИП, не се очаква да бъдат създадени подобни условия и
местообитания на птици или други представители на фауната. Очаквания ефект е в
периода след рекултивираните на нарушените от ИН терени фауната да се възстанови
изцяло в първоначалния си вид.

Зимуващ територии
Папуняк (Upupa epops) III - - 1 Гнездящ

Мигриращ
1 гнездова
територия
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С оглед характера на  терена, като репродуктивно местообитание, установените
видове птици по време на теренните проучвания имат широко разпространение в
района и страната, като не се очаква значително негативно влияние върху тях от
реализацията на ИП.

На територията, където ще се реализира инвестиционното предложение, няма
добри условия за гнездене и укриване на други видове птици.

Не са установени струпвания на мигриращи птици, а в близост няма площи
подходящи за струпвания, не се очаква отрицателно въздействие върху орнитофауната.
В терените на ИП няма значими влажни зони и не се очаква отрицателно въздействие
върху водолюбиви птици.

Върху представителите на херпетофауната и бозайната фауна няма да бъде
оказано значително негативно влияние, тъй като се очаква единствено известен
прогонващ ефект, който няма да повлияе и върху числеността и плътността на
популациите, предвид сходния или по- подходящия за обитаване характер на
прилежащите територии.

Очакваните въздействията са локални (ограничени в рамките на ИП), с различна
продължителността - трайни и/или обратими.

Сходството на терена на плана с тези на съседни територии, ще доведе до
възможност за гъвкавост на околната среда и поемане на видовете прогонени от
нарушения терен, възстановяване на местообитанията им и заемане на територии в
съседство. Също така, ще се запази възможността за свободни миграции, хранене и/или
почивка и приспособяване на видовете характерни за района към създадените условия.

От написаното до тук се вижда, че не следва да се очакват значителни нежелани,
т.е. отрицателни изменения на състоянието на консервационно значими видове и
техните местообитания в района.

Не може да се твърди за негативни влияния върху предвижванията на
различните животински видове, имайки предвид естеството на ИП, като няма да бъдат
създадени миграционни бариери и да бъдат прекъснати миграционни коридори на
наземната фауна.

6.3. Рискови енергийни източници – шум. Източници на шум в района.
Оценка на фоновото ниво

По смисъла на Закона за защита от шума в околната среда „шум в околната
среда" е нежелан или вреден външен звук, причинен от различни човешки дейности –
най-вече транспорт, промишленост и жизнена дейност.

Трудно е да се направи точна скала за измерване на търпимостта към
въздействието на шума, тъй като търпимостта към нива на шумово натоварване и
различни видове шум силно варира при всеки човек. Могат да се определят няколко по-
чувствителни групи от населението, които изискват специално внимание – деца в
детски градини и училища, възрастни хора и такива с нарушено здраве.
Предизвиканите реакции в тези групи може да послужи за индикатор на отрицателното
въздействие върху здравето от високи нива на шум.

Общите ефекти от наднормени нива на шум са:
J Раздразнение – това е най-срещания ефект, предизвикан от шум с висока

интензивност. Дали и до каква степен този вид ефект има важни негативни
последици за човешкото здраве все още не е напълно и еднозначно
определено, с изключение на много високи нива на шум, предизвикващи
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загуба на слуха и тинитус (звънене в ушите).
J Нарушения на съня – това е най-явният ефект от повишени нива на шум.

Описателно се изразява в занижено качество на съня, дори може да е
налице без засегнатите хора да го осъзнават. Това налага по-ниски прагове
на допустими нива на шум през вечерните нощни часове на денонощието.

J Затруднено или възпрепятствано общуване – повишените нива на шум
налагат говорещия да повиши силата на гласа си и/или да се приближи по-
близо до слушателя за да бъде разбран. Звукови нива от около 35 dB(A) и
по-високи се считат за влияещи върху общуването с говор, а при нива над
70 dB(A) нормалният разговор е практически невъзможен.

J Случаи на повишена чувствителност – в литературата се описват редица
психо-физиологични ефекти, предизвикани от шума. Най-честата реакция е
стрес, а при много високи нива на шум – сърдечни проблеми.

Концесионните площи в момента не се обитават или използват за стопански
дейности. Основният шумов фон e естественият за средата – 20 ÷ 25 dB. На територията
на земеделските земи в обхвата на концеситя шум се генерира ежегодно от
селскостопанската механизация, за кратки периоди от време, при обработка на почвата
и при прибиране на реколтата.

Тези въздействия имат строго локален характер и са краткотрайни.
Шумът представлява разпространяващи си изменения в атмосферата, докато

вибрациите се дължат на предимно нискочестотни вълни, разпространяващи се в
плътна среда. Ето защо нискочестотният шум и вибрациите се разглеждат общо.
Вибрациите повишават степента на дискомфорт, предизвикан от въздействието на
шума.

Територията на предвидените с ИП работни площадки на кариера „Агликина
поляна“ не е засегната от въздействия на нискочестотен шум и вибрации.

Въздействията на шума върху природата не са напълно проучени. Изследванията
показват резултати, подобни на тези при хората с повишена чувствителност, това са
предимно различни видове предизвикан стрес върху животинските видове с остър слух
при резки промени в звуковите нива. Общият ефект се проявява с прогонване от
засегнатите територии.

Редица видове животни показват ясно изразена способност за приспособяване към
шум с по-значителни нива на интензивност, когато той се проявява равномерно за по-
продължителен период от време и става обичаен за обитаваната територия.

Теоретично вибрации в почвата могат да окажат отрицателно въздействие върху
растения, чрез нарушаване на кореновата система и разкъсване на смукателните
коренови власинки или нарушаване на опорните функции на корените. Такива случаи
са известни, но са редки и лесно могат да бъдат прогнозирани.

Действащата нормативна уредба определя пределни стойности на допустимия
еквивалентен шум единствено по отношение на обитавани от човека територии, във
връзка с опазване на човешката здраве. Не са дефинирани подобни стойности във
връзка със запазване на природната стойност на дадена територия.

Физичните полета, причинени от нейонизиращи или йонизиращи лъчения, са
допълнителни агенти, предизвикващи нежелано натоварване върху живите организми.
Рентгеновите лъчи, ядрените и електронните потоци и електромагнитните лъчения с
честота под 10-8 м (гама-лъчи) се определят като йонизиращи (т.е. лъчения и полета,
притежаващи достатъчно енергия, за да предизвикат йонизация във вещества като
газове и жива тъкан). Лъчения с дължина на вълната над 10-8 м се определят като
нейонизиращи. Това са електромагнитните полета и ултравиолетовите лъчи.
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Електромагнитни полета
J Естествени източници – електричните и магнитни полета естествено

присъстват около нас. Земята има собствено магнитно поле, достатъчно
силно за да поляризира и обърне иглата на компаса. То е със сила около 40
A/m (50µТ). Земната повърхност притежава и естествено електрично поле,
което се подхранва от електрични разряди в горните пластове на
атмосферата и слънчевата активност – при хубаво време на повърхността
това поле е със сила около 100 V/m.

J Изкуствени източници – електромагнитните полета се образуват от
електропреносните линии и от по-голяма част от уредите използващи
електрическа енергия. Източниците на ЕМП индуцирани от човешката
дейност надхвърлят значително по стойност естествените източници.

В близост до площадката на ИП няма стационарни излъчватели на
електромагнитни вълни (комуникационни антени).

Йонизиращи лъчения
По своята природа тези лъчения са потенциално опасни за живите организми, при

високи дози те могат да са смъртоносни, а при ниски могат да предизвикат генетични
увреждания. Йонизиращите лъчения се срещат в природата и животът на Земята винаги
е бил изложен на нейното действие. Човешката дейност може да повиши нивата на
облъчване и да създаде нови източници на радиация.

J Естествени източници – включват първични или вторични космически
лъчения, радон в атмосферния въздух и разнообразни радионуклеотиди в
почвата и скалите, които могат да постъпят във водата и храната.

J Изкуствени източници – в при някои процеси в промишлеността се
преработват суровини, естествено съдържащи радионуклеотиди в ниски
концентрации (производство на фосфорни торове, добиване на газ и нефт и
горене на фосилни горива). Други изкуствено създадени източници са
свързани с минната дейност, добиване на вода от дълбоки сондажи,
производство на атомна енергия, специални процедури в медицината и др.

Източници на вредни физични фактори, предвидени с ИП
Източници на шум
Преди започване на дейността и извършване на измервания на шумовото

натоварване при редовна експлоатация, е възможно единствено прогнозиране, чрез
изчисления на очакваното въздействие в предварително определени рецепторни точки.
- Отстоянието от поземлен имот 15727.15.208, землище на с. Голям Девесил, който е

последният имот в обхвата на концесията до най-близката къща в селото е 572 м.
- Отстоянието от поземлен имот 27036.60.87, землище на с. Егрек, който е последния

имот в обхвата на концесията до най-близката къща в селото в „Горна махала“ е
1,723 м.

- Отстоянието от поземлен имот 20403.23.14, землище на с. Девесилово, който е
последния имот в обхвата на концесията до най-близката къща в селото в
„Хвойнова махала“ 1226 м.
Експлоатацията на кариерата за добив ще е свързана с генериране на

производствен шум и вибрации. Проникването на шума в околната среда зависи от
редица фактори: акустична характеристика на шумовите източници (мощност,
спектрален състав), размери на находището, отдалеченост на източниците на шум,
възможности за намаление на въздействията с помощта на екрани или бариери,
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разположение на източниците на неблагоприятни физични фактори и на рисковите
групи от населението. Локалните особености на релефа не позволяват лесно
ограничаване разпространението на звуковите вълни, образувани от работата на
строителната и транспортна механизация в началото на дейността. С напредване на
добива на полезното изкопаемо и достигане на по-долни хоризонти, в кариерата ще се
оформят бортове, които ще действат като шумозащитни прегради за разпространението
на шума.

Оценката на шумовото натоварване разглежда едновременно всички етапи на ИП –
строителство, експлоатация и рекултивация, с предположението, че няма едновременно
се добива и от двете находища в границите на кариерата. Търси се максималното
натоварване на околната среда с производствен шум и точно то се сравнява с
допустимите еквивалентни нива в точките на рецепторите.

Значимите източници на шум и вибрации за всяка от кариерите са изброени по-долу:

Таблица 6.3-1
Вид машина/ Етапи Строителство Експлоатация Закриване/

Рекултивация
Еднокофов багер обратна лопата
с обем на кофата -2 м3

- 1 брой -

Булдозер 1 брой 1 брой 1 брой
Челен товарач 1 брой 1 брой 1 брой
Автосамосвал 1 брой 1 брой 1 брой
Камено резни машини с
диамантено въже

- 3 броя -

Пробивна сонда (90 мм) - 1 брой -
Дизелов генератор 1 брой
Компресор дизелов двигател 1 брой
Общ максимален брой машини 3 10 3

Кариерата ще работи на петдневна работна седмица, на една смяна.
Предвижда се при стартиране работата на кариерата да работи персонал от 4-5

човека, а в рамките на 10 години от експлоатацията работния персонал да достигне до
10-15 човека.

Изследвания на сътрудници от Националния център за опазване на общественото
здраве (НЦООЗ – София) на производствения шум при използване на тежки машини и
товарни автомобили установяват, че генерирания шум от булдозери от порядъка на 88 –
105 dB(A), на товарачни машини 85 – 88 dB(A), фадрома 86 dB(A). Шумът генериран от
товарни автомобили варира от 85 dB(A) до 89 dB(A).

Въздействието на производствения шум и вибрации се увеличава при не добре
поддържани и ремонтирани двигатели и лошо изравнени трасета на вътрешните
пътища.

Според Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и
безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ
6р.70/2005 г.), граничните стойности на експозиция на работещите в условията на
производствен шум и стойностите на експозиция за предприемане на действие се
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определят на база дневните нива на експозиция на шум и върхово звуково налягане,
както следва:

J Гранични стойности на експозиция: Lex,8h = 87 dB(A) и ppeak = 200 Ра,
съответно 140 dB(C);

J Горни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 85
dB(A) и ppeak = 140 Ра, съответстващо на 137 dB(C);

J Долни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 80
dB(A) и ppeak = 112 Ра, съответно 135 dB(C).

Граничните стойности на експозиция и стойностите на експозиция на персонала на
кариерите за предприемане на действие се определят на база дневните нива на
експозиция на шум и върхово звуково налягане. Те се измерват от акредитирани
лаборатории конкретно за всяко рисково работно място. Когато се прилагат граничните
стойности на експозиция, действителната експозиция на работещите се изчислява, като
се отчита намаляването на шума от използваните лични предпазни средства за защита
на слуха. Когато се прилагат стойностите на експозиция за предприемане на действие,
не се отчита ефектът от използването на тези защитни средства.

Поради еднотипността на механизацията, обстановката и вида работа може да
използваме измервания на шума в други кариери, който представя следните резултати
за еквивалентните нива на шум:

J Електрически багер, измерен шум 94-97 dB(A);
J Булдозер, измерен шум 86-89 dB(A);
J Челен товарач, измерен шум 88-91 dB(A).

Режим на работа:
Едносменен (при брой на работните дни в годината 255)
Предвид прогнозния средногодишен добив посочен по-горе, се определя и

числеността на необходимите служители за максимално натоварване на кариерата, при
едносменен режим на работа, като е съобразен вида дейностите, които следва да се
обезпечават, а именно:

Началник кариера - 1
Геолог -1
Началник смяна - 1
Багеристи - 1
Машинист на челен товарач -1
Булдозеристи - 1
Сондьори - 1
Шофьор на автосамосвал– 1
Резачи- 3
Охрана – 4
Общо 15 .

Както се вижда в таблицата по-горе най-голямо натоварване се прогнозира за етапа
на експлоатация, където на обекта ще се намират до 10 броя машини от 6 вида.
Характерът на предвидените в ИП дейности не предполага едновременната работа на
всичките 10 машини и дори при най-голяма натовареност на всеки от обектите се
планира максимум до 6 работника общо по откривка и добив. Ще се наемат работници
с квалификация за работа на повече от един вид машина. В списъка фигурират 1 брой
самосвал, като практиката е показала, че най-ефективно се работи с 1 брой, като той
работи или само по откривка, или само по добив.
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Еквивалентни нива на шума, достигащ до зони с ограничения за шумово
натоварване

Прилежащите територии на концесионните площи са в по-голяма степен горски
фонд, за които няма нормативни изисквания по отношение на шума. За основни
рецептори са определени най-близките граници жилищните зони на населените места в
обхвата на концесията.

Граничните стойности за нивото на шума за различни територии и урбанизирани
зони в населените места са регламентирани в Наредба № 6 за показателите за шум в
околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните часове на
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда,
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума
върху здравето на населението (МЗ, МОСВ, ДВ бр. 58/2006 г. изм. и доп. ДВ. бр.26 от
29 Март 2019г.).

Най-близките до площадките жилищни сгради се намират на разстояние 572 м,
което определя намаляване на шума с 68 dB(A). Изчислителната стойност на
еквивалентните нива на шума в най-близките части от жилищната зона в село Голям
Девесил се равнява на 33,7 dB(A), което е значително под допустимите максимални
нива.

В Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите на шум в околната среда се
използва следната таблица за сумиране на шумовото натоварване:

Таблица 6.3-2
Сумиране на претеглени осреднени еквивалентни нива на шум за дълъг период от
време

Разлика между
сумиращите се нива на
шум dB(A)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

Поправка към по-
високото ниво за
получаване на сумарното
ниво dB(A)

3 2.5 2 1.8 1.5 1.2 1 0.8 0.6 0.5 0.4 0.2 0.1

Основните машини генериращи шум ще са багерът и автосамосвала, които го
обслужват. Възложителят, в Цялостните проекти за добив, и за трите находища е
заявил намерение да ангажира по 6 работника, като се предполага, че всеки от тях има
умения и правоспособност да работи с повече от един тип машина от механизацията на
кариерата. Следователно, най-много шест машини работят по едно и също време.

Независимо, че добивът ще се извършва поетапно на участъци, приемаме, че
едновременно се работи и на трите находища с пълно натоварване. Приемаме, че в
момента на трите находища работят шестте най-шумни машини и те са ситуирани в
най-неблагоприятната точка от концесионната площ спрямо рецепторите.

Граничните стойности за нивото на шума за различни територии и урбанизирани
зони в населените места са регламентирани в Наредба № 6 за показателите за шум в
околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните часове на
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда,
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от
шума върху здравето на населението (МЗ, МОСВ, ДВ бр. 58/2006 г. изм. и доп. ДВ.
бр.26 от 29 Март 2019г.).

Разстоянието от източника на шум, на което се достига хигиенната норма за
съответен вид територия и период на денонощието, при безпрепятствено
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разпространение на шума над равнинна повърхност, определя големината на
шумозащитната зона. От гледна точка на защитата от шум, определящо е изискването
за периода на оценка с най-строга норма за шум, в зависимост от режима на работа на
източника.

Съгласно Наредба 6 граничните стойности на нивото на шума за жилищни зони са:
Дневен период – 55 dBA;

Вечерен период – 50 dBA;

Нощ – 45 dBA.
За производствено-складови зони за дневен, вечерен и нощен период – 70 dBA.
Емисиите на шум при експлоатацията на кариерата ще се получат при изкопно-

товаръчните работи и кариерния транспорт. Строителната механизация е източник на
шум и вибрации в рамките на строителната площадка. Средното ниво на шума в обекти
от този тип надхвърля 85 dBA. Работещите в обхвата на строителната площадка
задължително използват лични предпазни средства (антифони).

За целите на оценката е възможно да бъдат обединени етапите на строителство,
експлоатация и ликвидиране на обекта по отношение на определяне на енергетичните
замърсители, поради сходството при работата с кариерна механизация.

Граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени
зони в урбанизиланите територии и извън тях са регламентирани в Таблица 2 на
Приложение № 2 към чл. 5 от Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в
околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда,
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от
шума върху здравето на населението.

Таблица 6.3-3

Територии и устройствени зони в урбанизираните
територии и извън тях

Еквивалентно ниво на
шума в dB(A)

ден вечер нощ

1. Жилищни зони и територии 55 50 45
2. Централни градски части 60 55 50
3. Територии, подложени на въздействието на

интензивен автомобилен трафик
60 55 50

4. Територии, подложени на въздействието на
релсов железопътен и трамваен транспорт

65 60 55

5. Територии, подложени на въздействието на
авиационен шум

65 65 55

6. Производствено-складови територии и зони 70 70 70
7. Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35
8. Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35
9. Зони за научноизследователска и учебна

дейност
45 40 35

10. Тихи зони извън агломерациите 40 35 35

Поради характера на релефа по пътя на разпространение на шума, денивелацията
между източниците на шума и населените места, екранирането на шума от страничните
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откоси на кариерата и в съответствие с критериите за приложимост на  Методика за
определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено
предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие, същата е
неприложима за определяне на оценъчните нива на шума в местата на въздействие.

На кариерата ще работят:

Таблица 6.3-4

Машини Максимално еквивалентно ниво на шум в
непосредствена близост, dBa

Багер 94-97 dB(A);
Автосамосвал 85 – 89 dB(A)
Булдозер 86-89 dB(A
Челен товарач 88-91 dB(A).
Каменорезни машини с диамантено въже 84 dB(A)
Пробивна сонда (90 мм) 96 dB (А)

Методът за прогнозна оценка на нивата на шума в местата на въздействия и за
съпоставката им с нормативно регламентираните гранични стойности на нивата на
шума в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и
извън тях е извършен на възоснова на:

Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда,
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието,
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за
оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума
върху здравето на населението (за краткост Наредба № 6 в раздела за шум);

Приемаме, че едновременно ще работят Участък Изток, Участък Централен и
Участък Запад с пълно натоварване. Приемаме, че в момента ще работят трите
находища с шестте най-шумни машини и те са ситуирани в най-неблагоприятната
точка от концесионните площи спрямо рецепторите.

Нивата от източниците се сумират по следния начин:

Таблица 6.3-5 Сумиране на генерирания шум от взаимодействащи си източници
при работата на Участък Изток

№ Източник Еквивалентно
ниво на шум за
дълъг период от

време

Поправка
към по-

високото
ниво

Еквивалентно ниво
на шум с

поправката

1 Електрически багер с права
лопата тип

97.0 dB(A) - 97.0 dB(A)

2 Челен товарач 91.0 dB(A) + 0.5 dB(A) 100.5 dB(A)
3 Булдозер 89.0 dB(A) + 0.4 dB(A) 100.9 dB(A)
4 Автосамосвал 89.0 dB(A) + 0.4 dB(A) 101.3 dB(A)
5 Каменорезни машини с

диамантено въже
84 dB(A) + 0.4 dB(A) 101.7 dB(A)

6 Пробивна сонда (90 мм) 96 dB (А) - 96 dB (А)
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Общо еквивалентно ниво на шума: 101.7 dB(A)

Изчисленията от горната таблица показват, че при сумиране на нивата на шума за
Изток се получава 101,7 dB(A), което е над допустимото ниво за работна среда 85
dB(A) и операторите на машините трябва да носят антифони.

Разстоянието между трите находища е около 1000 м по права линия. Дори и да не
се отчита екраниращия ефект, които ще се образуват при напредване на добива, те са
твърде отдалечени за да се получи значимо наслагване на излъчвания шум. За това
разстояние се отчита намаляване на еквивалентния шум с 85 dB(A).

Таблица 6.3-6 Сумиране на генерирания шум от взаимодействащи си източници
при работата на кариера в Участък Централен

№ Източник Еквивалентно
ниво на шум за
дълъг период от

време

Поправка
към по-

високото
ниво

Еквивалентно ниво
на шум с

поправката

1 Електрически багер с права
лопата тип

97.0 dB(A) - 97.0 dB(A)

2 Челен товарач 91.0 dB(A) + 0.5 dB(A) 100.5 dB(A)
3 Булдозер 89.0 dB(A) + 0.4 dB(A) 100.9 dB(A)
4 Автосамосвал 89.0 dB(A) + 0.4 dB(A) 101.3 dB(A)
5 Каменорезни машини с

диамантено въже
84 dB(A) + 0.4 dB(A) 101.7 dB(A)

6 Пробивна сонда (90 мм) 96 dB (А) - 96 dB (А)
Общо еквивалентно ниво на шума: 101.7 dB(A)

Таблица 6.3-7 Сумиране на генерирания шум от взаимодействащи си източници
при работата на кариера в Участък Запад

№ Източник Еквивалентно
ниво на шум за
дълъг период от

време

Поправка
към по-

високото
ниво

Еквивалентно ниво
на шум с

поправката

1 Електрически багер с права
лопата тип

97.0 dB(A) - 97.0 dB(A)

2 Челен товарач 91.0 dB(A) + 0.5 dB(A) 100.5 dB(A)
3 Булдозер 89.0 dB(A) + 0.4 dB(A) 100.9 dB(A)
4 Автосамосвал 89.0 dB(A) + 0.4 dB(A) 101.3 dB(A)
5 Каменорезни машини с

диамантено въже
84 dB(A) + 0.4 dB(A) 101.7 dB(A)

6 Пробивна сонда (90 мм) 96 dB (А) - 96 dB (А)
Общо еквивалентно ниво на шума: 101.7 dB(A)

Изчисленията от горните таблици показват, че при сумиране на нивата на шума се
получава 101,7 dB(A), което е над допустимото ниво за работна среда 85 dB(A) и
операторите на машините трябва да носят антифони.
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Намаляването на еквивалентното нива на шума с увеличаване на разстоянието е
отчетено по представената по-долу графика.

Фигура 6.3-2

Намаляване на шума с увеличаване на разликата във височината, съгласно Наредба № 6
от 26 юни 2006 г. за показателите на шум в околната среда

За определяне на еквивалентните А – претеглени нива на шума в местата на
въздействие за съответния времеви период от денонощието, ден (Lден), вечер (Lвечер)
и нощ (Lнощ), се използва алгоритъм от вида:

LAтер.Т = LAекв.Т – ΔLраст – ΔLекр., dB(A)
където:

DLекр е
намаляв
ането на
нивото
на шума
в dB(А)
от
екрани
ращи съоръжения по пътя на разпространение на шума в зависимост от конкретните
условия; екраниращи съоръжения могат да бъдат шумозащитни насипи и стени,
естествени хълмове, зелени насаждения и др.
2. Изходното еквивалентно ниво на шума LАекв,Т(7.5) на разстояние 7.5 m от
границите на локалните източници на шум се определя чрез измервания в реални
условия.
3. Изходното еквивалентно ниво на шума в dB(А) на съоръжения, свързани с
интензивно излъчване на шум на открито (стрелбища, спортни площадки, плувни
басейни и др.), се определя чрез измерване на съответния обект или на сравним обект.
4. Еквивалентното ниво на шума LАекв,Т(25) в dB(А) за обществени автомобилни
паркинги на разстояние 25 m от източника на височина 2 m от нивото на настилката на
паркинга се определя по формулата:

LAтер.Т = Еквивалентни А – претеглени нива на шума в местата на
въздействие (изчислителна точка от територията на защитавания
обект), dB(A)

LAекв.Т = Изходно еквивалентно ниво на източниците на шум, dB(A)
ΔLраст. = Намаляване на нивото на шума в зависимост от разстоянието и

разликата във височините на източника и изчислителната точка,
dB(A)

ΔLекр. = Намаляване на нивото на шума от екраниращи повърхности и
естествени прегради (хълмове, растителност), dB(A)
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LАекв,Т(25) = 37 + 10 lg(Nn.n) + DLn - 1,23,

където:
Nn e средният брой моторни превозни средства, влезли и излезли от едно паркингово
място за определен период от денонощието (осреднено за 1 h);
n - броят на паркинговите места;
DLn - корекцията, отчитаща разликата в нивото на излъчения при паркиране шум от
различни моторни превозни средства: паркинг за леки коли - DLn = 0 dB(А); паркинг за
товарни коли - DLn= 10 dB(А); паркинг за мотоциклети - DLn = 5 dB(А).

- жилищната територия на с. Голям Девесил е 572 м;

Нормативно определените граничните стойности на нивото на шума за зони за
обществен и индивидуален отдих хигиенните норми са:

J дневен период – 45 dBA;
J вечерен период – 40 dBA;
J нощ – 35 dBA.

Обектът се намира на 572 м, измерено от Участък изток, които се намира по-близко
до населеното място.

Като фактор, отчитащ насочеността на звука и затихването, дължащо се на
геометрична дивергенция (ΔLраст), е използвана стойност 68 dB(A). Получена е при
височина на източника на шум 2.0 m над земната повърхност, и разстояние до местата
на въздействие (изчислителна точка) 572 m. (номограма 4.1 от Приложение № 3, т. 4 от
Наредба № 6 от 26 юни 2006 г.)

Затихването, дължащо се на екраниращия ефект на релефа и растителността
(ΔLекр.), е пренебрегнато.

Еквивалентните нива на шум от строителната площадка, достигащи до
границите на населеното място се очаква да бъдат в диапазона 20.0 dB(А) – 33.7 dB(А),
под нормативно установените норми за жилищни зони и населени места.

По прогнозна оценка, в зависимост от вида и броя на използваната строителна
техника, както и от предвидените за изпълнение строително-монтажни дейности, се
очакват нива на излъчен шум в диапазона 55 – 60 dB(А), на разстояние до 100 м от
строителната площадка.

Таблица 6.3-6 Шум от строителната дейност
Рецептор Разстояние до

източника на
шум

(m)

LAекв.Т
dB(A)

ΔLраст.
dB(A)

ΔLекр.
dB(A)

LAтер.Т, dB(A)

ден
(Lден)

вечер
(Lвечер)

нощ
(Lнощ)

Село Голям Девесил 572 101,7 68 0.0 33,7 - -

J жилищна територия на с. Егрек е 1 723 м;

Нормативно определените граничните стойности на нивото на шума за жилищни
зони са:
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J дневен период – 55 dBA;
J вечерен период – 50 dBA;
J нощ – 45 dBA.

Предвидено е кариерите да работят едносменно, с редовно работно време, като
денонощно се извършва единствено охраняването на обектите.

Обектът се намира на 1 723 м, измерено от участък изток, които се намира по-
близко до населеното място.

Като фактор, отчитащ насочеността на звука и затихването, дължащо се на
геометрична дивергенция (ΔLраст), е използвана стойност 83 dB(A). Получена е при
височина на източника на шум 2.0 m над земната повърхност, и разстояние до местата
на въздействие (изчислителна точка) 1723 m. (номограма 4.1 от Приложение № 3, т. 4
от Наредба № 6 от 26 юни 2006 г.)

Затихването, дължащо се на екраниращия ефект на релефа и растителността
(ΔLекр.), е пренебрегнато.

Еквивалентните нива на шум от строителната площадка, достигащи до
границите на населеното място се очаква да бъдат в диапазона 10.0 dB(А) – 18.7 dB(А),
под нормативно установените норми за жилищни зони и населени места.

Таблица 6.3-7 Шум от строителната дейност
Рецептор Разстояние до

източника на
шум

(m)

LAекв.Т
dB(A)

ΔLраст.
dB(A)

ΔLекр.
dB(A)

LAтер.Т, dB(A)

ден
(Lден)

вечер
(Lвечер)

нощ
(Lнощ)

Село Егрек 1723 101,7 83 0.0 18,7 - -

J жилищна територия на с. Девесилово е 1 226 м;

Нормативно определените граничните стойности на нивото на шума за жилищни
зони са:

J дневен период – 55 dBA;
J вечерен период – 50 dBA;
J нощ – 45 dBA.

Предвидено е кариерите да работят едносменно, с редовно работно време, като
денонощно се извършва единствено охраняването на обектите.

Обектът се намира на 1 226 м, измерено от участък централен, които се намира по-
близко до населеното място.

Като фактор, отчитащ насочеността на звука и затихването, дължащо се на
геометрична дивергенция (ΔLраст), е използвана стойност 79 dB(A). Получена е при
височина на източника на шум 2.0 m над земната повърхност, и разстояние до местата
на въздействие (изчислителна точка) 1226 m. (номограма 4.1 от Приложение № 3, т. 4
от Наредба № 6 от 26 юни 2006 г.)

Затихването, дължащо се на екраниращия ефект на релефа и растителността
(ΔLекр.), е пренебрегнато.

Еквивалентните нива на шум от строителната площадка, достигащи до
границите на населеното място се очаква да бъдат в диапазона 10.0 dB(А) – 22.7 dB(А),
под нормативно установените норми за жилищни зони и населени места.

Таблица 6.3-7 Шум от строителната дейност
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Рецептор Разстояние до
източника на
шум

(m)

LAекв.Т
dB(A)

ΔLраст.
dB(A)

ΔLекр.
dB(A)

LAтер.Т, dB(A)

ден
(Lден)

вечер
(Lвечер)

нощ
(Lнощ)

Село Девесилово 1226 101,7 79 0.0 22,7 - -

Фигура 6.3-3 Разположение на находището спрямо населените места

По време на строителство
ИП не предвижда строителство на сгради, както и на пътища извън концесионната

площ. ИП предвижда изграждане на депа за хумус и за земни маси от откривката, в
обхвата на концесионната площ.

Ще бъде изградена също площадка за складиране на готовата продукция и
площадка за спомагателните-обслужващи дейности.

Строителните работи ще бъдат главно подравнителни и изкопни Ще се извършат
също и монтажни дейности на машини и съоръжения.

На работната площадка, в близост до работещата техника, очакваното еквивалентно
ниво на шума ще бъде около 90 dBA.

По време на подготовка и експлоатация на кариерата
Подготовката на кариерата за добив включва отстраняване на откривката - почвен

слой и стерилна маса, и депонирането й в границите на концесионната площ.
Обслужващите подготвителната дейност самосвали ще се движат в границите на

концесионната площ с малка скорост, на къси разстояния.

По време на експлоатация
При използването на каменорезни машини за открит добив на полезни изкопаеми

се извършват следните технологични процеси:
-пробиване на сондажи в скалния масив – със сондажни машини;
-рязане на скалите – с каменорезна машина;
-отделяне на добитите блокове от скалния масив



Page 283 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит рудник за добив
на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“

Основният технологичен процес е рязането на скалите, при което се получават
скални блокове. За добиване на един скален блок от масива е необходимо отделянето
му чрез разрези в три взаимно перпендикулярни направления. Затова с машините се
извършват напречни вертикални разрези, надлъжни вертикални разрези и хоризонтални
разрези на всяко добивно стъпало. Редът на извършването им може да бъде различен, в
зависимост от типа на каменорезната машина. При каменорезните машини с
“диамантено“ въже една машина извършва последователно всички разрези, като първо
се извършват напречните вертикални разрези, после хоризонталните и накрая
надлъжните вертикални разрези. Преди всеки разрез се прокарват съответните сондажи
за въжето.

Източник на шум при експлоатацията на обекта е и обслужващия транспорт
(самосвали) – за вътрешнокариерна дейност и за извозване на готовата продукция.
Движението на вътрешнокариерния транспорт в границите на производствената
площадка е с малка скорост (около 10 km/h пълни и празни), на къси разстояния. След
излизане от площадката на кариерата, самосвалите с готовата продукция ще се движат
по съществуващия път и по пътната мрежа в района. Създаваното от тях еквивалентно
ниво на шум при средна скорост 25 km/h е около 57 dBA на 7,5 m от оста на движение.

По време на рекултивация
След десетата година при приключване на ежегодния експлоатационен период ще

се извършва етапна техническа рекултивация на нарушените терени. Източник на шум
ще бъде използваната стандартна техника - багер, булдозер, самосвал, както при
подготвителните работи, с посочените там нива на шум.

Въздействието върху ОС от шума при строителството на ИП се оценя като пряко, с
ниска степен, малък обхват, периодично-само през деня, еднократно, обратимо и без
кумулативен ефект.

При подготвителните работи за добива – отнемане на хумуса и стерила,
въздействието ще бъде същото, както при строителството, но с по-голям обхват.

Очакваните шумови нива достигащи до регулацията на селата при всички етапи от
подготовката за работа и експлоатацията на кариерата, ще са много по-ниски от
граничните стойности, определени в Наредба №6 от 26.06.2006 г. за показатели на шум
в околна среда на МЗ и МОСВ - за граничните стойности на нивата на шума в
различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях.

По отношение на възможен кумулативен ефект на шума от товарния транспорт,
извозващ готовата продукция от кариерата, трябва да се има предвид следното: Ще се
съгласува транспортен вариант за движението на тежките товарни коли с кмета на
община Крумовград. Тъй като работното време на кариерата ще бъде само през
дневните часове, то като показател за шум в околната среда може да се използва L ден
(показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време) с гранична
стойност 55 dB(A) за жилищни зони и територии. При движение на тежкотоварна кола
се отделя шум с ниво около 85 dB(A). Скоростта на движението в населено място е
ограничена на 50 км/час. Предвид уличните дадености на селата, може да се счита, че
самосвалите няма да превишат скорост от 40 км/час. Това означава, че въздействието с
шума при преминаване на една кола в рамките на населеното място ще трае около 1
минута. Възникващият на работната площадка шум няма да оказва негативно
въздействие върху близките населени места, но се очаква преминаващите евентуално
през населени места автосамосвали с продукцията да създават известен дискомфорт за
живущите по улиците за автомобилното движение в периферните части на населените
места.
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През селата и около тях има постоянен трафик на МПС, поради което
преминаването на максимум 1 камион дневно, няма да доведе до повишен кумулативен
ефект.

При оценка на шумовото въздействие се има предвид, че в района на кариерата
то ще намалява с напредване на експлоатацията, поради навлизане на добивните работи
в дълбочина.

С отдалечаване от района на площадката звуковото натоварване на околната среда
ще намалява. Имайки в предвид отдалечеността на населените места от района на
разработката и нивото на шумовия фон в населените места през деня, не се очаква
нарушение на комфорта на населението и не се очаква неблагоприятно влияние върху
здравето на хората.

Нискочестотни шум и вибрации, нейонизиращи лъчения и йонизиращи лъчения
Вибрации
Планираната производствена дейност не е свързана с генериране на вибрации и

нискочестотен шум.
Понастоящем на територията на находището няма източници на вибрации в

околната среда.
Използваната техника при всички етапи на реализация на инвестиционното

предложение (строителство, подготвителни дейности, експлоатация, рекултивация) не е
източник на вибрации в околната среда. Вибрациите при работа с определени машини
са фактор на работната среда, засягащ само работещите със съответните машини.

Нейонизиращи лъчения
Електрическият багер е голям консуматор на електроенергия и се захранва със

стандартен източник на променлив ток с честота 50 Hz, който генерира трептящо
магнитно поле, индуциращо електростатичен заряд. Неблагоприятното въздействие от
тези полета намалява бързо и изчезват с отдалечаване от източника и единствено
операторът на машината ще е потенциално засегнат и то при много продължителни
периоди на работа без прекъсване. Въздействието най-често се проявява с нервност,
умствена умора и безпричинно безпокойство. Не са доказани трайни ефекти върху
човешкото здраве.

Йонизиращи лъчения
Полезното изкопаемо не съдържа вещества с радиоактивни свойства.
Някои измервателни уреди, използвани в минната дейност съдържат компоненти с

радиоактивни свойства. При работа с такива да се съблюдават всички предписания на
производителя за безопасност и точно да се изпълняват инструкциите за рециклиране.

Предполагаеми въздействия от шум върху населението

Влиянието по фактор шум е незначително отрицателно, с много малка стойност,
на ограничена територия. Определя се с оценка (0) за периодите на експлоатация и
закриване – ограничено по територия влияние, изцяло обратимо, с ниска интензивност.

Влиянието има следните показатели:
Обхват, площ и интензивност: Локално въздействие, ниска до средна

интензивност;
Вероятност за възникване: Следствие от дейности, които задължително ще се

извършат;
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Продължителност и честота: Въздействието ще е слабо отрицателно – за
периода от експлоатацията (само в работно
време). Вечерно и нощно време изцяло се
преустановява. Окончателно приключва след
закриване на обекта;

Момент на проявата: От стартиране на дейността, до закриване на
кариерата и рекултивация;

Значимост: Незначително;
Обратимост: Изчезва с приключване на дейността;
Кумулативен характер: Не се очаква.

Влиянието по компоненти – нискочестотни шум и вибрации, нейонизиращи
лъчения и йонизиращи лъчения не може да бъде оценено. За целите на оценката ще му
дадем стойност (0).

6.4. Почви

Размер на нарушенията на земите и почвите. Промяна на предназначението на
земеделските земите, свързано с инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение за добив на подземни богатства чрез
предоставяне на концесионна площ включва основно земи с трайно предназначение
„земеделски”.

В територията са включени: ниви (обработваема земя), пасища, мери, лозя и
непроизводителни площи (полски пътища).

Площите са в три землища на община Крумовград. Добиването ще се извърши
на площ от 580,908 дкa, от обща площ 696,8 дка, което ще доведе до трайно,
необратимо унищожаване на почвите върху нея. Ще бъдат обособени и площи за
работна площадка, депа за хумус, депа за твърда сктална откривка.

Концесионната площ попада в землищата на три села: - 696,8 дка
Землище с. Голям Девесил – 171,245 дка;
Землище с. Девесилово – 89,217 дка;
Землище с. Егрек – 436,322 дка;

Отнемането на земи по начин на трайно ползване  и площи  в трите землища за
находището  е описано в следващата таблица:

Табл. 6.4.-1
Населено място Начин на трайно ползване Площ/дка
Землище с. Голям Девесил Ниви 17,950

Пасища, ливади 10,715
Гора 142,580

общо 171,245
Землище с. Девесилово Ниви 6,257

Пасища 31,161
Гора 44,619
Дере 7,180
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общо 89,217
Землище с. Егрек Ниви 8,819

Пасища 93,518
Гора 326,839
Път 5,335
Друг терен 1,811

436,322

В следващите таблици ще бъдат дадена информация за всички имоти по
землища начин на трайно ползване, площ на имота и площ на отнемане за концесията
по землища:

Землище с. Голям Девесил
Табл. 6.4.-2

Номер по
ред

Площ Имот Засегнат
а площ
(дка)

Площ на
имота (дка)

НТП

1. Голям Девесил 15727.15.228 0,357 0,484 Нива

2. Голям Девесил 15727.15.226 0,282 0,493 Нива

3. Голям Девесил 15727.15.227 0,322 1,424 Нива

4. Голям Девесил 15727.15.160 0,562 0,787 Нива

5. Голям Девесил 15727.15.209 0,001 1,427 Нива

6. Голям Девесил 15727.15.229 0,238 1,269 Нива

7. Голям Девесил 15727.15.161 1,078 2,098 Нива

8. Голям Девесил 15727.15.211 0,469 2,000 Нива

9. Голям Девесил 15727.15.194 1,612 1,612 Нива

10. Голям Девесил 15727.15.223 0,502 0,502 Нива

11. Голям Девесил 15727.15.224 0,541 0,541 Нива

12. Голям Девесил 15727.15.230 1,357 1,357 Нива

13. Голям Девесил 15727.15.474 0,599 0,599 Нива

14. Голям Девесил 15727.15.196 0,584 1,036 Нива

15. Голям Девесил 15727.15.207 1,833 2,047 Нива

16. Голям Девесил 15727.15.329 0,506 3,034 Нива

17. Голям Девесил 15727.15.183 1,100 1,100 Нива

18. Голям Девесил 15727.15.217 0,350 0,350 Нива

19. Голям Девесил 15727.15.218 0,697 0,697 Нива

20. Голям Девесил 15727.15.216 0,803 1,000 Нива

21. Голям Девесил 15727.15.215 0,053 1,683 Нива

22. Голям Девесил 15727.15.205 0,471 1,084 Нива

23. Голям Девесил 15727.15.189 2,672 4,228 Нива

24. Голям Девесил 15727.15.188 0,104 0,500 Нива

25. Голям Девесил 15727.15.193 0,142 3,004 Нива

26. Голям Девесил 15727.15.192 0,215 1,000 Нива
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27. Голям Девесил 15727.15.213 0,500 0,500 Нива

Табл. 6.4.-3
Номер по
ред

Площ Имот Засегната
площ (дка)

Площ на имота
(дка)

НТП

1. Голям Девесил 15727.15.418 0,958 2,436 Естествена ливада

2. Голям Девесил 15727.15.416 1,380 1,380 Естествена ливада

3. Голям Девесил 15727.15.417 0,684 0,690 Естествена ливада

4. Голям Девесил 15727.15.208 6,789 15,121 Пасище, мера

5. Голям Девесил 15727.15.212 0,904 1,000 Пасище, мера

Табл. 6.4.-4

Номер
по ред

Площ Имот Засегната
площ (дка)

Площ на
имота (дка)

НТП

1. Голям Девесил 15727.15.413 84,391 110,224 Дървопроизводителна горска площ

2. Голям Девесил 15727.15.414 53,395 62,446 Иглолистни дървесни видове

3. Голям Девесил 15727.15.415 4,794 305,290 Дървопроизводителна горска площ

Землище с. Девесилово

Табл. 6.4.-5

Номер
по ред

Площ Имот Засегната
площ (дка)

Площ на
имота (дка)

НТП

1. Девесилово 20403.23.847 44,619 811,312 Дървопроизводителна
горска площ

Табл. 6.4.-6

Номер
по ред

Площ Имот Засегната площ
(дка)

Площ на имота
(дка)

НТП

1. Девесилово 20403.23.18 0,711 0,711 Нива

2. Девесилово 20403.23.19 2,731 2,731 Нива

3. Девесилово 20403.23.33 0,646 0,646 Нива

4. Девесилово 20403.23.14 2,169 2,169 Нива

Табл. 6.4.-7

Номер
по ред

Площ Имот Засегната
площ (дка)

Площ на имота
(дка)

НТП
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1. Девесилово 20403.23.23 0,207 7,939 Пасище, мера

2. Девесилово 20403.23.27 0,225 2,102 Пасище, мера

3. Девесилово 20403.23.36 3,715 3,715 Пасище, мера

4. Девесилово 20403.23.20 1,622 1,622 Пасище, мера

5. Девесилово 20403.23.35 1,300 1,300 Пасище, мера

6. Девесилово 20403.23.13 7,799 14,366 Пасище, мера

7. Девесилово 20403.23.34 2,835 2,835 Пасище, мера

8. Девесилово 20403.23.32 1,627 1,627 Пасище, мера

9. Девесилово 20403.23.29 4,868 4,868 Пасище, мера

10. Девесилово 20403.23.15 6,963 6,963 Пасище, мера

Табл. 6.4.-8

Номер
по ред

Площ Имот Засегната площ
(дка)

Площ на имота
(дка)

НТП

1. Девесилово 20403.23.30 7,180 9,178 Дере

Землище с. Егрек

Табл. 6.4.-9
Номер
по ред

Площ Имот Засегната площ
(дка)

Площ на имота
(дка)

НТП

1. Егрек 27036.60.61 2,034 2,034 Нива
2. Егрек 27036.63.1 0,515 0,515 Нива

3. Егрек 27036.60.23 0,440 2,003 Нива
4. Егрек 27036.60.22 1,019 2,744 Нива
5. Егрек 27036.10.20 0,233 1,031 Нива
6. Егрек 27036.10.13 0,118 1,980 Нива
7. Егрек 27036.10.11 0,642 6,163 Нива
8. Егрек 27036.10.19 1,638 1,638 Нива

9. Егрек 27036.10.12 1,564 1,678 Нива
10. Егрек 27036.10.36 0,154 3,013 Нива
11. Егрек 27036.10.10 0,462 3,002 Нива

Табл. 6.4.-10
Номер
по ред

Площ Имот Засегната площ
(дка)

Площ на имота
(дка)

НТП

1. Егрек 27036.60.60 61,088 73,814 Пасище,
мера

2. Егрек 27036.60.62 3,708 5,061 Пасище,
мера

3. Егрек 27036.62.2 0,510 0,510 Естествена
ливада

4. Егрек 27036.63.3 0,392 0,966 Пасище,
мера

5. Егрек 27036.63.2 2,055 2,818 Пасище,
мера
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6. Егрек 27036.62.3 0,544 0,544 Естествена
ливада

7. Егрек 27036.62.4 0,874 0,874 Пасище,
мера

8. Егрек 27036.60.24 0,010 1,785 Пасище,
мера

9. Егрек 27036.10.35 0,504 1,513 Естествена
ливада

10. Егрек 27036.10.18 2,698 4,769 Пасище,
мера

11. Егрек 27036.10.34 20,174 32,120 Пасище,
мера

12. Егрек 27036.10.1 0,961 4,965 Пасище,
мера

Табл. 6.4.-11

Номер
по ред

Площ Имот Засегната площ
(дка)

Площ на имота
(дка)

НТП

1. Егрек 27036.63.19 1,503 3,226 Полски
път

2. Егрек 27036.63.21 2,784 6,816 Полски
път

3. Егрек 27036.10.22 0,474 0,801 Полски
път

4. Егрек 27036.61.2 0,375 0,567 Полски
път

5. Егрек 27036.10.40 0,199 3,323 Полски
път

Табл. 6.4.-12
Номер
по ред

Площ Имот Засегната
площ (дка)

Площ на имота
(дка)

НТП

1. Егрек 27036.61.3 1,811 5,086 Друг терен без определено
стопан. предназначение

Табл. 6.4.-13

Номер
по ред

Площ Имот Засегната
площ (дка)

Площ на имота
(дка)

НТП

1. Егрек 27036.63.4 83,245 419,349 Дървопроизводителна
горска площ

2. Егрек 27036.60.87 50,741 307,455 Дървопроизводителна
горска площ

3. Егрек 27036.62.1 24,942 31,394 Дървопроизводителна
горска площ

4. Егрек 27036.60.49 2,328 15,901 Дървопроизводителна
горска площ

5. Егрек 27036.10.33 157,599 190,053 Дървопроизводителна
горска площ

6. Егрек 27036.61.1 7,983 24,517 Дървопроизводителна
горска площ

7. Егрек 27036.11.100 0,001 16,946 Дървопроизводителна
горска площ
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Общо територия 843 319 дка. Земеделските територии заемат общо 395 937 дка или
46,95 % от общата площ. Горските територии заемат 396 019 дка или 46,97% от общата
площ. Населените места и другите урбанизирани територии заемат 16 043 дка площ или
1,90 % от общата площ. Водните течения и водни площи са 6 759 дка и имат
относителен дял 0,8% (по-нисък от средното равнище за страната - около 2%).
Териториите за добив на полезни изкопаеми 25 316 дка или 3,00% и площите за
транспорт и инфраструктура заемат 3 245 дка което е 0,38% от територията на община
Крумовград. Съотношението на урбанизираната към цялата територия е ниско в
сравнение с околните общини, което предразполага за развитието на селския туризъм.

Размерът (площта) на село Егрек е 25 730,000 дка, на село Девесилово е 15 220,
000 дка, а на село Голям Девесил е 5 734, 000 дка.

В района на инвестиционното предложение се установяват три типа почви:
плитки почви - рендзини, излужени канелени и наносни - алувиални, алувиално-
ливадна, алувиално-делувиални. Според новата класификационна система на почвите в
България (класификация на ФАО), те се отнасят към:
• Ордер А – почви, несвързани със зонални климатични условия;
* Тип - Наносни почви (Fluvizols, FL)
* Подтип - Алувиално-ливадни (Eutric Fluvizols)
* Тип - Делувиални почви (Distric Colluvisols)
* Подтип - Делувиално-ливадни (Eutric Colluvio/Proluviosols)

Наносните почви са образувани от младите (кватернерни) наноси на реките,
обрасли в една или друга степен с растителност и обогатяване периодично с нови
седиментни материали.

Делувиалните почви са разпространени в места, където наносите са най-млади,
грубочастични и слабообработени. Почвообразуващият процес е млад, недобре изразен
и периодично прекъсван от натрупването на нови материали.
• Ордер А – почви, несвързани със зонални климатични условия;
* Тип - Плитки почви (Leptosols, LP)
* Подтип - Рендзини (Rendzic Leptosols, LPk)

Почвите, които са ограничени в дълбочина от непрекъсната твърда скала, се
определят като плитки, съгласно класификацията на Организацията за прехрана и
земеделие на ООН (ФАО). У нас тези почви са поделени като самостоятелни типове:
тип литосоли – плитки почви на твърди скали, тип ранкери – слаборазвити хумусно-
силикатни и тип рендзини – на карбонатни скали.
• Ордер F - почви с акумулация на глина или сесквиоксиди и органична материя
в подповърхностните хоризонти
* Тип - Лесивирани - излужени канелени горски почви (Luvisols, LV)
* Подтип. Канеловидни хромови или лесивирани почви (Chromic Luvisols, LVx )
излужени канелени, сиви горски почви.

Преобладаващ почвен тип в района на инвестиционното предложение са канелените
горски излужени почви. По-ограничено се засягат почвите с интразонално
разпространение - рендзините и съвсем ограничено - алувиалните почви.

Излужени канелени горски почви (Chromic Luvisol)
Дейността от предвидените добивни работи ще окажат отрицателно въздействие

върху почвената покривка, изразяващо се в увреждане на почвения профил, на площ
определени за концесия. На територията на находищата ще се оформи отработено
пространство от иззетата суровина.
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Реализиране на ИП почвите върху целия контур на кариерата ще бъдат пряко
засегнати (нарушени, антропогенизирани). Дейността на кариерата ще наруши коренно
сегашното земеползване, но няма да се отрази негативно на почвеното плодородие,
защото хумусният пласт ще бъде съхранен и използван за рекултивация.
Възстановяване на почвените функции ще има едва след закриване и рекултивация на
кариерата. Няма да бъдат засегнати съседни земи и съответно няма да бъде повлияно
върху тяхното плодородие.

Опазването и оползотворяване на хумуса ще бъде част от мерките по опазването
на околната среда в цялостния и годишните работни проекти на кариерата. По време на
експлоатация на кариерата почвата от разкривката временно ще се съхранява на
вътрешно хумусно депо разположено в концесионния контур. Прогнозата на
въздействие при осъществяване на инвестиционното предложение върху земите и
почвите е оценено по време на минното строителство, експлоатацията и
рекултивацията на терена.

При строителство
Свързан е с изграждане на отводнителните призми и канавки по външните

контури на находището с доказаните запаси, изграждане на вътрешно кариерни
пътища, оформяне депото за хумус, отвала за необработен трошен камък, изграждане
на връзки със съществуващите подходи за достъп до кариерата, оформяне на временна
площадка за готови блокове мрамор и площадката на административно-битовата част.
През този етап ще започне и разкриване на полезното изкопаемо и засичане на първите
стъпала, за осигуряване на широк фронт на минните работи в кариерата.

Всички земи, които попадат в границите на ИП, ще променят своето
предназначение. Реализацията на инвестиционното предложение ще допринесе до
промяна /нарушаване на почвения профил. Съобразено с приетата система за водене на
експлоатационните работи, откривката ще се иззема последователно, отгоре надолу.
Проектът предвижда строителните и откривните работи да се провеждат селективно,
при което откривката се изземва като “мека” и “твърда”. Меката откривка - почва с част
от ситнозема под нея, ще бъде разделно временно съхранявана на вътрешно хумусно
депо и впоследствие ще бъде използвана за горен слой при рекултивационните
мероприятия. Твърдата откривка, т.е. скалният материал ще се съхраняват на отвал в
близост до котлована на кариерата и впоследствие ще се използва за неговата
рекултивация.

При експлоатация
Въздействието на инвестиционното предложение върху почвите по време на

експлоатацията ще бъде почти идентично с това по време на строителството.
Добивните работи в находището се предвижда да се водят в низходящ ред с

постепенно погасяване на хоризонтите отгоре надолу на стъпала. Технологичните
производствени процеси които ще въздействат пряко върху почвите при реализация на
инвестиционното предложение са отнемане и временно депониране на почвен слой.
Изземването на почвата ще се осъществява при разкривката на мраморния запас преди
започване на рязане на мраморния блок.

Приетата система за водене на експлоатационните работи ще бъде при следната
последователност на работата:

- Откривката се иззема последователно, отгоре надолу.
- При откривните работи се провежда селективното изземване на откривката като

“мека” и “твърда”. Меката хумусна откривка ще се депонира разделно на вътрешно
хумусно депо, а твърдата скална маса в непреработен вид като трошен камък на
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вътрешно кариерен отвал. разположени в концесионния контур. След отнемане на
запасите от мрамор хумусната откривка ще се използва за горен коренообитаем слой
при рекултивация и възстановяване на терена.

Хумусното депо и отвал заемат минимална площ, която след приключване на
минно-добивните работи ще бъде рекултивирана.

В резултат на извършването на разкривни и добивни работи се получават
невъзвратими промени в почвения статус на находището. Нарушените терени ще
загубят почвения си профил и ще бъдат напълно или частично унищожени. В
последствие тези терени ще бъдат рекултивирани.

При закриване и рекултивация
Очакваните въздействия върху почвите в района на инвестиционното

предложение имат следните източници: от изкопно-насипните работи, товарене,
разтоварване, транспорт. Цялостният проект за разработване на находището включва и
проект за рекултивация. Предвижда се рекултивацията да се проведе на две части -
техническа и биологична, което като цяло се изразява в запълване на дъното на
котлована с част от откривката, покриване на скалния материал с мека откривка и
хумусна почва, залесяване и затревяване на нарушените терени. Рекултивацията се
провежда на етапи и ще започне след десетата година от изземване на полезното
изкопаемо. В този случай влиянието на закриването на находището и рекултивацията
му ще окажат положително влияние върху земите и почвите.

Увреждането на земите при разработването на кариерата е само техногенно и
не се очаква замърсяване на почвите на прилежащите терени. Естеството на
добивните работи е такова, че емисиите на прахоотделянето ще се отлагат основно в
мястото на извършваната дейност. Въглеродните оксиди от работещата на терена
техника ще се разсейват още над терена и имат отношение повече към замърсяването
на атмосферния въздух и не се очаква промяна в категорията или плодородието на
прилежащите на кариерата земи.

Направеното прогнозиране по отношение замърсяването на атмосферния
въздух при експлоатацията на кариерата показва, че ще бъде под допустимите норми
за пределно допустими концентрации в атмосферния въздух. Това обстоятелство не
предполага значими промени в качествените характеристики на почвите в
прилежащите на кариерата земи.

Замърсявания в отработваните пространства на кариерата са само вероятни и те
могат да бъдат от:

- нефтопродукти – от неправилно поддържане и експлоатация на техниката и
при инцидентни разливи на горива и смазочни материали;

- запрашаване – при извозване на добиваната суровина при сухо и ветровито
време;

- от газово-аерозолно замърсяване при извозването на суровината. Това
въздействие ще е незначително, поради работа на открито.

Територията на кариерното поле при спазване на проектните откоси не е
застрашена от развитие на физически деградационни процеси.

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № 26 от 1996 г. за рекултивация на нарушени
терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на
хумусния пласт(Обн., ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., с изм. и доп.), се предвижда
рекултивация на нарушените терени в резултат на добивната дейност. Същите са
регламентирани и с чл. 11, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи. В
законовите актове рекултивацията се разглежда като „комплекс от технически и
биологически мероприятия”, с които се цели възстановяване първоначалното ползване
на земята, а при невъзможност, се създава друг вид ползване или се оформя подходящ
ландшафт. В закона са изброени поименно обектите, които подлежат на рекултивация и
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са поставени изискванията за предварително изготвен проект, който е неразделна част
от проекта за експлоатация на кариерата.

На основание гореописаното е необходимо е да се разработи проект за
рекултивация на кариерата, който да предвижда рекултивация на нарушените терени до
края на концесията, целящ:

- устойчивост на оставащите след прекратяване на ескплоатацията бордове на
кариерата;

- подходящо ландшафтно оформяне.

Табл. 6.4.-1 Схемата на основните дейности по рекултивацията по етапи е както

следва:
Етап Техническа рекултивация Биологическа рекултивация

І-ви -
първите 5
години

Събиране на почвено - хумусния слой от
участъците за добив и външно
насипообразуване. Временното му
депониране. Разстилането му върху откосите,
вътрешния път и хоризонталната площ на
външното насипище.

Извършва се залесяване и
затревяване на подготвените от
техническата рекултивация площи и
започва изграждането на
охранителният горски пояс.

ІІ-ри - след 5-
тата година до
края на
експлоатацията

Продължава последователното събиране на
хумусния слой от добивните участъци и
временното му депониране. Връщане на
откривката в отработеното пространство.
Планиране, разстилане на хумуса върху
нарушените площи и вътрешно кариерни
пътища

Поетапно за целия обект
подготвените от техническата
рекултивация площи се рекултивират
биологически. Доизгражда се и
охранителният горски пояс.

Техническа рекултивация. Цели подготовка на отработеното пространство и
насипището за последващата биологична рекултивация и включва:

 Окончателно планиране и хоризонтиране на повърхноста на насипището,
дъното и откосите но отработеното пространство с булдозер. При това следва да се
даде наклон от около 1 – 2% на юг за нормално оттичане на падналите атмосферни
валежи.

 Изземване на депонирания хумусен слой, разстилане върху повърхноста на
насипания материал и планирането на насипания слой.

 мероприятия по подобрение продуктивноста на слоя, главно чрез наторяване
с минерален тор.

 Затревяване на площи, където не е възможно залесяване, чрез специално
подбрани противоерозионни тревни смески.

 Залесяване на останалите площи.
 Направа на тераски по откосите на насипището и масовото им залесяване с

бързо вкореняващи се местни дървесни видове като бяла акация и др.
 Полагане на грижи за отглеждане на насажденията.

Биологичната рекултивация. Трябва да се предвиди като втори етап от
рекултивационните мероприятия. Тя ще включва изпълнениено на лесотехнически,
агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия за създаване на горски
масиви от дървестна и храстова растителност. Необходимо е да се заложи нейното
извършване през целия срок на експлоатация, като последователно се рекултивират
готовите за това площи.
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Необходимо е да се предвиди охранителен зелен горски пояс от депата за хумус
и по границита на концесията. Горският пояс ще служи за подобряване на нарушения
ландшафт, за постигане на известен ландшафтно - естетически ефект от към пътя и
също така и за почвоукрепване.

За откосите, освен залесяване, трябва да се предвиди и противоерозионно
затревяване. Особеностите при създаване на тревните площи по откосите са
изискванията по отношение на почвоподготовката, т.е. довеждане почвата преди
сеитбата до градинско състояние. Това е задължително, когато затревяването се прави
не върху естествена почва, а върху изкуствено положен слой. За преодоляване на
неблагоприятните почвени условия и създаване на подходящо почвено легло за
взискателните тревни смеси, за постигане на едновременно и равномерно поникване на
семената, бързо вкореняване и растеж на тревите, в проекта трябва да се предвиди
ръчна обработка на почвата.

Ефектът от затревяването винаги е по-висок когато то се прави не с един тревен
вид, а с тревни смески. Разбира се съществуват множество и разнообразни комбинации
от тревни видове. Предлаганата в случая тревна смес се състои от житни и бобови
тревни видове. Включването на представителите от бобовите е от значение, тъй като те
са много добри почвоподобрители и обогатяват почвата с азот и органична (коренова)
маса. Евентуалната комбинация за площите е както следва:

 Люцерна - 15%
 Детелина - 35%
 Фий - 20%
 Английски райграс - 15%
 Червена власатка - 15%

С реализирането на инвестиционното предложение ще се отнеме от общата площ
на общината  0,08 % .

На фиг. 6.4.-1 е направена съпоставка в графичен вид според начина на трайно
ползване на земите в дка, които ще бъдат отнети за целите на ИП със съпоставка
спрямо земите с начин на трайно ползване според баланса на общината.

В раздел кумулативно въздействие ще бъде извършен и анализ според
отнемането на земи спрямо ИП и баланса по населени места и тези на общината.

Заключението, което може да се направи по отношение на почвите е, че в
резултат на разкриването и разработването на находището нарушенията на земите и
почвите ще са значителни и дълготрайни, но локални, в рамките на експлоатираната
кариерна площ.

Няма да се засягат съседни територии. Не се налага промяна статута на съседни
земеделски земи и не се очаква, по никакъв начин, те да бъдат замърсени.

При реализиране на инвестиционното предложение се очаква:
J Поетапно отнемане на почвения слой в работните полета;
J Депониране на отнетите пластове и хумус на определени депа и

съхранението им;
J Рекултивиране на терена с възстановяване на почвената покривка.

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени,
подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния
пласт, разкриване на кариери върху земеделска земя от първа до шеста категория се
извършват само след отнемане на хумусния пласт. Разкриване без отнемане на
хумусния пласт е допустимо когато мощността му е до 10 см (чл. 7, ал. 4 същата
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наредба) след изпълнение на процедурите по чл. 7, алинеи 5 и 6 и получаване на
разрешение от тези площи да не се отнема хумусния пласт.

След отнемане на хумусния пласт е необходимо той да се съхранява на хумусните
депа с височина до 10 м. Не се допуска унищожаване или замърсяване на хумусния
пласт. Съхраняването на хумусния пласт на депо за срок по-голям от 3 години
задължително се съпровожда със затревяване, като се използват култури с дълбока
коренова система.

При спазване на чл. 8, ал. 2 от цитираната по-горе Наредба 26 Цялостните проекти
за добив и Проектите за рекултивация предвиждат отнетите почвени пластове да се
използват за рекултивация на нарушените от добива площи по време или след
приключване на експлоатацията на трите блока. Изземването ще става поетапно във
времето, съгласно разработени технологични проекти. Разкриването ще се извършва с
булдозер. Успоредно с експлоатацията на един участък се извършват разкривни работи
на следващия участък. Това дава възможност след приключване на добивната дейност в
един участък да започне рекултивирането му.

Не са установени условия за възникване на повърхностна и ветрова ерозия.
Пластовете от  разкривката ще се съхраняват на депо в границите на концесионната
площ, отделно за всяко от находищата.

Размер на нарушенията на земите и почвите

В резултат на извършването на разкривни и добивни дейности се получават
невъзвратими промени в почвения статус в очертанията на добивните площи, но всички
те ще преминат процес на рекултивация.

Влиянието е допустимо отрицателно за времето до започване на рекултивацията,
определя се с оценка (-1) – слабо отрицателно въздействие. То започва със стойност (0)
през първата година и с разширяване на площта за добив достига до стойност (-1)
(Слабо отрицателно въздействие – малка площ, лесна обратимост, кратък срок на
влияние и др., може да изисква някакви мерки за намаляване на влиянието. В
определени случаи не се налага прилагане на мерки за намаляване на въздействието –
при краткотрайни въздействия с малки количествени показатели). Положителните
аспекти на ИП (+1) за кариерата се изразяват в рекултивиране на засегнатите площи за
добив.

Влиянието има следните показатели:
J Обхват, площ и интензивност: локално въздействие – площ от 696.8 дка; Площта

ще се разширява постепенно със слаби темпове,
за да достигне максимума си Интензивността се
определя като слаба;

J Вероятност за възникване следствие от дейности, които задължително ще се
извършат;

J Продължителност и честота: постоянно въздействие, постепенно
разширяваща се площ, за целия период на
добивните дейности;

J Момент на проявата: от стартиране на дейността, до закриване на
кариерите и рекултивацията им. Значително се
смекчава след приключване на всички описани
дейности и рекултивацията. За рекултивираните
терени въздействието изчезва напълно след
значителен период от време под действие на
естествени процеси – слягане, възстановяване на
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растителното покритие и заселване с почвени
организми;

J Значимост: незначително с локален характер. Площта е
ограничена в границите на КП и не се
провокират процеси, които могат да
разпространят влиянието. Въздействието ще е за
ограничен период от време;

J Обратимост: обратимо в значителна степен;
J Кумулативен характер: не се формира кумулативен ефект.

При рекултивацията в голяма степен ще се възстановят почвените пластове.
Всички иззети маси ще останат в границите на площадките и няма да бъдат изнасяни и
използвани за други нарушени терени. Не съществува риск от замърсяване при
транспортирането и в периода на съхранение.

Влиянието на рекултивацията на нарушените терени се определя се с обща оценка
(+1), но тя варира и поради съществуващи рискове от неефективно възстановяване на
почвения пласт.

Стойностно въздействието преминава през възможни слаби отрицателни
въздействия по компонент почви (-1) и достига до (+1) при качествено отнемане и
съхраняване на плодородните пластове. Заради отрицателната компонента на
въздействието са заложени мерки за смекчаване на въздействието. Предписаните мерки
са нормативно определени, но не са заложени изрично в Цялостния проект аз добив.

Въздействието от прилагането на Проекта за рекултивация има следните
показатели:

J Обхват, площ и интензивност: локално въздействие;
J Вероятност за възникване: ще възникне с началото на мероприятията по

проекта за рекултивация;
J Продължителност и честота: еднократно. С рекултивацията ще се постигне

значителен положителен ефект, който ще
продължи да нараства през следващите години,
за да достигне максимум при напълно
възстановяване на растителното покритие и
забавяне на процесите за формиране на трайни
растителни съобщества;

J Момент на проявата: след приключване на рекултивацията;
J Значимост: слабо положително влияние;
J Кумулативен характер: ще допринесе за възстановяване на растителните

съобщества при правилно планиране на
биологичната рекултивация.
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фиг. 6.4.-1 Съпоставка на ИП по землища и общо за общината по начин на трайно ползване
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фиг. 6.4.-1 Съпоставка на ИП по землища и общо за общината по начин на трайно ползване
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6.5. Води
6.5.1 Повърхностни води
Не се очаква въздействие върху повърхностните води в резултат от осъществяване

на проекта за добив на полезното изкопаемо. Оценка се базира на следните факти:
- в площта на бъдещите кариери няма повърхностни води, тоест полезното

изкопаемо попада в неводонаситената част на повърхностно водно тяло (ВТ) с код
BG3AR200R009;

- не се предвижда изграждане на хидротехнически съоръжения в руслото на водни
обекти, водовземания, както и заустване на отпадъчни или друг вид води;

- не се планират дейности, които ще емитират вредни вещества, замърсяващи
повърхностните води. На площадката на кариерата няма да се извършва техническо
обслужване на добивната и транспортната техника.

- добиваните кариерни материали не съдържат вредни и токсични елементи и
примеси;

- предвидено е отвеждане на атмосферните води от кариерата и събирането им в
резервоар с цел тяхното използване;

- за формираните фекални отпадъчни води по време на строителството и при
експлаоатацията на кариерата ще се използват химически тоалетни, а санитарните
отпадъчни води ще се събират във водоплътен черпателен резервоар, като ще се сключи
договор с външна фирма за тяхната поддръжка.

- формираните производствени отпадъчни води, след третиране ще се ползват
оборотно, за повторна употреба.

- около бъдещия котлован, който ще се създаде по време на добива ще се проектира
отводнителна система. Това са отводнителни канавки отвеждащи дъждовната вода и
водите от снеготопенето в съществуващата речна система. Доловете, които са застрашени
от ерозията на овражната дейност ще се укрепят с дънни прагове, непозволяващи тяхното
врязване. Те ще задържат до нивото на своите корони чакълест материал, примесен с
пясъчен запълнител. Това е един естествен филтър, чрез който ще се повлиява
положително на чистотата на инфилтрирана в масива вода.

6.5.2 Подземни води
С цел опазване на подземните води и водоизточниците за питейно водоснабдяване

е възложена от възложителя „Илинденски Мрамор“ ООД да бъде извършена оценка и
анализ с експертно становище от инженер-геолог и хидрогеолог касаеща характеристика
на хидрогеоложките условия и фактори, влияещи върху количеството и качеството на
подземните води в района на ИП и оценка и прогноза за влиянието на експлоатационните
дейности върху съседните водоизточниците за питейно водоснабдяване.

В извършената оценка е направен следния извод: Реализацията на ИП няма да бъде
свързана с добив на подземни води, в резултат на което не се очаква въздействие върху
количествения състав на подземните води.

При бъдещите минни дейности не се предвижда отделяне на отпадъчни води от
дейността на обекта и други замърсители, които да проникват в геоложката основа и
подземните води.

Технологията на добива на скално-облицовъчния материал е той да се съхрани в
своята цялост. По тази причина, категорично няма да се използват взривни работи.

Изменения в качествения състав на подземните води не се очакват при реализация
на инвестиционното предложение.
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Като цяло, прогнозата е, че вероятни промени в количествено и качествено
отношение на подземните води, свързано с разработването на участък „Изток” от
кариерата, могат да се отразят върху работата на каптиран извор „Голям Девесил”, който е
в експлоатация. Този участък попада в контура на поясите ІІ и ІІІ на неговата СОЗ, а в
техния обхват се налагат забрани и ограничения за кариерни дейности.

Реализацията на инвестиционното предложение в участъците „Централен” и
„Запад” няма да окаже въздействие върху режима на подземните води, експлоатиращи
чрез каптиран извор „Голям Девесил”.

Другите водоизточници в района на бъдещия открит рудник за добив на скално-
облицовъчни материали се намират на достатъчно разстояние и техните естествени
водосборни области не засягат предвидените за разработване площи.

На база на извършения анализ и с цел опазване на подземните води и
водоизточниците за питейно водоснабдяване и предвид даденото експертно становище от
инженер-геолог и хидрогеолог, екипа разработващ доклада за ОВОС е препоръчал на
възложителя да бъде редуцирана концесионната площ на кариерата.

При извършените допълнителни анализи от геолог и хидрогеолог и с цел опазване
на каптиран извор „Голям Девесил” площта на участък „Изток”е редуцирана.

Проектната концесионна площ на находище „Агликина поляна” от 767,187 дка
намалява на 696,8 дка.

Мраморите на Девесилската литотектонса единица (De/c) нямат широко площно
разпространение. Разкриват се като ксенолитни пачки и лещи сред метагабрата. В близост
до контактите с габрата мраморите са замърсени, нечисти и представляват калкошисти. На
някои места са частично скарнирани. В останалите случаи са бели– до кремавобели на
цвят, дребно до среднозърнести. Те нямат понорен карстов характер и доказателство за
това е, че водите добивани от каптиран извор „Голям Девесил” не се замътват, което е
установено от дългогодишната му експлоатация. Т.е. водите на извора са с карстово-
пукнатинен харакетер. Имат достатъчно дълъг път на филтрация и по тази причина не се
замътват. Мероприятията с противоерозионните прагове допринасят допълнително за
инфилтриране на води с достатъчен път за самопречистване.

Старият каптаж ще се съхрани в неговата цялост, тъй като добива на облицовъчния
материал ни най-малко го застрашава физически. Около него също ще се създаде защитна
отводнителна система, предпазвайки го от пряко заливане с повърхностни води.
Естественият извор, който е каптиран с него, вероятно е имал преливен характер и след
като се каптира и извора „Голям Девесил”, при разкриването му се създават условия за
разтоварване на дрениращата естествена система изцяло чрез него. Това ликвидира
условията за преливане на подземни води и по тази причина води в стария каптаж няма.
Те биха се появили, ако по някаква други условия колматира водоприемната част на
„Голям Девесил”. Това от проектираното ИП няма как да се случи поради харатера на
добивната дейност.

Въпреки горните прогнози, във връзка със становище на „ВиК“ ООД гр. Кърджали
от 09.12.2019г. ще се направи ревизия и ако има необходимост ще се възстанови неговата
водозахватна част, а така също и довеждащия водопровод до черпателния резервоар на
помпена станция (ПС) „Голям Девесил”.

В Приложение 33 е представено становище  от хидрогеолог с извършена оценка и
прогноза за влиянието на експлоатационните дейности върху съседните водоизточници за
питейно водоснабдяване.
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6.6. Отпадъци

В тази част ще бъдат описани отпадъците, които се очаква да бъдат образувани от
технологичния процес, както и дейностите по предварителното им съхранение и
последващо третиране.

Настоящото ИП разглежда площадка, на която са извършвани дейности по добив.
За отпадъците, които се очаква да се генерират в резултат на дейността на

площадката преди започване на експлоатацията следва да се предприемат следните
задължителни стъпки:

J Основно охарактеризиране на очакваните отпадъци – изготвяне на работни
листи за класификация на отпадъците съгласно изискванията на Наредба 2 за
класификация на отпадъците и утвърждаването им от РИОСВ-Хасково, на
чиято територия се намира площадката;

J Утвърждаване на Планове за управление на минните отпадъци от
компетентния орган съгласно Закона за подземните богатства за кариерата;

J Обучение на отговорните лица за дейностите, свързани с предварително
съхранение на отпадъците на площадките;

J Заверяване на отчетни книги за образуваните отпадъци, изготвени при
спазване на изискванията на Наредба № 1/2014 г.;

J Обособяване на складове за предварително съхранение на производствените и
опасните отпадъци, генерирани на площадките.

Основните дейности, които ще се извършват в кариерата, свързани с образувани на
минни отпадъци, попадащи в обхвата на Закона за подземните богатства са:

J Разкриване на площ за добив – откривка на етап строителство;
J Добив на суровината;
J Рекултивация на кариерата – използване на част от откривката за

рекултивация на дъното на кариерата и насипищата.
Осъществяването на инвестицията включва следните спомагателни дейности, в

резултат на които се очаква образуването на отпадъци, попадащи в обхвата на Закона за
управление на отпадъците:

J Използване на промишлена и транспортна техника;
J Жизнена дейност на персонала и клиенти на дружеството.

Добивни технологии генериращи минни отпадъци
Цялостният работен проект за експлоатация на находище „Агликина поляна”, ще

предвижда да се провежда добив по открит способ, с кариера, на стъпала за срока на
концесията - 35 години. Според същия проект, срокът на съществуване на кариерата, за
изземване на доказаните запаси с възприетата средна годишна производителност, се
определя на повече от 35 години.

Отработването на запасите от находището ще бъде с поетапна последователност на
хоризонтални слоеве с работни стъпала с височина 6 m. Цялостната схема за отработване
на запасите в находището за периода на концесията ще се състои в пет на брой кариери от
няколко хоризонта и според установената добивна технология. Мраморите ще се изземат
на хоризонти с височина до 6 m.

За отделянето на скалните блокове маса от масива няма да се налага използването
на пробивно-взривни работи. Отделянето на скалните блокове ще става посредством
диамантени въжени резачки.

Разкривни работи
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Откривните работи ще включват отнемане на меката откривка (включваща склонов
насип и делувиални отложения  в най-горните части, на която е наличен и маломощен
почвен слой) в района на първоначално разработваното кариерно поле и предвидените
вътрешно кариерни пътища. Тези материали се предвижда да се изземват и депонират на
депа за мека откривка, които ще бъдат част от депата за твърда откривка,  с цел
използването им при рекултивационните дейности. Разкривката, със средна дебелина от
около 0.35 m, ще се добие валово, чрез използване на багер със самосвал.

Твърдата откривка, която включва мрамори от непродуктивния пласт, които са
негодни за добив на скални блокове и технологичния отпадък от добива на скални
блокове се предвижда да се складират на депо за твърда откривка.

Те са със средна дебелина за находището от 6,15 m /след изваждането на хумусния
слой от 0,35 m). Откривката в находището ще се транспортира на четири външни депа.
Хумусният слой ще се съхранява на депата за твърдата откривка като ще бъдат отделени
до 15 % от тях. Това ще става на по-горните хипсометрични нива, за да няма покриване,
затрупване. Тези площи, които са около 13,4 дка са достатъчни и ще бъдат временни до
започване на поетапната рекултивация в находището.

Материала, който ще се връща обратно ще стане възможно благодарение на
системата за добив с обратно запълване,  при която обемите в които е иззето полезно
изкопаемо, ще се запълват с материал от следващите добивни площи. По този начин се
гарантира оставането на местните материали in sito, като не се допуска привнасяне на
нетипични за района материали. По този метод силно се ограничава площта засегната от
добивните и съпътстващите ги дейности. Предвижда се част от формирания инертен
отпадък, да бъде реализиран като „трошен камък” за целите на пътното и гражданското
строителство.
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Добивни работи
Този етап се предвижда да обхване период до 35 години. Съгласно инвестиционната

програма на фирмата, през първата година се планира добив от 400 m3, а всяка следваща
година ще нараства до достигане в края на петата година от 1 800 m3. Добивът на
мраморни блокове е по-малък през първите година, поради нуждата от време, финансови
средства, обучение на местна работна ръка и т.н.,  за изграждането на инфраструктура,
кариерните изработки и др. След петата година, средногодишно от обекта трябва да се
добиват по 1 800 m3 плътни мраморни блокове (без скалния отпадък ), след предоставяне
на концесия. Този средногодишен добив на мраморни блокове ще бъде заложен в
производствената програма към Цялостния работен проект за добив от находището, при
изготвянето му.

Прилагани преработвателни технологии, характеристики
Обработката включва рязане на мраморните блокове на фаши със средна дебелина

от 2 до 3 cm. Изчисленият рандеман на плочи от фаши за находище „Агликина поляна“ е
21,0 m2/m3.
Технологичната последователност на добива може да се представи по следния начин:
 Откриване на полезното изкопаемо и отстраняване на меката и твърдата откривка

от склонов насип, делувиални отложения и напукани мрамори;
 Депониране на меката откривка разделно, на специални временни депа, част от

депата за скален отпадък;
 Натоварване на материалите от твърдата откривка за транспорт и депониране на

скално насипище в рамките на концесионния контур;
 Рязане с диамантени въжета с водно охлаждане и отделяне на мраморните блокове

и транспортирането им до площадка за готова продукция;
 Натоварване на блоковете на бордови коли и извеждане от кариерните изработки.

Транспортът вътре в кариерните изработки и в границите на концесионната площ
ще се извършва от колесния челен товарач и с автосамосвал до складовите площи,
за което ще са предвидени уширения на пътищата.

 Натоварване на технологичния отпадък от добива на мраморни блокове за
транспорт и депониране на скалното насипище.
В и до находището ще бъдат оформени четири депа – те ще вкличват участъци за

почвената откривка и за съхранение на твърдата откривка от натрошени мрамори и
отпадъка от добива на мраморните блокове.

Почвеният слой в находище „Агликина поляна” ще се депонира разделно. След
отработване на находището ще се използва за рекултивация.

Годишната производителност на кариерата е разчетена в съответствие с работната
програма за обекта на възложителят. Съобразена е с прогнозното пазарно търсене на тази
продукция за региона, рационалното използване на механизацията в площта на участъка,
както и с възможностите за най-ефективна възвръщаемост на вложените инвестиции.

Проектната производителност на кариерата е с разчети от 1 800 m3 скални блокове
годишно. Тя ще бъде достигната на 5-тата година. За осъществяване на посочения
годишен обем се предвижда добивните работи да се водят на работни хоризонта с
височина Н=6 m.

Характеристика и класификация на минните отпадъци. Прогнозно количество
В резултат от дейностите по експлоатацията на кариерата ще се отделят отпадъци,

чието количество и вид са един от критериите, характеризиращи екологосъобразността на
производството. Прогнозните количества на отпадъците са определени въз основа на
проектния капацитет на добива на скално облицовъчните материали – мрамори,
техническите характеристики на предвидената за използване кариерна техника,
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организацията на работа и битовото обслужване на работниците, както и данни от
практиката на аналогични производствени обекти.

Приетата в настоящия план класификация на минните отпадъци, резултат от
дейностите по добива в находище „Агликина поляна”, е съобразена с постановките в чл.
22 б на ЗПБ. Те са групирани според степента на риска за околната среда и човешкото
здраве на база качествените им характеристики и състав:

- Инертни отпадъци;
- Незамърсени елувиални наслаги, представени от силно изветрели мрамори;
- Твърда откривка, представена от некондиционни скални късове от добива;
- Неопасни неинертни отпадъци;
- Части от ремонт и поддръжка на техниката – черни метали (скрап);
- Излезли от употреба гуми;
- ТБО;
- Опасни отпадъци – моторни и хидравлични масла за минните и транспортни

машини.
Минните отпадъци формирани в процеса на добива на мрамори от находище

„Агликина поляна” представляват механично разрушени коренни скали от откривката или
запасите на полезно изкопаемо. По състав те са мрамори от Въченската пъстра свита.
Съгласно чл. 22 б от ЗПБ, тези отпадъци се характеризират като „неопасни инертни
отпадъци”.

Категоризацията на минните отпадъци за находище „Агликина поляна“ са в
съответствие с Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците, както следва:

Код на отпадъка Наименование на отпадъка
01 Отпадъци от проучване, минен добив, кариерен добив, физично и химично преработване на полезни

изкопаеми
01 01 отпадъци от разкриване и добив на полезни изкопаеми
01 01 02 отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми

Инертни отпадъци
Елувиални материали
Дебелината на хумусния слой е около 0.35 m за находището като то ще бъде

депонирано отделно на по-горни хипсометрични нива на табаните за скални отпадъци,
които терени на по-късен етап ще допринесат за спомагането при рекултивацията на
засегнатите терени от добивните работи.

Няма данни за замърсяване с тежки метали и други вредни химически елементи на
почвите в района на находището.

По смисъла на &1 т.44 от ДР на ЗПБ „незамърсена почва” е отделената от земната
повърхност почва при проучване и добив, която не съдържа вредни вещества от естествен
и/или антропогенен източник, концентрацията на които причинява нарушаване на
почвените функции по смисъла на Закона за почвите. Предвидената за изземване откривка
от находище „Агликина поляна” съответства на съдържанието на горното определение.

През първата година, количеството на почвената разкривка ще бъде 3500 m3 (4550
m3 в разбухнало състояние), през втората и третата година - 1050 m3, а през четвъртата -
700 m3. Годишно след четвъртата година ще се генерират около 350 m3откривка.

Твърда откривка, която включва силно изветрели, напукани и натрошени мрамори
и гнайси, които са негодни за добив ще се складират на Депа – инертни отпадъци.
Дебелината на откривкаta в контура на запасите (Блок A, B, C ,D, E и G), по данни от
Геоложкия доклад, е средно 6,4 m, от нея като премахнем 0,35 m за хумусен слой, следва,
че средната дебелина е 6,05 m.
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Обема на иззетата твърда откривка  за първите 4 години се различават за срока на
концесия, поради нуждата на откриване на по-големи площи за работи, докато се навлезе
в нормален ритъм на действие.

Технологичен отпадък
Този отпадък ще се генерира при добива от запасите (нестандартни, напукани,

разтрошени блокове ) ще се складират на Депа за инертни отпадъци.
През първите четири години, до достигане на заложения годишен добив от 1800

m3, ще бъде заложен добив от 400, 750, 1000 и 1400 m3 мраморни блокове, съответно и
отпадъкът от процеса ще е по-малък.

Годишно складираният обем от технологичния отпадък ще възлиза на около 9300
m3 минна маса.

Част от откривката и технологичния отпадък от добива на скалните блокове ще се
използва като „трошена фракция” за целите на пътното и конвенционалното строителство,
както и за поддръжка на кариерни, горски пътища и пътищата в района на общината.

Оформянето на площите на депата ще поеме количество през целия период на
концесията от изграждането на кариерите. С материала от добива ще бъдат запълвани
стари отработени пространства до изравняването му с височината на някои табани.

Прогнозно количество минни отпадъци
Проектната производителност на кариерата е с разчети от 11 111 m3 скална маса

годишно от масива на находището. В Геоложкия доклад е вписан и защитен рандеман на
стандартни блокове от 16,2 %.

За производството на 1 800 m3 годишно мраморни блока трябва да бъдат погасени
тези 11 111 m3 минна маса от масива на запасите. Разликата от 9300 m3 (включват
нестандартни, напукани, разтрошени блокове и раздробен мрамор), които ще се депонира
на Депа за инертни отпадъци.

Технологичния отпадък, който ще се генерира при добива от запасите, негодни за
скални блокове ще възлиза на 307008 m3/35 години или по 9311 m3/година след 4-тата.

Обема на иззетата твърда откривка ще бъде около 235950 m3/35 години или по 6050
m3/година след 4-тата година.

Генерирания обем на иззетата мека откривка за срока от концесията ще бъде около
16150 m3/35 години или по 350 m3/година след 4-тата.

Генерираните минни отпадъци по време на разработването на находище „Агликина
поляна“ не попадат в категорията на опасни отпадъци съгласно чл. 15 и приложение № 3
от наредбата.

Вид и категория на съоръжението за минни отпадъци
По време на добива от находище „Агликина поляна“ ще бъдат изградени четири депа

за  материала от остатъчната откривка и от добивната маса.
Хумусният слой ще се съхранява на тези депата, за твърдата откривка като ще бъдат

отделени до 15 % от тях. Това ще става на по-горните хипсометрични нива, за да няма
покриване, затрупване. Тези площи, които са предвидени да бъдат общо около 13,4 дка, са
достатъчни и ще бъдат временни до започване на поетапната рекултивация в находището.

Те няма да попадат в контура на находището, а в контура на концесионната площ и
ще бъдат локализирани от  севрозападна, западна, източна и южна страна на у-к
„Централен“ на находище „Агликина поляна“.

Разглеждани са др алтернативни варианти, но е счетено, че не са подходящи поради
собствеността на земята, находището е в близост до река, неподходящ наклон на терена и
др.
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Класифициране на минните отпадъци
Минните отпадъци се класифицират съгласно приложение № 3 от Наредба за

управление на минните отпадъци (2016 г.) като:
1. незамърсени почви;
2. инертни отпадъци;
3. неопасни отпадъци от проучването;
4. отпадъци от добива и преработката на торф;
5. неопасни неинертни отпадъци;
6. опасни отпадъци.
Минните отпадъци генерирани при експлоатацията на находище Агликина поляна

представляват почвен материал и твърда откривка (включва нестандартни, напукани и
раздробен мрамор) и некондиционни скални мраморни къса (нестандартни, напукани,
разтрошени блокове и раздробен мрамор) от добива се класифицират съответно като
незамърсени почви и инертни отпадъци.

Почвеният материал генериран при експлоатацията на находище Агликина поляна
се класифицира като незамърсени почви, поради следните си характеристики:

- Отговаря на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за почвите (доп.
ДВ. бр.98 от 27/2018 г.);

- съдържанията на вредни вещества не надвишават нормите, определени с Наредба
№ 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ,
бр. 71 от 2008 г.).

Почвеният материал генериран при експлоатацията на находище Агликина поляна
не може да се класифицира като инертни отпадъци, тъй като се разтваря при контакта си с
вода и може да претърпи физически промени. Той не може да се класифицира и като
опасни отпадъци, тъй като не отговаря на условията на чл. 6 от Наредба № 2 от 2014 г. за
класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.).

Вид и категория на съоръжението за минни отпадъци
Съоръженията не са разположени в границата на находището. По време на добива

от находище „Агликина поляна“ ще бъдат изградени четири депа за материала от
остатъчната откривка и от добивната маса.

Хумусният слой ще се съхранява на тези депата, за твърдата откривка като ще бъдат
отделени до 15 % от тях. Това ще става на по-горните хипсометрични нива, за да няма
покриване, затрупване. Тези площи, които са предвидени дабъдат общо около 13,4 дка, са
достатъчни и ще бъдат временни до започване на поетапната рекултивация в находището.
Те няма да попадат в контура на находището, а в контура на концесионната площ и ще
бъдат локализирани от севрозападна, западна, източна и южна страна на у-к „Централен“
на находище „Агликина поляна“.

Разглеждани са др. алтернативни варианти, но е счетено, че не са подходящи
поради собствеността на земята, находището е в близост до река, неподходящ наклон на
терена и др.

Състоянието на земната повърхност, която ще бъде засегната от съоръжението за
минни отпадъци е със същата характеристика по отношение на инженерно-геоложки,
хидрогеоложки, хидроложки, хидрохимични и сеизмични данни. Те ще граничат с контур
на у-к „Централен“ от находището, а на по-късен етап ще се слее с рекултивираните
терени на находището .

Депата за скална маса са с обща площ от 89,3 дка като на 15 % (13,4 дка) от тях ще
бъде депонирана меката откривка, която ще се използва при поетапната рекултивация.

Средната височина на табаните ще бъде 15 m т.е. на заложената площ за табани ще
може да се депонира 1138500 m3 скална маса. На годишна база ще се депонират около
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15361 m3 минни отпадъци от откривката и добивните работи. Сметката показва, че
табаните няма да достигнат заложената височина след периода на концесия.

За намаляване на обема на временните депа за съхранение на твърдата откривка и
отпадъка от добива на мраморните блокове, инвеститорът ще търси възможности за
реализация на пазара на несортирана скална маса.

Минните отпадъци, формирани при експлоатацията на находище „Агликина
поляна” се отнасят към „инертни отпадъци“ съгласно чл. 12, ал. 3 и не съдържат опасни
отпадъци, опасни вещества или препарати над определен праг. Условията на съхранение
на отпадъка в депото не предполагат промяна в качествените му характеристики за
периода на експлоатация на находището и съоръжението. След този срок, депото подлежи
на рекултивация.

Според Чл. 22б. ал. 5 от ЗПБ, категорията на съоръженията се определя
посредством оценка на риска въз основа на качествената характеристика и състава на
минния отпадък, включително на промените му в резултат на възможни вторични
въздействия, както и на степента на стабилност на съоръженията според неговите
технически характеристики.

Съгласно определението на чл. 22б, ал. 4 от ЗПБ, според степента на опасност и
риска за околната среда и човешкото здраве, съоръженията (депа) за съхранение на
минните отпадъци, генерирани при експлоатацията на мрамори от находище „Агликина
поляна” е категория Б.

Физическата стабилност на съоръжението за минни отпадъци, контрол
Депата са от насипен тип без допълнително уплътняване, като крайния контур на

скатовете ще се формира от ъгъла на естествения откос. Ъгълът на естествения откос
гарантира стабилността на съоръжението.

Депото за скални отпадъци ще бъде с не голяма височина – максимално до 15 m.
За осъществяване на по-ефективен контрол и наблюдение благоприятно ще влияят

следните фактори:
• благоприятен релеф;
• механизирано изземване на откривката;
• липсата на подземни води;
• близост до четвъртокласен път от републиканската пътна мрежа;

Всичко това предопределя ежедневно наблюдение и контрол по дейността на
съоръжението за минни отпадъци.

Отпадъци в обхвата на Закона за управление на отпадъците
В резултат от извършване на спомагателни дейности на територията на кариера се

очаква образуването на битови, производствени и опасни отпадъци.

Видове отпадъци

Класификацията на тези отпадъци съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация
на отпадъците е представена в таблица 6.9.1.
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Таблица 6.9.1    Класификация на прогнозираните отпадъци, които ще бъдат генерирани
по време на строителство и експлоатация на кариерата

№ Вид на отпадъка Код

Битови отпадъци

1. Смесени битови отпадъци 20 03 01

Производствени отпадъци

2. Черни метали 16 01 17

3. Излезли от употреба гуми 16 01 03

4. отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни от
упоменатите в 01 04 07

01 04 13

5. Черни метали 19 12 02

6. Пластмаса и каучук 19 12 04

Опасни отпадъци

7. нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 13 01 10*

8. нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална
основа

13 02 05*

Очаквани количества отпадъци:

Количествата отпадъци, които са разгледани, са изчислени на база зададени изходящи
данни в цялостните проекти за добив за кариерата – брой персонал, необходима техника
за работа в различните етапи за реализация на инвестиционното предложение и
др.показатели.

Смесени битови отпадъци
Количеството смесени битови отпадъци се образува в резултат от жизнената дейност

на максимум 15 души работен персонал в кариерата и приети максимум 5 души
клиенти/ден.

При норма на натрупване 241,7 кг/жит. год за населени места под 3 хиляди души
(източник Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци при
най-лошия сценарий) и отчитане на едносменен режим на работа на кариерата се очаква
образуване на около 4, 834 т битови отпадъци/годишно за кариерата.

Черни метали
Отпадъците се образуват в резултат на инцидентни ремонти на налична промишлена

техника. Очакваните количества са до 0,5 t/ год за кариерата.
Отпадъците от износени стоманени въжета ще се образуват в резултат на  рязане и

дялане на скални материали с диамантени въжета.  Очакваните количества са до 1 t/ год за
кариерата.

Излезли от употреба гуми
Отпадъкът се образува в резултат от възникнала необходимост за подмяна на гумите

на наличната техника. Очакваните максимални количества от отпадъка в годишен аспект
са 1 т/ год за  кариерата.
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Отработени масла
Образуват се в резултат на аварийна поддръжка на наличната техника. Максимални

годишни количества: 0,8 т/годишно за кариерата за двата отпадъка.

Пластмаса и каучук
Отпадъците от гумени и пластмасови пружинни елементи ще се образуват в

резултат на  рязане и дялане на скални материали с диамантени въжета.  Очакваните
количества са до 1 t/ год за кариерата.

Отпадъци от рязане и дялане на скални материали
Ще се генерират като отпадъци от диамантени въжета при рязане на мрамора.

Диамантените въжета се състоят от стоманена тел с гумена армировка и импрегнирани
диамантени мъниста, предназначени за рязане на мрамор. Диамантените мъниста с
диаметър 11,5 мм се използват за рязане и ефективен добив и дълъг живот на
инструмента.

Метални възглавници, скъсани и напълно употребени метални въжета от
диамантените резачките, носачи и други части/консумативи от каменорезните машини,
части или износени перфориращи и сондиращи лостове и тръби - обикновено
консумативи (бързо износващи се и по-често сменяеми метални части), и др. дребни
метални части при текущи ремонти на поддържащата техника.

Дейност от  която се образува отпадъка: от производствени и ремонтно-механични
дейности. Максимални годишни количества: 1 т/годишно за кариерата.Ще се съхраняват в
контейнер до транспортиране и предаване  на специализирана фирма за оползотворяване.

Съхранение на отпадъците

Таблица 6.9.2
№ Вид на отпадъка Код Складове Съдове

Битови отпадъци

1. Смесени битови
отпадъци

20 03 01 На територията на кариерата – в
близост до административна сграда –
ще се предвиди място за разполагане на
контейнер за битови отпадъци.

Метален съд,
минимален обем 1.1.
куб.м., затворен
извън времето за
манипулации

Производствени отпадъци

2 Черни метали 16 01 17 Отпадъците да се съхраняват на
обособено място (по преценка на
ръководител ремонтни дейности).
Складовата площ да е обозначена и
маркирана с код и наименование на
отпадъка. Да разполага с плътна
водонепропусклива настилка.
Допустимо е съхранение на открито.

По преценка на
ръководството. Не е
задължително да се
използват съдове.

3 Черни метали 19 12 02 Отпадъците да се съхраняват на
обособено място (по преценка на
ръководител ремонтни дейности).
Складовата площ да е обозначена и
маркирана с код и наименование на
отпадъка. Да разполага с плътна
водонепропусклива настилка.
Допустимо е съхранение на открито.

По преценка на
ръководството. Не е
задължително да се
използват съдове.
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4. Пластмаса и каучук 19 12 04 Отпадъците да се съхраняват на
обособено място (по преценка на
ръководител ремонтни дейности).
Складовата площ да е обозначена и
маркирана с код и наименование на
отпадъка. Да разполага с плътна
водонепропусклива настилка.
Допустимо е съхранение на открито.

По преценка на
ръководството. Не е
задължително да се
използват съдове.

5 Излезли от употреба
гуми

16 01 03 Отпадъците да се съхраняват на
обособено място (по преценка на
ръководител ремонтни дейности).
Складовата площ да е обозначена и
маркирана с код и наименование на
отпадъка. Да разполага с плътна
водонепропусклива настилка.
Допустимо е съхранение на открито.
Да се осигури пожарогасител в зоната.

По преценка на
ръководството. Не е
задължително да се
използват съдове.

6 отпадъци от рязане и
дялане на скални
материали, различни
от упоменатите в 01
04 07

01 04 13 Отпадъците да се съхраняват на
обособено място (по преценка на
ръководител ремонтни дейности).
Складовата площ да е обозначена и
маркирана с код и наименование на
отпадъка. Да разполага с плътна
водонепропусклива настилка.
Допустимо е съхранение на открито.
Да се осигури пожарогасител в зоната.

По преценка на
ръководството. Не е
задължително да се
използват съдове.

Опасни отпадъци

7. нехлорирани
хидравлични масла
на минерална основа

13 01 10* Отпадъците ще се съхраняват на
обособено място (по преценка на
ръководител ремонтни дейности).
Складовата площ ще е закрита,
обозначена и маркирана с код и
наименование на отпадъка и
доп.надпис "Отработени масла" (не по-
малък от 0,1 x 0,2 м.). Да разполага с
плътна водонепропусклива настилка.
Да се осигури прахов пожарогасител в
зоната. Да се осигури подходящ
сорбент в зоната (напр. дървени
стърготини).

ще се съхраняват в
съд,
невзаимодействащ с
отпадъка, затворен
извън времето за
манипулации. Да се
обозначава начало и
край на запълване на
съда. Да се осигури
технически
възможност за
проверка на:
количество
съхранен отпадък в
съда, проверка за
пропуски на съда.

8. нехлорирани
моторни, смазочни и
масла за зъбни
предавки на
минерална основа

13 02 05*

Последващо третиране

С оглед спазване изискванията изискванията на Закона за управление на отпадъци
относно образуваните отпадъци, те ще се предават приоритетно за
рециклиране/оползотворяване. Едва след изчерпване на възможните алтернативи за
оползотворяване ще се сключват договори за обезвреждане на съответния отпадък.

Таблица 6.9.3
№ Вид на отпадъка Код Последващо третиране

Битови отпадъци

1. Смесени битови отпадъци 20 03 01 Подлежат на обезвреждане (депониране) при спазване
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на създадената общинска система за третиране на тези
отпадъци.

Производствени отпадъци

2. Черни метали 16 01 17 Събират се разделно и се предават за рециклиране или
оползотворяване на фирми, притежаващи
разрешителен документ по реда на ЗУО или
комплексно разрешително
Не се разрешава обезвреждане.

3. Излезли от употреба гуми 16 01 03 Събират се разделно и се предават за рециклиране или
оползотворяване на фирми, притежаващи
разрешителен документ по реда наЗУО или
комплексно разрешително.
Не се разрешава обезвреждане.

4. Черни метали 19 12 02 Събират се разделно и се предават за рециклиране или
оползотворяване на фирми, притежаващи
разрешителен документ по реда наЗУО или
комплексно разрешително.
Не се разрешава обезвреждане.

5. Пластмаса и каучук 19 12 04 Събират се разделно и се предават за рециклиране или
оползотворяване на фирми, притежаващи
разрешителен документ по реда наЗУО или
комплексно разрешително.
Не се разрешава обезвреждане.

6. отпадъци от рязане и
дялане на скални
материали, различни от
упоменатите в 01 04 07

01 04 13 Събират се разделно и се предават за рециклиране или
оползотворяване на фирми, притежаващи
разрешителен документ по реда наЗУО или
комплексно разрешително.
Не се разрешава обезвреждане.

Опасни отпадъци

7. нехлорирани хидравлични
масла на минерална основа

13 01 10* Събират се разделно и се предават за рециклиране или
оползотворяване на фирми, притежаващи
разрешителен документ по реда на ЗУО или
комплексно разрешително
Не се разрешава обезвреждане

8. нехлорирани моторни и
смазочни масла и масла за
зъбни предавки на
минерална основа

13 02 05* Събират се разделно и се предават за рециклиране или
оползотворяване на фирми, притежаващи
разрешителен документ по реда на ЗУО или
комплексно разрешително
Не се разрешава обезвреждане

Оценка на предполагаемите въздействия на отпадъците върху компонентите на
околната среда.

Минни отпадъци
Минните отпадъци и тяхното съхранение са част от технологичния процес на

площадката. Поради тази причина въздействието на минните отпадъци, съхранявани на
площадката върху компонентите на околната среда – въздух, биоразнообразие, води,
почви и земни недра се оценява в съответната точка, разглеждаща конкретния компонент.

Отпадъци в обхвата на Закона за управление на отпадъците
Въздействието на образуваните отпадъци по време на подготовка, експлоатацията и

рекултивация на кариерата върху компонентите на околната среда, може да се оцени като
незначително. Почти 100% от образуваните отпадъци (с изкл.на битовите), попадащи в
обхвата на Закона за управление на отпадъците, подлежат на рециклиране или
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оползотворяване. Налични са достатъчно лицензирани преработватели на територията на
страната, извършващи дейности по рециклиране/оползотворяване.

Влиянието е допустимо отрицателно, определя се с обща оценка (0) за периода на
строителство, експлоатация и закриване на двата обекта – слабо влияние, изцяло
обратимо, с ниска интензивност.

Влиянието има следните показатели:
Обхват, площ и интензивност:локално въздействие, ниска интензивност –

количествата отпадъци са малки;
Вероятност за възникване: следствие от спомагателни дейности, които задължително

ще се извършат;
Продължителност и честота: Въздействието ще е нулево при прилагане на мерки

за предаване на отпадъците за последващо
рециклиране;

Момент на проявата: от стартиране на дейността, до закриване на
блоковете и рекултивация на терените;

Значимост: незначително;
Обратимост: лесно се контролира с правилно управление на

отпадъците;
Кумулативен характер: не се очаква.

Опасни вещества

Токсични вещества – източници, токсикологична характеристика

По време на строителството и реализация на инвестиционното намерение не се
предвижда използването на химични вещества и смеси, класифицирани като токсични.

Съхранение на територията на обекта
В процеса на експлоатация на находището ще се извършва открит добив, товаро-

разтоварни дейности и съпътстващи дейности.
Посочените технологични операции и производствени дейности, ще се

осъществяват на открито с помощта на специализирана кариерна механизация (техника),
на обособени работни участъци.

Видът и количеството на генерираните емисии, отделени в околната среда са в
пряка връзка с предвидената технология и възприетите технологични схеми за добив и
обрарботка на скалнооблицовъчни материали, съобразно плана за развитие на
находището.

Изходната суровина ще се съхранява съгласно условията за съхранение, посочено в
информационния лист за безопасност, разработен на база нормативните изисквания в
страната, синхронизирани с европейското законодателство и Регламента REACH.

Персоналът на площадката ще бъде запознат с изискванията, поставен в ИЛБ на
съответното опасно химично вещество:

J Лични предпазни средства, котито са задължителни при извършване на
операции с веществото;

J Реакция при възникване на аварийни ситуации;
J Мерки за долекарска помощ.

Съгласно забележка 5 на приложение № 3 от ЗООС, в случай на опасни вещества,
включително отпадъци, които не са обхванати от Регламент  (ЕО) № 1272/2008, но които
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независимо от това са налични или има вероятност да са налични в едно предприятие и
притежават или могат да притежават според условията установени в предприятието,
еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии, се причисляват
временно към най – близката категория или посочено опасно вещество, попадащо в
обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС и на наредбата по чл. 103, ал. 9 на същия закон.

На тази площадка ще бъде отредено бетонирано оградено място за зареждане на
кариерната техника с гориво и нейното съхранение в закрит склад. Дизелово гориво за
моторните превозни средства  ще се съхранява в резервоар с вместимост за съхранение на
1 м3, който ще бъде напълно достатъчен за работа на наличната техника за период от един
месец.

Площадката не се класифицира като предприятие с нисък/висок рисков потенциал по
смисъла на чл. 103 от ЗООС за използвани или съхранявани опасни вещества или
препарати, равни или надвишаващи количествата по Приложение 3, Глава VII на ЗООС.

Не се предвижда използване на суровини, материали и продукти, които попадат в
обхвата на Приложение XVII на Регламент (ЕО) No 1907/2006 относно регистрацията,
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Не се предвижда
използването на органични разтворители, респ. емитиране на летливи органични
съединения в атмосферата и съобразяване със съответните законови ограничения.

На територията на обекта са налични или могат да бъдат налични във всеки един
момент следните опасни вещества попадащи в приложение № 3 на ЗООС:

Дизеловото гориво е опасно вещество, което е поименно изброено в част 2 на
приложение № 3 на ЗООС – т. 34 „в“, (с пределни количества за нисък и висок рисков
потенциал съответно 2 500 t и 25 000 t). Същевременно дизеловото гориво е
класифицирано като:

- Запалима течност, може да бъде отнесено към Севезо категория P5в (с пределни
количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 5000 t и 50000 t) от част 1 на
приложение № 3 от ЗООС;

- Хронично опасно за водната среда, категория 2 и като такова може да бъде
отнесено към Севезо категория Е2 (с пределни количества за нисък и висок рисков
потенциал съответно 200 t и 500 t) от част 1 на приложение № 3 от ЗООС.

За опасни вещества попадащи в Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 към ЗООС се
взимат предвид следните особености:

1. Към опасните вещества, които са класифицирани в категориите на опасност,
посочени в част 1, колона 1 от това приложение, се прилагат праговете за
минимални количества, посочени в част 1, колони 2 и 3.

2. Когато дадено вещество или група вещества, изброени в част 2, попада и в
класификацията от част 1, трябва да се прилагат праговете за минимални
количества, посочени в част 2, колони 2 и 3.

Тъй като веществото е поименно изброено в част 2 на приложение № 3 на ЗООС, се
вземат предвид пределните количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 2
500 t и 25 000 t.

Отпадъци с кодове и наименования:
нехлорирани
хидравлични
масла на
минерална
основа

13 01 10*

нехлорирани
моторни и

13 02 05*
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смазочни
масла и масла
за зъбни
предавки на
минерална
основа

Съгласно забележка 5 на приложение № 3 от ЗООС, в случай на опасни вещества,
включително отпадъци, които не са обхванати от Регламент  (ЕО) № 1272/2008, но които
независимо от това са налични или има вероятност да са налични в едно предприятие и
притежават или могат да притежават според условията установени в предприятието,
еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии, се причисляват
временно към най – близката категория или посочено опасно вещество, попадащо в
обхвата на глава седма, раздел I на ЗООС и на наредбата по чл. 103, ал. 9 на същия закон.

При определяне категориите на опасност на отпадъците са взети предвид
указанията, посочени в немското Ръководство за класификация на отпадъците съгласно
приложение I към Директивата за големи аварии.

Отпадъците ще се съхраняват на площадки съответстващи на Закона за управление
на отпадъците и подзаконовите нормативни документи по неговото прилагане.

Доклад за класификация е представен в Приложение 34.

Употреба на територията на обекта
В кариерата ще бъдат налични опасни химични вещества, които са в използваната

техника, а именно:
- Дизелово гориво
- масла

От изброените химични смеси дизеловото гориво притежава свойства, които го
определят с опасности, попадащи в клас на опасност – токсични:
Asp.Tox.1 (H304) - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните
пътища

За тази опасност съгласно Регламент 1272/2008 година са определени следните
препоръки:
Препоръка за безопасност при реагиране: P301 + P310; P331.
Препоръка за безопасност при съхранение: P405
Препоръка за безопасност при изхвърляне: P501

Тъй като в обекта не се извършват дейности по съхранение/изхвърляне на дизелово
гориво релевантно е спазването на препоръките за безопасност при реагиране, а именно:
При поглъщане: Неза- бавно се обадете в Център по токсикология или на лекар
(Р301+310)
НЕ предизвиквайте повръщане (Р 331).
Acute Tox.4 (H332) Вреден при вдишване
За тази опасност съгласно Регламент 1272/2008 година са определени следните
препоръки:
Препоръка за безопасност при предотвратяване (инхалационно): P261; P271
Препоръка за безопасност при реагиране (инхалационно): P304 + P340; P312

Тъй като в обекта е налично дизелово гориво релевантно е спазването на препоръките
за безопасност при предотвратяване и реагиране, а именно:
Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.(Р261)
Да се използва само на открито или на добре проветриво място (Р 271)
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При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция,
улесняваща дишането.(Р304+340)
При неразположение се обадете в Център по токсикология или на лекар.(Р312)

Естеството на работа в кариерата не предполага досег на работещите в обекта до
дизеловото гориво. Предпоставки за пряк контакт с опасната смес могат да възникнат при
аварийни ситуации – авария на използваната промишлена техника и евентуален разлив на
гориво.

Начин на съхранение на опасните химични вещества и смеси:
Дизеловото гориво и опасните отпадъци ще се съхраняват в нарочно обособен закрит

склад (контейнер).
До склада ще е осигурена транспортна инфраструктура, която отговаря на

предвидените по вид и количества опасни вещества и смеси. Не се предвижда използване
на техниката за тяхното товарене и разтоварване поради минималните наличности.

Обособеният склад за опасни химични вещества и смеси ще е отделен от битовите
помещения. Складът ще е с осигурена вентилация и осветление, съобразени с вида и
количествата на опасните вещества и смеси, които се съхраняват в него.

В склада за съхранение ще се осигурят:
Пожарогасители съгласно указания вид в информационни листи за безопасност;
Ще се обособят отделни зони за съхранение на различните ОХВиС;
Няма да се съхраняват несъвместими по категории на опасност ОХВиС;
Ще се осигурят и поддържат на технически средства за улавяне на евентуални

разливи, включително подходящи адсорбенти, които да гарантират пълното улавяне и
последващото събиране и/или третиране на изтеклите вещества и смеси за складовете, в
които се съхраняват течности;

Ще се ограничи достъпа на външни лица до склада;
Ще се осигурят лични предпазни средства и/или индивидуални средства за защита

съгласно указания в наличните информационни листи за безопасност;
Ще се поставят указателни табели на склада за опасни вещества и смеси, указващи

категориите на опасност на съхраняваните химикали.

Препоръки за предотвратяване замърсяването на компонентите на околната среда с
опасни химични вещества и смеси:

Да се извърши оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества
и смеси по реда на раздел IV от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни
химични вещества и смеси.;

Да определят лица, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и
смеси, и лица, имащи право на достъп до складовете с опасни химични вещества и смеси;

Да се разработят и прилагат инструкции за безопасно съхранение на опасните
химични вещества и смеси в съответствие с наличната информация за техните опасни
свойства;

Да се разработят и прилагат инструкции и програми за обучение на лицата, отговорни
за съхранението на опасните химични вещества и смеси, относно мерките за контрол на
рисковете, свързани със съхранението им;

Да се осигури спазването на изисквания към складовете за съхранение на опасни
химични вещества и смеси съгласно Наредба за реда и начина за съхранение на опасни
химични вещества и смеси.

Да се поддържа в наличност актуална информация за класификацията на опасните
химични вещества и смеси;
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Да се поддържа в наличност информационен лист за безопасност съгласно чл. 31 от
Регламент (EО) 1907/2006 (REACH) на опасните химични вещества и смеси на местата,
където тези вещества и смеси се съхраняват;

Да се изискват информационни листове за безопасност от доставчиците на опасни
химични вещества и смеси, когато такива не са предоставени преди или по време на
първата доставка.

Начинът на съхранение и използване на опасните химични вещества и смеси по време
на реализация на инвестиционното предложение и спазването на препоръките не
предполага замърсяване на околната среда.

Влиянието се определя като въздействие с пренебрежимо влияние с оценка (0) за
периода на извършване на кариерни дейности – слабо влияние, изцяло обратимо, с ниска
интензивност.
Влиянието има следните показатели:
Обхват, площ и интензивност: локално въздействие;
Вероятност за възникване:следствие от дейности, които задължително ще се извършат;
Момент на проявата:от стартиране на дейността, до закриване на кариерата и
рекултивация;
Значимост: незначително;
Кумулативен характер: не се очаква.

Влиянието се запазва като въздействие с пренебрежимо влияние с оценка (0) – слабо
влияние, изцяло обратимо, с ниска интензивност.

6.7. Здравен риск

6.7. Здравен риск, включително вследствие на произшествия, катастрофи и
производствени аварии. Оценка на риска

6.7.1. Характеристика на технологичните процеси при реализацията на
инвестиционното предложение с въздействие върху здравето и безопасността на
работещите и потенциално засегнатотото население

Инвестиционното предложение „Строителство на открит рудник за добив на
скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил
и с. Девесилово, община Крумовград“, възложител: „Илинденски Мрамор“ ООД ще се
реализира за срок от 35 години.

Находище „Агликина поляна“ се намира в землищата на с. Егрек, с. Девесилово и
Голем Девесил, общ. Крумовград, обл. Кърджали. То отстои на разстояние от 200 до 1500
м южно и североизточно от асфалтовия път с. Егрек – с. Голям Девесил. Площта му от 2.6
km2 е с неправилна форма и е в землищата на три села:
Землище с. Голям Девесил – 171,245 дка;
Землище с. Девесилово – 89,217 дка;
Землище с. Егрек – 436,322 дка.

В границите на ИП  се включват:
- Площта на находище „Агликина поляна” - 580,908 дка. Това е площта на добив, депа за
откривката, административни сгради – фургони с предназначение канцелария, столова,
помещение за охраната и химическа тоалетна, навес на временно съхранение на опасни
отпадъци, резервоари за чиста вода и  водоплътна шахта.
- Площта на 4 депа е 89,3 дка;
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- Площите, необходими за механизацията, която ще се използва за минните и
геологопроучвателните работи,  включително и площ за площадка за преработка на
добития материал – 115, 892 дка.

При изграждане и експлоатация на кариерата не се предвижда извършване на
строителство на сгради, съоръжения и други инфраструктурни елементи (водопроводи,
електропроводи и т.н.).

След прекратяване на дейността ще се осъществят рекултивационни мероприятия по
изготвен Проект за рекултивация на концесионната площ.

На територията на находището няма установени естествени водоизточници.
Проучените кадастрални карти показват, че през територията на находището и
концесионната площ няма прокарани и съществуващи водопроводни трасета. В
повърхностните води от падналите валежи, не се очакват химически замърсявания.

Технологично и битово водоснабдяване на обекта: Технологичната схема за добив
на полезното изкопаемо от находището предвижда използването на техническа вода за
охлаждане на режещото въже на диамантените въжени резачки и за оросяване на
вътрешно- кариерните пътищата - общо около 4  m3/дневно. Водата за охлаждане,
оросяване, битови и противопожарни нужди ще бъде осигурена от водоизточник извън
границите на находището, като ще се превозва с автоцистерна, по маршрута на
суровината. За тази цел, възложителят предвижда да се сключи договор с местното
експлоатационно “ВиК” дружество. Водата ще се съхранява в преносим резервоар от
водонепропусклив материал, поставен на площадката. Резервоарът с чиста вода, за
хигиенни нужди ще се зарежда периодично от водоноска. Битово замърсената вода от
хигиенните нужди на персонала ще се съхранява в изгребна водоплътна шахта.
Периодично битово замърсената вода от нея ще се изпомпва и зауства на указано от ВиК
място, по договор от специализирана фирма.

Водата за питейни нужди на работниците ще се доставя бутилирана.
Технологичната схема за добив на полезното изкопаемо от находището предвижда

използването на техническа вода за охлаждане на режещото въже на диамантените
въжени резачки. Водите, които служат за охлаждане на диамантените въжета за рязане на
скалните масиви са много малки като количество и се заустват в утаечна система. По
характер охлаждащите води ще бъдат само механично замърсена с варовикови (калциево
– карбонатни) частици. Ще се събират в утаителен метален съд с обем 3 м3 и след
утаяване на механичните частици, същите ще се изпомпват за повторно използване и
включват в оборотен цикъл. Утаената система ще бъде защитена също от повърхностните
води, формирани във водосбора над нея. Това което би попаднало в нея е нищожно
имайки в предвид много малката ù площ. Мраморния прах ще се изгребва от утайната
система и е възможно да се използва в строителната индустрия. От кариерата не се
отделят производствени отпадъчни води.

За събиране на фекалните води, които ще се формират на обекта, се предвижда
разполагане на 1 брой химическа тоалетна, чието обслужване ще бъде възложено с
договор на специализирана фирма.

За осветление на обекта на покрива на фургоните ще се поставят осветителни вишки,
захранвани с фотоволтаично осветление.

Текущите и основни ремонти на машините, транспортните операции и обслужващи
дейности ще се възлагат на външни фирми извън площадката.

За зареждане с гориво на резервоарите, на обслужващата техника (багерите, челния
товарач, дизеловия генератор, компресор и др. машини) се предвижда изграждане на
бетонна площадка, оборудвана с котлован и метален контейнер за съхранение на резервно
дизелово гориво, моторни и хидравлични масла в оборотни варели, в т.ч. генерирани
отпадъчни масла.
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Отстоянието на концесионната площ на кариера „Агликина поляна” спрямо най-
близката къща от жилищната територия на с. Голям Девесил е около 570 м в югозападна
посока, най-близката къща от жилищната територия на с. Егрек е на около 1700 м в
западна посока, а най-близката къща от жилищната територия на с. Девесилово е на около
1200 м в източна посока.

Цялостният работен проект за експлоатация на находище „Агликина поляна”
предвижда добив по открит способ. Отработването на запасите от находището ще бъде с
поетапна последователност, на хоризонтални слоеве с работни стъпала с височина 6 m.
Цялостната схема за отработване на запасите в находището за периода на концесията
включва 5 на брой кариери.

1. Етап:  Строителство на кариерата и разкривка. Откривните работи представляват
отнемане на меката откривка (включваща склонов насип и делувиални отложения в най-
горните части, на която е наличен и маломощен почвен слой) в района на първоначално
разработваното кариерно поле и предвидените вътрешни кариерни пътища. Тези
материали се предвижда да се изземват и депонират на депа за мека откривка, които ще
бъдат част от депата за твърда откривка, с цел използването им при рекултивационните
дейности. Разкривката, със средна дебелина от около 0.35 m, ще се добие валово, чрез
използване на багер със самосвал.

Твърдата откривка, която включва мрамори от непродуктивния пласт, които са
негодни за добив на скални блокове, и технологичния отпадък от добива на скални
блокове, се предвижда да се складират на депо за твърда откривка. Откривката в
находището ще се транспортира на 4 външни депа. Хумусният слой ще се съхранява на
депата за твърдата откривка, като ще бъдат отделени до 15 % от тях. Това ще става на по-
горните хипсометрични нива, за да няма покриване и затрупване. Тези площи, около 15
дка, са достатъчни и ще бъдат временни до започване на поетапната рекултивация в
находището. Част от формирания инертен отпадък, след допълнителна преработка,  ще
бъде реализиран като „трошен камък” за целите на пътното и гражданското строителство.

Основните технологични операции по време на строителство на кариерата са:
- Изчистване на концесионната площ от храсти и други нискостеблени растения;
- Трасиране на контура на концесионната площ;
- Трасиране на контура на кариерната изработка;
- Трасиране на контура на добивния хоризонт;
- Засичане на слоя - откриване на работна площадка;
- Отнемане на материалите на откривката от проектираната кариерна изработка.

Чрез разкриването ще се цели да бъде създаден удобен и безпрепятствен достъп до
запасите на полезно изкопаемо. Отнемането на откривните маси ще се извършва с багер.

Разкриването на запасите на отделните добивни хоризонти, ще става с
траншейни минни изработки, размерите на които ще позволяват преминаването на
основните добивни и транспортни машини.

Първият етап ще има продължителност 1 година.
2. Етап:  Период на експлоатация - добивни дейности. Съгласно инвестиционната

програма на фирмата, през първата година се планира добив от 400 m3, а всяка следваща
година ще нараства до достигане в края на петата година от 1 800 m3. Същинският добив
ще се извършва с верижни каменорезни машини и “диамантени” въжени резачки.

На следващ етап от реализацията на ИП, ако възникне необходимост,  ще се монтира
трошачно-сортировъчна инсталация.

Добитата суровина ще се извозва на площадка за готова продукция, от където ще се
транспортира от купувача с негови автомобили. Честотата на движение на камиони с
готова продукция е приблизително 20 камиона на месец или по 1 камион на ден.
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Технологичната последователност на работа по време на експлоатацията на
кариерата е:

1. Отнемане на пласта почвения слой и съхранение на хумусно депо;
2. Премахване на твърдата откривка и съхранение на отвал за нехумусна откривка;
3. Прокарване на нарезни траншеи с цел откриване на полезното изкопаемо;
4. Изземване на полезното изкопаемо, преработката му до краен продукт - скални

блокове, складиране и товарене към крайни клиенти;
5. Рекултивация на засегнатите терени след изземване на полезното изкопаемо.
Дейности от 1 до 5 ще бъдат извършвани едновременно. Рекултивацията ще се

извършва на етапи. Експлоатацията на находището и рекултивацията на засегнатите
терени ще се основават на допълнително изработени и утвърдени цялостни и годишни
проекти.

Работните операции, които ще се извършват, са:
- откривка на полезното изкопаемо, машинно разрязване и разкрояване на скалния

масив, изваждане на блоковете мрамор, стифиране на временна площадка в контура на
кариерата, почистване на полето за следващ цикъл;

- вътрешно кариерен транспорт за депониране на хумусната откривка в хумусното
депо и добитата инертна плътна скална маса в непреработен вид като трошен камък
(нестандартни, напукани, разтрошени блокове и раздробен мрамор) в отработения вече
котлован на кариерата;

- провеждане на мероприятия за частична рекултивация на отработеното
пространство на котлована и нарушените терени в контура на кариерата, съгласно приетия
план за рекултивация.

Този етап обхваща разработване на находището от 2-та до 10-тата година, същински
добив от 11-тата до 30-тата година и краен добив от 31-та до 35 година.

3. Етап: Рекултивация. Ще се използват инертните и скални материали и хумусната
разкривка. Сроковете и етапите по отношение на рекултивацията са два: от 11-та до 30-та
и след 30-та до края на концесията. Те са включени в разработените график и етапи на
експлоатация, свързани със специфичността и задължителната последователност при
изпълнение на рекултивационните дейности.

Едно от най-съществените изисквания при реализирането на инвестиционното
предложение е да се осигури безопасност както за работния персонал, така и за
живеещото в близост до ИП население, което би могло да бъде засегнато от него, при
прогнозно умерена интензивност на експлоатацията на кариерата за планирания период от
35 години.

Освен спецификата на технологичните, техническите и трудово-организационните
мероприятия, характерни за добивната индустрия, при оценката на експлоатационното
натоварване на кариерата „Агликина поляна“ от значение са и следните съображения:

- неблагоприятните метеорологични фактори като силен вятър, гъста мъгла,
гръмотевични бури, валежи от дъжд и сняг, поледица, са законово основание за
преустановяване на дейността до настъпването на безопасни условия на труд;

- поради опасност от приплъзване и пропадане на автомобилите при придвижване
по тесни и стръмни участъци без асфалтова настилка, движението в находището ще се
извършва само след укрепване, хоризонтиране и обезопасяване на пътните платна.

Специфичните релефни особености в концесионната площ нямат възможна
алтернатива. Затова се изисква при експлоатацията на кариерата опасните зони и места по
трасето да се маркират и обозначат с ясни и добре видими от водачите знаци и
информационни табели. Достъпът на външни и случайни лица, особено деца, би следвало
да се забрани напълно поради опасност от пропадане и затрупване с възможни
неблагоприятни здравни последици – Кръш-синдром, множествени травми, включително
черепно-мозъчни и руптури на вътрешни органи.
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За да се предотвратят пътно-транспортни произшествия с увреждане на човешкото
здраве и материални загуби, е необходимо водачите на тежки изкопни машини и
автосамосвали стриктно да спазват Закона за движение по пътищата и да бъдат ежедневно
инструктирани по правилата за безопасна и безаварийна работа, съобразно конкретните
пътни условия и възможни опасни ситуации. С особено внимание и понижена скорост да
става движението при влошени метеорологични условия, нарушена видимост, в близост
до други машини и до пасища на домашни животни.

Според изискванията на отменената Наредба № 7 на МЗ за хигиенните изисквания
за здравна защита на селищната среда (ДВ бр. 46/1992 г., изм. и доп. бр. 46/1994 г., бр. 89,
101/1996 г., бр. 101/1997г., бр.20/1999 г.), Приложение № 1, т.  196. „Добив на нерудни
полезни изкопаеми: доломит, магнезит, гудрон и др., по открит начин (без взривяване)“
хигиенно-защитната зона е 300 m. Разположението на кариерата за мрамор „Агликина
поляна“ е в съответствие с нормативните изисквания. При нормални експлоатационни
условия  замърсяването на въздуха и шумовото въздействие от използваната механизация
при добива имат локален характер и не оказва негативно влияние върху здравето,
комфорта и отдиха на населението от близко разположените населени места, отстоящи на
значително по-голямо разстояние – най-близкото жилище е в с. Голям Девесил на 570 m.

Кариерата „Агликина поляна“ не попада в поясите на санитарно-охранителни зони
за питейно-битово водоснабдяване (Наредба № 3 за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно - охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово снабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използувани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
ДВ бр. 88/2000 г.).

В концесионната площ и в региона няма геотермални и минерални водоизточници.

6.7.2. Идентифициране на рисковите фактори за увреждане на здравето

С най-съществено значение за здравето на населението, пребиваващо в населените
места в непосредствена близост до инвестиционното предложение както при
строителството, така в периодите на експлоатацията и рекултивацията му, са факторите
наднормен шум и производствен прах.

От химичните рискови фактори, представени като веществен състав, основно
значение имат отработените ауспухови газове, съдържащи полициклични ароматни
въглеводороди, въглероден оксид и диоксид, сажди, катрани и др. При поддръжка на
автомобилния парк в добра техническа изправност и системен контрол на горивния
процес не се очаква повишаване на концентрациите на токсични агенти над допустимите
във въздуха на населените места.

В работната практика на добив на нерудни полезни изкопаеми по открит способ,
какъвто ще бъде добивът на мрамор в находище „Агликина поляна“, се идентифицират
следните опасни за здравето условия, ситуации и експозиции:

- работа при изложеност на еквивалентни нива на звуково налягане, близки до
горната допустима граница на въздействие за 8-часова експозиция, генерирани от
двигатели на изкопната техника, пробивните машини, работата на верижните каменорезни
машини и „диамантените” въжени резачки и ПТС; Повишаване на шумовите нива може да
се очаква също при преодоляване на пътни препятствия или при концентрация на няколко
транспортни машини на малък участък. Тъй като тези условия не са типични за
технологията на добив на мрамор, те могат да се характеризират като много редки,
инцидентни и локални.

- работа в кабина на пътни транспортни средства и тежки строителни машини с
експозиция на вибрционни въздействия: механични транспортни и транспортно-
технологични вибрации, генерирани от неравности по трасето и тласъци, предавани по
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вертикалната ос на гръбначния стълб „пояс-глава”, ротаторни вибрации и локални
вибрации  от волана и педалната система, предавани по осите „Ръка-китка-рамо-шия” и
„Ходило-глезен-тазобедрена става-лумбални прешлени”;

- висока степен на вероятност за вдишване на прахови аерозоли, с под 2 %,
съдържание на свободен кристален силициев диоксид;

- работа в близост до машини и движещи се МПС, създаващи риск от аварии и
травматизъм;

- опасност от падане на водача при качване / слизане от превозното средство,
работа в ограничено пространство и движение по стълби с ограничена проходимост,
създаващи опасност от подхлъзване, падане и механичен удар;

- опасност от удар от падащи и летящи предмети, части и тела – мраморни
блокове и късове, варовици, буци пръст, камъни, метални отломки и др.;

- опасност от преобръщане и падане на превозни средства и техника от
площадки, разположени на височина;

- опасност от удар от превозни средства и мобилна техника, особено в условията
на намалена видимост (мъгла, в тъмната част на денонощието и др.);

- опасност от падане на хора от работни хоризонти на височина;
- опасност от удар и проникване в окото на летящи частици;
- професионален контакт на кожата на ръцете със смазочни масла, бензини и

петролни деривати, леки и тежки фракции, с висока и средна степен на летливост;
постъпване в дихателната система на техните изпарения и аерозоли;

- контакт на кожата на ръцете с нагорещени повърхности – при обслужване на
пробивната техника, ДВГ и др.;

- ръчно вдигане, преместване, поддържане и манипулиране на тежести над 10 kg;
- целогодишна работа под въздействие на атмосферните фактори – ниска и

висока температура, висока влажност, въздушни течения – неблагоприятен микроклимат;
- повишени изисквания към сензориката – зрение и слух;
- нервно-психично натоварване - висока степен на концентрация и активно

внимание, поради опасност от пътно-транспортни произшествия и производствен
травматизъм;

- действията в аварийни ситуации и при ПТП изискват висока квалификация и
способност за бързо вземане на адекватни решения,  като при инциденти и злополуки
своевременната правилна реакция на най-близките работници може да е от жизненоважно
значение за пострадалите, да предотврати усложняване на ситуацията и да ограничи
материалните поражения и щети;

- нивото на безопасност зависи основно от човешкия фактор - от
професионалното поведение на персонала, съзнанието да не се създават рискови ситуации
за самия себе си, за останалите участници в процеса на добива на мрамор и в движението
на територията на кариерата и извън нея, за хората в населените места и за материални
ценности. Необходимо е непрекъснато модернизиране на автомобилния парк, въвеждане
на по-сигурни и безопасни професионални практики и стриктно спазване на
технологичната дисциплина.

6.7.3. Характеристика на отделните фактори по отношение влиянието им
върху човешкото здраве и съпоставянето им с действащите хигиенни норми и
изисквания

6.7.3.1. Шум
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Шумът се дефинира като разпространяващи се във въздуха звукови вълни с
различна честота и амплитуда, които се възприемат от човешкото ухо. По своето хигиенно
значение шумът представлява нежелан звук, който не само уврежда здравето, но също
смущава отдиха, нарушава съня и пречи на трудовата дейност. Продължителното шумово
въздействие уврежда значително рецепторния орган – слуховия анализатор, като след
продължителност на трудовия стаж над 8-10 години се развива т.нар. професионална
твърдоухост, достигаща до пълна глухота. Първоначално двустранната слухова загуба
засяга високите честоти (4000 Hz). С напредване на заболяването понижената слухова
чувствителност се разпространява и за ниските честоти, включително говорните.
Субективните оплаквания се изразяват в чувство на оглушеност, звън или шум в ушите.

Шумовото въздействие засяга и други органи и системи, като е прието промените в
тях да се означават като екстра-аурални. Най-значително засегнати са централната нервна
система (ЦНС), сърдечно-съдовата система, ендокринната и храносмилателната система.
Оплакванията  са от главоболие, повишена раздразнителност, нарушен сън, лесна
уморяемост. Счита се, че шумовото въздействие повишава вероятността за развитие на
хипертонична болест, нарушения в сърдечния ритъм, понижен кислороден транспорт към
мозъчното вещество. От жлезите с вътрешна секреция най-често се засяга щитовидната
жлеза с хиперфункция, като се установяват отклонения и в секрецията на хипофизата,
надбъбреците и половите жлези. Сред експонираните на шумово въздействие лица по-
често се наблюдават гастрити и язвена болест.

Шумът снижава работоспособността – понижава се скоростта на изпълнение на
възложените задачи, увеличава се броят на грешките, зрително-моторните рефлекси се
забавят. Шумът може да окаже косвено неблагоприятно влияние върху ефективността на
работата, надеждността й и да предизвика по-чести злополуки.

Хигиенните норми за шум в работната среда са регламентирани в Наредба № 6 за
минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при
рискове, свързани с експозиция на шум, издадена от министъра на труда и социалната
политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г. Граничните
стойности на експозиция и стойностите на експозиция за предприемане на действие се
определят на база дневните нива на експозиция на шум и върхово звуково налягане, както
следва:

1.  гранични стойности на експозиция: Lex,8h = 87 dB (А) и ppeak = 200 Pa,
съответно 140 dB (С);

2.  горни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 85 dB (А)
и ppeak = 140 Ра, съответстващо на 137 dB (С);

3.  долни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 80 dB (А)
и ppeak = 112 Ра, съответно 135 dB (С).

Когато се прилагат граничните стойности на експозиция, действителната
експозиция на работещите се изчислява, като се отчита намаляването на шума от
използваните лични предпазни средства за защита на слуха – вътрешни и външни
антифони.  Когато се прилагат стойностите на експозиция за предприемане на действие,
не се отчита ефектът от използването на тези защитни средства.

В изключителни обстоятелства за дейности, при които дневната експозиция
значително се различава в два последователни работни дни, при прилагането на
граничните стойности на експозиция и стойностите на експозиция за предприемане на
действие може да се използва средноседмично вместо дневно ниво на експозиция на шум,
за да се оценят нивата на шума, на които работещите са експонирани, при условие че
средноседмичното ниво на експозиция на шум, доказана чрез измерване, не превишава
граничната стойност на експозиция 87 dB (А) и са предприети подходящи мерки, за да се
намали до минимум рискът, свързан с тези дейности.
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През периодите на откривката, експлоатацията на находището за мрамор и при
рекултивацията в местност „Агликина поляна“, в зоната на действие на машините, при
товаро-разтоварните работи и при транспортните процеси може да се очакват стойности
над граничните стойности за експозиция за 8 часова работна смяна. За установяване на
нивата на шума при реални работни условия е необходимо да се проведат измервания при
реални работни условия. За предотвратяване на неблагоприятните ефекти на шума както
върху слуховия анализатор, така и върху целия организъм, е задължителна употребата на
антифони.

В Приложение № 2 към чл. 5 на Наредба № 6 за показателите за шум в околната
среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието,
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на
стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на
населението, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и
водите, обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г., са определени следните гранични стойности на
нивата на шума в помещения на жилищни и обществени сгради:

Предназначение на
помещенията

Eквивалентно ниво
на шума, dB(A)

ден вечер нощ

1 Стаи в лечебни заведения и санаториуми, операционни зали. 30 30 30

2 Жилищни стаи, спални помещения в детските заведения и
общежития, почивни станции, хотелски стаи.

35 35 30

3 Лекарски кабинети в лечебни заведения и санаториуми, зали за
конференции, зрителни зали на театри и кинозали.

40 40 35

4 Класни стаи и аудитории в учебни заведения, заведения за научно-
изследователска дейност, читални.

40 40 40

5 Работни помещения в административни сгради. 50 50 50

6 Кафе-сладкарници, столове, фоайета на театри и кинозали, клубове,
бръснаро-фризьорски и козметични салони, ресторанти.

55 55 55

7 Търговски зали на магазини, зали за пътници в гари. 60 60 60

Забележки:
1. При въздействие на тонален или импулсен шум поправката е—5 dB(A) и се отнася за

помещенията от т. 1 до т. 5 от табл. № 1.
2. Тонален шум е този, при който се чува звук с определена честота (тон).
3. Импулсен е този шум, който се възприема като отделни удари и се състои от един или няколко

импулса на звуковата енергия, като продължителността на всеки импулс е по-малка от 1 s.

Поради отдалечеността на населените места, които биха могли да бъдат повлияни
от шума в процеса на реализация на ИП, работата само през светлата част от денонощието
и ниския интензитет на транспортния трафик, е ниска вероятността от неблагоприятно
въздействие на шума в населените места.

6.7.3.2. Механични вибрации

Производствените вибрации като физично понятие представляват колебания на
материална точка или механична система около едно равновесно (нулево) положение. От
хигиенно-физиологичен аспект те се разглеждат като трептене, при което се предава
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механична енергия върху човешкото тяло от страна на вибриращ източник. Параметрите,
характеризиращи най-точно вибрационното въздействие, са виброскоростта и
виброускорението, които са право пропорционални на предадената на тялото енергия.

Най-изразено е вибрационното въздействие върху сърдечно-съдовата система, по-
специално периферната кръвна циркулация, върху централната и периферна нервна
система, анализаторите, опорно-двигателния и вестибуларния апарат. Засягат се също
стомашно-чревната функция, ендокринните процеси и репродуктивната сфера.
Вибрациите увреждат пряко многобройните механични рецептори, разположени
предимно в кожата и мускулите на човешкия организъм. Посредством директно
микротравматизиране на мястото на контакта те разрушават капилярната съдова мрежа.
Синдромът на периферния съдов спазъм лежи в основата на вибрационната болест – т.нар.
“бели” пръсти. Сърдечно-съдовите промени се изразяват в предимно хипертонични
реакции с учестен пулс. Периферната сетивност, слуховата функция и равновесието също
са увредени, като при нискочестотните вибрации се понижава температурния усет за
топло, за болка и за допир. Високочестотните вибрации причиняват нарушения от
комбиниран тип. Те имат тенденция към генерализиране с развитие на вегетативна
полиневропатия. От страна на костно-ставния апарат при локални вибрации най-често се
засягат горните крайници, а при общо вибрационно въздействие – гръбначния стълб.
Възможно е развитие на остеопороза, деформираща артроза, костни кисти, ошипявания,
дискова болест и херния и други. Особено неблагоприятно за здравето е комбинирането
на вибрации с физическо напрежение, статично мускулно усилие и особено
преохлаждане. При професионален контакт с наднормени вибрации, продължаващ повече
от 7 – 10 години, се развиват трайни органични промени, обособени в самостоятелно
професионално заболяване – вибрационна болест.

Хигиенните норми за вибрации на работните места са определени в Наредба № 3 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. Стойностите
на вибрациите, предавани на системата ръка-рамо, не трябва да превишават:

1. дневната гранична стойност на експозиция, определена за период 8 часа -
5 m/sќ;

2. дневната стойност на експозиция за предприемане на действие,
определена за период 8 часа - 2,5 m/sќ.

Стойностите на вибрациите, предавани на цялото тяло, не трябва да
превишават:

1.  дневната гранична стойност на експозиция, определена за период 8 часа -
1,15 m/sќ;

2. дневната стойност на експозиция за предприемане на действие,
определена за период 8 часа - 0,5 m/sќ.

Нивото на вибрациите зависи от релефа на терена, състоянието на фундаментите на
вибро-генериращите агрегати и съоръщения, техническото състояние на машините,
наличието и изправността на амортисиращите системи в транспортните средства,
спазването на инструкциите за техническа експлоатация на ръчната вибрационна техника
и приложението на лични пруедпазни средства – антивибрационни подложки и ръкавици.

При реализацията на ИП е необходимо да се подбират машини и инструменти с
оптимални вибрационни характеристики и фабрично изпълнено виброгасене. В
съпроводителната документация е представена информация за вибровъздействието и
спрямо нея се организира режимът на труд и почивка на работещите, експонирани на
вибрации.

Тъй като съдовите и неврологични промени от вибрациите се потенцират от
ниските температури при работа на открито, през студения годишен период са
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необходими по-чески почивки в отоплено помещение и ЛПС за студова защита на
крайниците – ръкавици и обувки.

6.7.3.3. Прах

Работата в кариерата ще се извършва на открито. При най-неблагоприятни
климатични условия (сухо и безветрено време), прахът е възможно да достигне стойности
над граничните лимити, особено при кумулация на прахово натоварване от производствен
и транспортен, с вторично разпрашаване на отложен сух седимент, произход. Тези
прахови емисии са неорганизирани и ще зависят до голяма степен от метеорологичните
условия (вятър, влажност, температура, устойчивост на атмосферата), характеристиките и
седиментационен капацитет на земните частици, и много други условия.

Понятието „Производствен прах“ в хигиената характеризира физичното състояние
на веществата – тяхната раздробеност. Прахът е комплекс от свободни твърди частици с
размери под 1 mm, които са суспендирани във въздуха или са утаени по повърхностите.
Праховите частици с големина от 0,25 до 10 µm, които се задържат във въздуха, образуват
с него дисперсна система, която се нарича аерозол. Утаеният прах върху повърхности,
стени, съоръжения, земя и др. се нарича аерогел. При определено външно въздействие
(въздушна струя, удар и др.), аерогелът може да премине в аерозол. Омокреният прах се
нарича хидрогел.

По произход, в зависимост от първичният материал, от който  е получен, прахът
може да бъде неорганичен - минерален (рудни и нерудни изкопаеми), въглищен, метален,
органичен – растителен и животински и синтетичен. При работа на компресори,
пневматични двигатели и др. Във въздушната среда се разпространяват фини маслени
частици, които образуват така наречения маслен аерозол.

В зависимост от въздействието му върху човешкият организъм, прахът може да
бъде дразнещ, причиняващ възпаление на дихателната лигавица, токсичен, опасен за
настъпване на пневмокониозно заболяване - фиброзогенен, алергенен, радиоактивен,
канцерогенен, неспецифичен.

Основните параметри, които характеризират праховия аерозол, са запрашеността
на въздуха – маса и брой на праховите частици в единица обем въздух - концентрация,
дисперсометричен  и веществен състав на праха. Дисперсният състав на праха зависи от
изходния материал, условията на неговото раздробяване и прилагането на мероприятия за
намаляване на запрашеността на въздуха. Вещественият състав се описва чрез
процентното съдържание на отделните минерали или химически вещества и съединения.

Важно свойство на праха е способността му да се омокря, т.е. да се улавя от водни
капчици. По този показател прахът бива хидрофобен и хидрофилен.

Запрашеността, наред с други фактори, зависи от скоростта на утаяване на
праховите частици. Скоростта на утаяване зависи от размерите и формата на частиците.
Праховите частици с размери под 1 μ m се задържат дълго време във въздуха и
практически трудно се утаяват. При дишането едрите прахови частици с размери над 10
μm се утаяват в горните дихателни пътища - нос, трахея, бронхи. По-фините частици
достигат до алвеолите и известна част от тях се утаява там. Основната част от този утаен
прах е с размери под 5-6 μm и много малка част до 10 μm. Прахът, който при дишането
може да достигне до алвеолите и да се утаи там, се нарича респирабилен прах.

В резултат на изследвания е установена разделителна способност на горните
дихателни пътища – пропускат съвсем малка част от праха с размери до 7-10 μm, 50 % от
частиците с размер 3,5-5 μm и 100 % от частиците с размери под 1-2 μm.
В зависимост от съдържанието на силициев диоксид, прахове са богати на свободен
силициев диоксид – най-агресивни и фиброгенни, като въздействието им зависи от
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процентното му съдържание. Като богати на SiO2 се определят праховете, в които
неговото съдържание е над 10 %. Продължителното вдишване на тези прахове води до
силикоза. Праховете, които съдържат между 2 и 10 % свободен кристален SiO2 също се
отличават с висока фиброзогенност. Те предизвикват възпалителни промени в
белодробния паренхим и разрастване на съединително-тъканни повлекла в
междуклетъчното пространство, които понижават еластицитета на белия дроб, влошават
дихателната функция и намаляват кислородното насищане на клетките.

Праховете, съдържащи свързан силициев диоксид, при продължително вдишване
причиняват силикатози - азбестоза, каолиноза, талкоза и др.

От хигиенно значение е концентрацията на вдишвания прах в дихателната зона на
работника. Обект на хигиенното нормиране е средносменната концентрация на вдишвания
прах в дихатерната зона на работника за 8 часа.

Значение за агресивността на праха имат формата и пространствената структура на
праховите частици. Прашинките със заострени краища и големина над 0,5 µm могат да
причинят сериозни увреждания на лигавицата на дихателните пътища и да създадат
възможност за вторична инфекция и заболявания. Кристалните форми на силициевия
диоксид предизвикват силикоза, а аморфните форми – не.

Праховете, несъдържащи силициев диоксид, водят до развитието на
пневмокониози (напр. при електроженисти и оксиженисти); При вдишването на
органични прахове могат да се наблюдават пневмопатии (при селскостопански работници,
животновъди, колачи и др.). Токсичните прахове причиняват токсични прахови
пневмосклерози и пневмопатии (хромови, титанови и др. прахове).

"Продължително инхалиране на прахове без или със свободен  SiO2, съчетано
понякога с наличие на дразнещи газове или пари във въздуха на работната среда, или с
прегряващ микроклимат, може да доведе до развитието на т.нар. прахов бронхит. Среща
се най-често след вдишване на силикатен, въглищен, органичен или смесен прах, който
причинява образуване на нефиброзогенни прахови грануломи в белите дробове.“ [Т.
Бурилков, „Професионални белодробни болести“, изд. „Медицина и физкултура“, 1990
год., стр. 154]

Праховата експозиция има кумулативен негативен ефект с тютюнопушенето върху
дихателната система.

За предпазване от вредното въздействие на праха върху работащите са утвърдени
хигиенни норми в Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с
експозиция на химични агенти при работа, обн. ДВ бр.8/2004 г. В наредбата са въведени
граничните стойности на концентрация на даден химичен агент във въздуха. Съгласно
Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, "Гранична
стойност" е измерената средна стойност на даден химичен агент или прах във въздуха на
дихателната зона на работещия на работното място за определен период от време.

Според Приложение №1 към чл.1, ал.1, т.3 на наредбата, граничната стойност за
калциев карбонат и неразтворим прах, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев
диоксид в респирабилната фракция и несъдържащ влакнести частици, за 8-часова
експозиция е 10 mg/m3 в инхалабилната фракция и 4 mg/m3 за втория вид прах в
респирабилната фракция.

Производственият прах може да предизвика по-рядко остри и значително по-често
хронични здравни ефекти. Хриничните се развиват след продължителна наднормена
прахова експозиция – не по-малко от 5-10 години, особено при съпътстващи
неблагоприятни фактори като сух горещ въздух, работа в затворени пространства и в
помещения с малък обем, при липсващи естествена аерация и / или механична вентилация
с приток на чист свеж въздух.
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Остри здравни ефекти: острият здравен ефект, провокиран от праха, е лигавичното
възпаление на очи, нос, гърло и задух, но експозицията на „чисти” (свободни от токсични
субстанции) прахови частици е много рядка. По - честа е ситуацията, при която праховата
експозиция е комбинирана с експозицията на други токсични химични съединения. В тези
случаи острите ефекти от токсичните химични съединения, най-често отработени
ауспухови газове, могат да доминират над тези от праха. Ролята на фините прахови
частици в транспорта на други химични токсични съединения до трахеята, бронхите и
алвеолите е едно от възможните обяснения за прогресиращите увреждания в белодробната
тъкан, настъпващи след острата експозиция.

Хронични здравни ефекти: Фините прахови частици увреждат белодробната
функция временно (обратимо) или постоянно (необратимо). Те подпомагат развитието на
хроничен бронхит и са предпоставка за развитието на остри бактериални или вирусни
респираторни инфекции, особено при хора с понижена локална и обща имунна
резистентност и с алергична предраположеност. Експозицията на прах създава условия за
усложнено протичане на бронхиалната астма, късните стадии на хроничен бронхит,
белодробния емфизем и съществуващи сърдечно-съдови заболявания, а също за
настъпването на морфологични промени в белодробната тъкан.

Често наблюдавани извънбелодробни патологични състояния при прахово
въздействие са:

Конюнктивит – възпаление на епитела, тапициращ повърхността на външното око
и вътрешната повърхност на клепачите, вследствие на механичното дразнене от праховите
частици (почва, сухи растителни остатъци, неорганични минерални прахове, токсични
газове от работата на двигателите с вътрешно горене на автомобилния парк);

Блефарит – възпаление на мастните Мейбомиеви жлези на клепачите, което се
причинява от запушването им от замърсяване. При вторична бактериална или вирусна
инфекция процесът се задълбочава и изисква специализирано лечение от офталмолог.

Контактен иритативен дерматит – възпаление на кожата, произтичащо от
отделянето на провъзпалителни цитокини от клетките на кожата (главно кератиноцити), в
отговор на прахови- предимно растителни и химични дразнители (масла, греси, органични
разтворители, сапуни) и хронична микротравматизация от удари, триене и притискане.
Иритативни агенти включват ароматни, алифатни и хлорирани разтворители, както и
разтворители като терпентин, алкохол, естери и кетони. Някои органични разтворители
произвеждат незабавна еритематозна реакция на кожата и премахват липидите от роговия
слой. Трите основни патофизиологични промени са прекъсване на кожната бариера,
епидермални клетъчни промени и освобождаване на цитокини. Сухият въздух прави
кожата по-податлива на кожни дразнители. Достатъчно сух въздух сам по себе си може да
предизвика иритативен контактен дерматит. Повечето случаи на сърбеж през зимата са
резултат от суха кожа от сухия въздух в резултат на продължителни периоди на студено
време. Повишаването на температурата (над 30-35 ºС) увеличава кожния ефект на
дразнене. Основните диагностични критерии за иритативен контактен дерматит са:

- Макулозна еритема, хиперкератоза или напукване, преобладаващи над
везикулите;

- С вид на стъкло, изсушен или попарен вид на епидермиса
- Лечебният процес започва веднага при премахване на експозицията на

причинителя
- Отрицателните резултати на patch теста, който включва всички възможни

алергени.
При разработването, откривката, експлоатацията и рекултивацията на находището

някои от посочените патологични промени могат да се манифестират при неспазване на
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текущата и личната хигиена. За да се профилактират, е необходимо адекватно
санитарно.битово обезпечаване.

С по-голямо клинично значение поради протрахирания необратим ход и
понижаването на работоспособността, са белодробните ефекти на праха, които се
манифестират като хроничен прахов бронхит. При реализацията на разглежданото ИП,
прахът се очаква да бъде смесен, съдържащ основно неорганични минерални компоненти.
Тъй като и калцитните, и доломитните мрамори са варовици, те се състоят от калциев
карбонат, който е нетоксичен, неразтворим във вода, нефиброзогенен, и примеси с
незначителна и пренебрежима самостоятелна токсико-химична роля. Мраморите от
находище „Агликина поляна“ са изследвани с цел определяне на техните характеристики
за влагане като пълнители и пигменти. За целта са определени химическия състав на 4
проби. Две от пробите, определени като „калцитни“ са със съдържание на CaCO3 – 99,44
% – Протокол №7896 и са от декоративен тип А. Другите две проби, определени като
„доломитни“, са със съдържание на CaCO3 – 65,04 % и MgCO3 – 34,77 %– Протокол
№7897 и са от декоративен тип В.

Хроничният бронхит се дефинира като хронично възпалително заболяване на
бронхите, което се характеризира с продължителна кашлица и образуване на слуз в
дихателните пътища през повечето дни от месеца през три месеца в годината, в
продължение на две последователни години, и в отсъствието на вторични причини за
кашлицата. Често хроничният бронхит се съчетава с хроничен трахеит, тогава се развива
трахеобронхит. Пациентите с хроничен бронхит са с различна степен на затруднения в
дишането. Симптомите могат да се влошат или облекчат през различни периоди от
годината.

С повишен риск за развитие на хроничен бронхит са пушачите – активни и
пасивни, хората с отслабена имунна система и тези, които живеят в среда със замърсен
въздух.

Признаците и симптомите на хроничния бронхит включват възпаление и подуване
на бронхиалната стена, кашлица, производство на ясни, бели, жълти или зеленикави
експекторати, усещане за недостиг на въздух - задух, хрипове, умора, болка и дискомфорт
в гърдите. Допълнителни симптоми са чести респираторни инфекции и кашлица, която е
по-силна сутрин и във влажно време. Диагнозата се поставя на базата на медицинския
преглед. Ако на аускултация се чуват хрипове или необичайни звуци, се пристъпва към
рентгенография на гръден кош, спирометрия, анализ на храчки, кръвни тестове.
Лечението включва бронходилататори, лекарства против кашлицата, антиастматични
лекарства, противовъзпалителни средства, кортикостероиди. Антибиотиците са ефективни
при бактериални инфекции. Прогнозата за развитието на хроничния бронхит се определя
от степента на бронхиалната обструкция и нейната динамика. В по-голямата част от
случаите прогресията на заболяването се задълбочава, и при развитие на белодробен
емфизем със структурни промени – разкъсване на алвеолите и формиране на сакове, се
стига до хронична обструктивна белодробна болест.

С профилактична цел се препоръчва да се прилагат лични предпазни средства -
противопрашни лицеви маски за еднократна употреба, които при повишаване на
дихателното съпротивление да се сменят.

6.7.3.4. Неблагоприятен микроклимат

Добивните работи на кариерата ще се извършват целогодишно на открито и през
студения, и през топлия годишен период, с висока скорост на движение на въздушните
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маси и висока относителна влажност на въздуха. По тези причини параметрите на
микроклиматичния комплекс при външни температури под 10 и над 280 С могат да бъдат
оценени като относително неблагоприятни. За да не се допусне преохлаждане на
организма през зимните месеци и прегряване, слънчев или топлинен удар през летните, се
осигуряват подходящо работно облекло, достатъчни количества вода за пиене – не по-
малко от 1,5 литра бутилирана минелана вода на работещ на смяна, а при необходимост –
до 4 литра. Режимът на труд и отдих изисква да се провеждат кратки 5-10 минутни
почивки в битовото помещение - фургона на всеки 2 – 2,5 часа работа.

6.7.3.5. Вредни токсикохимични вещества

Замърсяването с токсични вещества ще се дължи основно на изпусканите в
атмосферата отработени газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на машините,
осъществяващи работата в кариерата и транспортни дейности в района на пътните
трасета. Основните замърсители, които ще се отделят в околната среда са СО и СО2, NOx,
SO2, въглеводороди – мастни и ароматни, включително бензол, бензинови пари. Тези
емисии са неорганизирани и ще зависят от броя и вида на използваните машини, режима
им на работа, както и от функционалната натовареност на пътищата в кариерата при
експлоатацията.

Бензините са сложна смес от наситени и ненаситени ароматни въглеводороди с
различен качествен и количествен състав. В зависимост от състава и приложението им
бензините се делят на: автомобилни, авиационни, разтворители и екстракционни.

Токсичното действие  на бензиновите въглеводороди се базира на техните физични,
химични и токсикологични характеристики, токсичната доза и пътя на постъпването им в
организма - най-често дихателен, чрез резорбция в кожата и при поглъщане (със
замърсени ръце или поемане погрешка).

Бензините са наркотична отрова с ефекти върху централната нервна система
(ЦНС). При масивно инхалиране настъпва остро отравяне, което протича с главоболие,
вялост, отпадналост, мускулен тремор, конвулсии и загуба на координация на движенията,
абнормна активност, психична възбуда, последвана от забавяне на пулсовата и дихателна
честота и загуба на съзнание. Понякога след острата интоксикация се наблюдава
ретроградна амнезия (загуба на паметта), развива се епилепсия, нарушава се
интелектуалната дейност.

Типична за острото отравяне е токсо-химичната “бензинова пневмония”, която
настъпва обикновено на 4-я до 8-я час след вдишване или поглъщане с аспириране на
бензини. Характеризира се със задух, кашлица, изразена цианоза, висока температура.
Болните се оплакват от силни болки, по-често в дясното подребрие, а след 24-я час
започва отделяне на “ръждива” експекторация. С физикалните методи на изследване се
намират белодробно притъпление, бронхиално дишане с крепитиращи хрипове, нерядко и
плеврално триене. На рентгенограма се визуализира хомогенна облаковидна сянка с
неясни контури. Клинико-лабораторните изследвания на кръвта доказват неутрофилна
левкоцитоза с олевяване и силно ускорена СУЕ. След 4-6 дни пневмоничният инфилтрат
се резорбира и настъпва оздравяване.

При хронична експозиция на бензини обичайните оплаквания са главоболие,
световъртеж, отпадналост, разстройства в съня, раздразнителност. Вследствие на
хроничната хипоксия е възможно увреждане на миокарда, манифестирано с исхемична
болест на сърцето (ИБС). Чернодробните функции са нарушени, което се позитивира с
увеличени стойности на АСАТ и АЛАТ, поради хепатоцелуларни лезии.

При контакт на незащитена кожа с катрани, сажди и смоли  в някои лица със
свръхчувствителност към слънчева радиация протича фотосенсибилизация. Известни са
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редица изяви на фотодерматози, при които локалната реакция се изразява с булозен
дерматит, екземни процеси, фоликуларна хиперкератоза, ексфолиация, пигментация,
атрофия и накрая - разрастване на брадавицовидни образувания, които могат да
дегенерират в спиноцелуларен карцином.

При вдишване на непълно изгорели бензини е възможно да се развие отравяне с
въглероден оксид – безцветен газ без миризма, без вкус, недразнещ лигавиците, по-лек от
въздуха. Получава се в условия на непълно горене на вещества, съдържащи въглерод. В
ауспуховите газове съдържанието му може да достигне 6-13% .

Патогенезата и токсичното действие са свързани с изключителния афинитет на
въглеродния оксид спрямо хемоглобина с образуване на карбоксихемоглобин.
Дисоциацията на карбоксихемоглобина протича около 3600 пъти по-бавно от тази на
хемоглобина, което води до снижаване на съдържанието на оксихемоглобин от 18 на 8% и
стесняване на разликата в оксихемоглобина между артериалната и венозната кръв от 6-7%
на 2-4%. Понижава се и коефициентът на утилизация на кислорода. Същевременно
въглеродният оксид блокира цитохромите, дехидрогеназите и други жизненоважни
тъканни и клетъчни ензимни системи. С белязани въглеродни атоми е доказано, че
критични органи при отравянето са сърцето, черния дроб, слезката и мозъка, което се
дължи на цитотоксичния механизъм на действие чрез хипоксимията. Нарушенията в
дихателния център водят до задълбочаване на кислородния дефицит, а при парализа на
дихателния център е възможно да настъпи смърт.

В сърдечно-съдовата система настъпват стеснения на периферните съдове,
увеличаване на минутния обем на сърцето, повишена скорост на кръвния ток, в
капилярите на вътрешните органи – забавяне и стаза на кръвта, което се явява
предпоставка за кръвоизливи, отоци, тромбози и други. Нарушената обмяна на веществата
води до натрупване на недоокислени продукти (млечна киселина, ацетонови и кетотела и
други) и ацидоза. В периферната кръв компенсаторно се увеличава броят на еритроцитите.
Наблюдават се дисрегулация в корово - подкоровите взаимоотношения на ЦНС,
отклонения във вегетативните функции до пълна дезинтеграция на мозъчната дейност.

Острото отравяне в зависимост от времето и дозата на експозицията може да
протече с различна степен на тежест. Първоначално се наблюдават главоболие, силни
пулсации в слепоочието, нарушена мускулна координация, нарушения в говора и слуха,
дезориентация, притъмняване пред очите, апатия. Кожата е зачервена, пулсът учестен,
дишането ускорено и неравномерно, температурата може да се повиши, артериалното
налягане спада. При по-тежки отравяния настъпва конвулсивен стадий. Той се
характеризира със загуба на съзнание, разширени нереагиращи на светлина зеници,
конвулсивно дишане и гърчове. Лицето е силно зачервено, покрито със студена пот, а по
кожата на крайниците настъпва посиняване. Пулсът е силно ускорен, температурата
достига 390С. След благоприятен изход настъпва третият стадий, при който острите
явления отзвучават, но остават последици от страна на нервната система, дихателната
система, сърдечно-съдовата система. Описани са резидуални прояви като Паркинсонов
синдром, епилепсия, психични нарушения и други.

При хроничното въглеокисно отравяне водеща е триадата симптоми умора,
главоболие и световъртеж. Понякога са налице смущения в зрението, слуха, равновесието,
цветоусещането, артериална хипотония, прояви на исхемична болест на сърцето и други.

6.7.3.6. Физическо натоварване и нервно-психично напрежение

Трудът в откритите кариери е почти изцяло механизиран. Едновременно с това,
има и работни операции, които изискват ръчна работа и значителни физически усилия. От
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гледна точка на физическите усилия той може да се категоризира като умерено тежка
физическа работа.

Динамичното физическо натоварване води до редица функционални промени в
организма, които произтичат от повишената кислородна консумация на тъканите
вследствие на увеличения енергоразход. Най-високи изисквания физическата активност
предявява към сърдечно-съдовата система, дихателната система и опорно-двигателния
апарат. Установено е, че с увеличаване на натоварването на напречно-набраздената
мускулатура от големите мускулни групи на торса и крайниците в право-пропорционална
зависимост се увеличават честотата на сърдечните съкращения, ударният обем на двете
сърдечни камери, систоличното и в по-слаба степен – диастоличното кръвно налягане,
дихателната честота и белодробната вентилация. Вследствие на анаеробно разграждане на
гликогена в мускулите се натрупва млечна киселина (лактат). Високо-степенното
физическо натоварване води до прояви на физическа умора. Възстановяването на
работния капацитет изисква провеждане на кратки паузи, разнообразие на извършваните
операции чрез смяна на натоварените мускулни групи и постигане на оптимална
биомеханика на работните движения.

Работната поза при управлението на машините е в над 90% от заетото време
принудителна седяща, понякога с наклон на тялото над 30 градуса от вертикалната ос на
гръбначния стълб. Статичното мускулно усилие за поддържането й в пространството е
значително. При поддържане и контрол на волана и манипулиране на изкопните елементи
на строителните машини статичното мускулно усилие на мускулите на предмишницата е
умерено до виксоко

Работните движения на горните крайници са от І до V клас, като в тях са
ангажирани всички флексорни и екстензорни мускулни групи на ръката, китката,
предмишницата,  лакетната става, мишницата, раменната става, раменния пояс, гърдите и
гърба. Освен мускулите, натоварени са и костите, ставите, сухожилията,  ставните връзки
и инсерциите. При движение с превозните средства по неравен терен се натоварват
особено междупрешлнните дискове и ставния апарат в лумбалната и тазобедрена зона,
както и коленните и глезенни стави.

Работните операции са динамични и разнообразни, не се извършват с наложен темп
и ритъм и затова липсват условия за двигателна монотония.

Нервно-сензорното зрително напрежение може да бъде оценено като средно-
степенно, тъй като обектите за наблюдение са с минимални размери над 5 сm,
неподвижни. Трудовите задачи  изискват концентрация и правилно разпределение на
вниманието.

Нервно-психичното напрежение е характерно за работата на всички водачи на
траспортни средства, тежка механизация и за ръководния екип на обекта. Работещите
носят отговорност за обема, сроковете и качеството на изпълняваната задача, за
безопасността на хората и на товара. Административните ръководители са пряко
отговорни за качеството на извършваната работа, здравето и живота на подчинените им
работещи, координацията и комуникацията с клиенти, организации и институции. Не са
изключени конфликтни ситуации по време на работа, както и злоумишлени действия от
външни лица.

6.7.3.7. Преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно
и отдалечено действие на установените фактори

Продължителното и/ или високодозово комбинирано въздействие на праха и
токсичните газообразни химически вещества дразнят лигавиците и могат да доведат до
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развитието на заболявания на дихателната система – хронични възпаления на горните
дихателни пътища (ринити, ларингити, фарингити) и заболявания на белите дробове
(хроничен бронхит, емфизем, хронична обструктивна белодробна болест, пневмосклерози,
бронхиектазии).

Няма предпоставки за кумулативно действие на токсичните  нокси.
Неблагоприятно и взаимно потенциращо се е комбинираното въздействие на шум и

вибрации, както и това на механични вибрации и преохлаждащ микроклимат. Физичните
фактори не манифестират кумулативен ефект.

Всички идентифицирани неблагоприятни за здравето фактори оказват строго
индивидуално въздействие само върху засегнатите лица. Не се развиват генетични
дефекти и мутации в следващите поколения, не се проявяват свойства на имунологични и
ендокринни разрушители (дизруптори).

6.7.3.8. Характеристика на експозицията

Експозицията по отношение на работниците в находището се очаква да бъде
предимно директна, като ще има периодичен характер както по времетраене, така и по
интензитет. Група в риск от прахова и шумова експозиция е целият персонал, който ще
експлоатира мраморната кариера.

Директна експозиция е налице, когато замърсителите на околната среда достигнат
човешкия организъм, проникнат в него и метаболизират в биологичните му среди.

С оглед преценка на пътя на експозиция следва да се отбележи, че от дейността на
кариерата се очакват предимно неорганизирани атмосферни емисии от:

- изгорели газове от ДВГ на машините, свързани с работата на кариерата и
транспорта на добитите маси;

- прах – нетоксичен, нефиброзогенен, минерален по произход, дезинтеграционен и
седиментационен по начина на получаване в производствения процес;

- шумово замърсяване, от добивната и производствената дейност и транспортните
средства.

Описаните емисии са с дългосрочно въздействие – 35 години, но са с малък
териториален обхват – сомж в разработвания участък от кариерата и зависят от мерките,
които ще бъдат предприети за тяхното ограничаване, минимизиране или при технически и
организационни възможности - елиминиране.

Населението от потенциално засегнатите населени места не се очаква да бъде
експонирано в практически аспект на прахово и токсично замърсяване. Нискостепенна, с
ниска честота – 2-3 пъти годишно, краткотрайна и в зависимост от метеорологичните
условия, ще бъде шумовата експозиция.

Положителен ефект за редуциране на праховото и акустична натоварване има
наличието на залесени пространства между населените места и кариерата.

6.7.3.9. Качествена оценка на риска от очакваното въздействие на
инвестиционното предложение върху здравето

Оценката на риска за здравето е извършена за конкретната група в риск, която ще е
териториално и професионално свързана с ИП: потенциално засегнатото население от
най-близко разположеното населено място - с. Голям Девесил, с. Девесилово и с. Егрек и
реално експонираните работещи в етапа на строителство и експлоатация на кариерата за
добив на мрамор.

Оценката на риска е резултативна величина, отразяваща вероятността за
въздействие на вредните фактори, опасности и критични ситуации, очакваната честота на
експозицията като време и дозов ефект и тежестта на здравните и финансови последици
при реализиране на рисковете. При оценката задължително се изследват индиректните и
директни етиологични причинно-следствени връзки. Тя представлява системен процес на
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формиране на отношение към определени рискови характеристики - интензитет, размер,
значение, здравни и трудово-правни последици, пораждаща го обстановка, ефективност
на предприетите превантивни мерки, оценка на човешкия фактор като водещ и др.

Критериите с ключово значение при оценката на здравния риск са:
 териториален обхват – в настоящия случай, ограничен в концесионните граници по

отношение на въздействието на физичните фактори на околната и работната среда,
праховите и токсичните агенти за атмосферния въздух, подземните води и почви;

 степен на въздействие – при спазени изисквания на Закона за здравословни и
безопасни условия на труд и подзаконовите му актове се очаква ниска до средна
степен на въздействие върху персонала в кариерата;

 продължителност на въздействие – ежедневно, целогодишно при непрекъсната
експлоатация на обекта, за период от 35 години;

 кумулативни и комбинирани въздействия върху околната среда и здравето на
хората.
При качественото оценяване рискът се градира като:
- висок, недопустим - необходимо е незабавно елиминиране на причините или

последиците, тъй като е налице пряка опасност за живота на хора, може да настъпят
крупни производствени аварии или екологични последици с размери на бедствие;

- сериозен, умерен - изискващ внимателно планиране и реализиране на превантивни
мерки, периодичен мониторинг и контрол на рисковите фактори и параметри;

- допустим, приемлив - рисковите фактори се проявяват в границите на нормативно
регламентирани стойности и референтни интервали, но изискват внимание при работа.

От идентифицираните и характеризирани фактори, генериращи риск, няма изявени
във висока и недопустима степен или изискващи незабавно отстраняване или
елиминиране.

От физичните фактори шумът формира умерен риск както по време на
строителството и монтажа на съоръженията, така и по време на експлоатацията на
кариерата.

Сериозен е риска и от въздействие на неорганичен нефиброзогенен прах и токсични
вещества при експлоатацията на находището.

Биологичен риск не се идентифицира, но е възможна проява на алергични реакции
към определени растения, полени, минерали, инсекти и др. при индивиди с генетична
предиспозиция. С ниска степен на вероятност, но в границите на реално възможни, са
ухапвания от змии и кръвосмучещи насекоми, преносители на трансмисивни инфекции.

Всички останали фактори, разгледани в този раздел на доклада, са в допустими и
приемливи граници.

Здравният риск за работещите в находището за добив на мрамоар е управляем при
спазване мерките за ограничаване на отрицателните последици както при строителството,
така и при експлоатацията му. В Закона за здравословни и безопасни условия на труд и
подзаконовите нормативни актове са регламентирани изискванията, спазването на които
позволява съхраняване на човешкото здраве и качеството на жизнената среда. Във връзка
с това на всяко работно място се изпълняват мероприятия за отстраняване, намаляване и
контрол на рисковете. Контролът върху риска улеснява управлението му и включва
циклично повтарящи се подетапи (видове и нива на необходимия контрол за достигане на
допустимата експозиция; уточняване на контролираните рискови групи, планиране и
осъществяване на профилактични медицински прегледи; оценяване нивата на актуалния
риск, ефективността на осъществявания контрол и изготвяне на прогнози; тренинги и
ролеви игри по рискови сценарии).

Направената оценка води до извода, че изграждането и нормалната експлоатация
на инвестиционното предложение при реализиране на заложените превантивни
организационни, строително-технически,  технически и медико-профилактични мерки
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 Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху населението
от най-близките населени места;

 Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху най-
близките обекти, подлежащи на здравна защита;

 Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху временно
пребиваващото население около площадката на инвестиционното предложение;

 Съществуват съвременни технологични, технически и организационни
решения, които позволяват инвестиционното предложение да се реализира така, че в
процеса на изграждането и нормалната му експлоатация да се осигури защитата на
потенциално засегнатото население и обектите, подлежащи на здравна защита.

Обсъжданото в доклада ИП не се очаква да окаже значителни последици върху
здравето на населението от потенциално засегнатите най-близки населени места.

Върху здравето на работещите в находището неблагоприятно въздействие при
неспазване на технологичната дисциплина и инструкциите за безопасност могат да окажат
шума и праха. Тези неблагоприятни ефекти значително се минимизират до допустимите
гранични стойности при въвеждане на технически и организационни мерки за безопасни и
здравословни условия на труд и при употреба на лични предпазни средства.

6.8. Земни недра.

Находището е изградено е от мраморите на Въчанската пъстра свита, разположени
в долната й част. Те са отделени само от амфиболити от метаморфитите на Богутевската
плагиогнайсова свита.

Формата, под която заляга тялото с изчислени запаси от мрамори е пластовидна, с
успоредни наклонени гранични повърхности. Продуктивният хоризонт е от един пласт
издържан латерално с наклон на пластовете от около 20-30 о генерално на югоизток.

Горната повърхност на полезното изкопаемо е покрита с издържан пласт от
кватернерни елувиално-делувиални седименти и твърда откривка от изветрял и силно
напукан мрамор, които най-общо затъват по-стръмно от морфологията на терена. Нито
един от сондажите в находището не е преминал целия обхват на продуктивния пласт.

Мраморите от находище “Агликина поляна” са оценени в съответствие с
изискванията на БДС 7718-74 (Материали строителни скални. Класификация) и се
окачествени като отговарящи на група ІІІ, клас 4.

Обемният рандеман е определен по опитен добив на 16,2 %.
Добитите блокове от находище “Агликина поляна”, ще са с форми, близки до тези

на правоъгълния паралелепипед като по отношения на геометричните характеристики ще
съответстват на изискванията на БДС 8263-90.

Прилагани проучвателни технологии генериращи минни отпадъци
Възприетата методика за провеждане на геолого-проучвателните работи е

предопределена от типа на полезното изкопаемо и местоположението на находището.
Находище „Агликина поляна” е изградено от мраморите на Въчанската пъстра свита,
разположени в долната й част. Те са отделени само от амфиболити от метаморфитите на
Богутевската плагиогнайсова свита. В близост и около района на находището не се
разработва друга добивна кариера от същия скално-облицовъчен материал – мрамори.

Добивни технологии генериращи минни отпадъци
Цялостният работен проект за експлоатация на находище „Агликина поляна”, ще

предвижда да се провежда добив по открит способ, с кариера, на стъпала за срока на
концесията - 35 години. Според същия проект, срокът на съществуване на кариерата, за
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изземване на доказаните запаси с възприетата средна годишна производителност, се
определя на повече от 35 години.

Отработването на запасите от находището ще бъде с поетапна последователност на
хоризонтални слоеве с работни стъпала с височина 6 m. Цялостната схема за отработване
на запасите в находището за периода на концесията ще се състои в пет на брой кариери от
няколко хоризонта и според установената добивна технология. Мраморите ще се изземат
на хоризонти с височина до 6 m.

За отделянето на скалните блокове маса от масива няма да се налага използването
на пробивно-взривни работи. Отделянето на скалните блокове ще става посредством
диамантени въжени резачки.

Разкривни работи
Откривните работи ще включват отнемане на меката откривка (включваща склонов

насип и делувиални отложения  в най-горните части, на която е наличен и маломощен
почвен слой) в района на първоначално разработваното кариерно поле и предвидените
вътрешно кариерни пътища. Тези материали се предвижда да се изземват и депонират на
депа за мека откривка, които ще бъдат част от депата за твърда откривка,  с цел
използването им при рекултивационните дейности. Разкривката, със средна дебелина от
около 0.35 m, ще се добие валово, чрез използване на багер със самосвал.

Твърдата откривка, която включва мрамори от непродуктивния пласт, които са
негодни за добив на скални блокове и технологичния отпадък от добива на скални
блокове се предвижда да се складират на депо за твърда откривка.

Те са със средна дебелина за находището от 6,15 m /след изваждането на хумусния
слой от 0,35 m). Откривката в находището ще се транспортира на четири външни депа.
Хумусният слой ще се съхранява на депата за твърдата откривка като ще бъдат отделени
до 15 % от тях. Това ще става на по-горните хипсометрични нива, за да няма покриване,
затрупване. Тези площи, които са около 13,4 дка са достатъчни и ще бъдат временни до
започване на поетапната рекултивация в находището.

Материала, който ще се връща обратно ще стане възможно благодарение на
системата за добив с обратно запълване,  при която обемите в които е иззето полезно
изкопаемо, ще се запълват с материал от следващите добивни площи. По този начин се
гарантира оставането на местните материали in sito, като не се допуска привнасяне на
нетипични за района материали. По този метод силно се ограничава площта засегната от
добивните и съпътстващите ги дейности. Предвижда се част от формирания инертен
отпадък, да бъде реализиран като „трошен камък” за целите на пътното и гражданското
строителство.

Добивни работи
Този етап се предвижда да обхване период до 35 години. Съгласно инвестиционната

програма на фирмата, през първата година се планира добив от 400 m3, а всяка следваща
година ще нараства до достигане в края на петата година от 1 800 m3. Добивът на
мраморни блокове е по-малък през първите година, поради нуждата от време, финансови
средства, обучение на местна работна ръка и т.н.,  за изграждането на инфраструктура,
кариерните изработки и др. След петата година, средногодишно от обекта трябва да се
добиват по 1 800 m3 плътни мраморни блокове (без скалния отпадък ), след предоставяне
на концесия. Този средногодишен добив на мраморни блокове ще бъде заложен в
производствената програма към Цялостния работен проект за добив от находището, при
изготвянето му.
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Експлоатацията от находище „Агликина поляна” се предвижда да започне с
разработване на кариерна изработка „Девесилово“ и „Девесил изток“. В хода на
експлоатацията на кариерата ще се извършва поетапно разкриване на новите кариерни
изработки. Успоредно с разработката на тези кариерни изработки, ще бъде направено
експлоатационно геоложко проучване с цел повишаване категориите на другите два
геоложки блока с ресурси в запаси. При положителни резултати, след приключване на
добивните дейности в блоковете със запаси последователно ще бъдат усвоени  и
повишените запаси от находището.

Добивът на скални блокове ще се извършва по открит начин, с кариера. Откриването
на продуктивния хоризонт ще стане с работни стъпала. Кариерата ще се разработва на
хоризонти с височина на работното стъпало до 6 m. За отделянето на блоковете от масива
няма да се налага използването на пробивно-взривни работи. Добива ще се извършва с
помощта на верижни каменорезни машини и “диамантени” въжени резачки. На по-
следващ етап от реализацията ако възникне необходимост ще се извършват дейности по
обработка на материала с трошачно-сортировъчна инсталация, за което компетентни
орган ще бъде уведомен за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста
на ЗООС. Добитата суровина ще се извозва на площадка за готова продукция от където
при проявен интерес от страна на купувачи ще се транспортира с техен транспорт.
Честотата на движение на камиони с готова продукция е приблизително 20 камиона на
месец или предвижданията са за един камион на ден.

Прилагани преработвателни технологии, характеристики
Обработката включва рязане на мраморните блокове на фаши със средна дебелина

от 2 до 3 cm. Изчисленият рандеман на плочи от фаши за находище „Агликина поляна“ е
21,0 m2/m3.
Технологичната последователност на добива може да се представи по следния начин:
 Откриване на полезното изкопаемо и отстраняване на меката и твърдата

откривка от склонов насип, делувиални отложения и напукани мрамори;
 Депониране на меката откривка разделно, на специални временни депа, част от

депата за скален отпадък;
 Натоварване на материалите от твърдата откривка за транспорт и депониране

на скално насипище в рамките на концесионния контур;
 Рязане с диамантени въжета с водно охлаждане и отделяне на мраморните

блокове и транспортирането им до площадка за готова продукция;
 Натоварване на блоковете на бордови коли и извеждане от кариерните

изработки. Транспортът вътре в кариерните изработки и в границите на
концесионната площ ще се извършва от колесния челен товарач и с
автосамосвал до складовите площи, за което ще са предвидени уширения на
пътищата.

 Натоварване на технологичния отпадък от добива на мраморни блокове за
транспорт и депониране на скалното насипище.
В и до находището ще бъдат оформени четири депа – те ще вкличват участци за

почвената откривка и за съхранение на твърдата откривка от натрошени мрамори и
отпадъка от добива на мраморните блокове.

Почвеният слой в находище „Агликина поляна” ще се депонира разделно. След
отработване на находището ще се използва за рекултивация.

Годишната производителност на кариерата е разчетена в съответствие с работната
програма за обекта на възложителят. Съобразена е с прогнозното пазарно търсене на тази
продукция за региона, рационалното използване на механизацията в площта на участъка,
както и с възможностите за най-ефективна възвръщаемост на вложените инвестиции.
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Проектната производителност на кариерата е с разчети от 1 800 m3 скални блокове
годишно. Тя ще бъде достигната на 5-тата година. За осъществяване на посочения
годишен обем се предвижда добивните работи да се водят на работни хоризонта с
височина Н=6 m.

Решения допринасящи за намаляване на количеството на минни отпадъци
За намаляване на обема на временните депа за съхранение на твърдата откривка и

отпадъка от добива на мраморните блокове, възложителят ще търси възможности за
реализация на пазара на несортирана скална маса.

Общата използваемост на добитите мраморни блока от находището се очаква да
бъде до 60%, след като част от нестандартния скален материал ще се използва за „трошен
камък” за пътното и гражданското строителство.

По-голямата част от тях след приключване на добивната дейност ще бъдат
използвани за запълване на кариерите при техническата рекултивация на нарушените
терени на изработките, а другата ще се оползотворява като „трошен камък” за целите на
пътното и гражданско строителство или като смлян материал за различни видове готови
продукти.

Компанията ще работи в посока намаляване на остатъчната маса при добива на
мраморните блокове.

За намаляване количеството на скалната маса във временните депа, ще се използват
всички възможности за реализиране на пазара и на малки по обем блокове и несортирана
скална маса. По този начин ще се намали необходимостта от съхранението на малки,
напукани и неоформени скални блокове във временните депа.

Характеристика и класификация на минните отпадъци. Прогнозно количество
В резултат от дейностите по експлоатацията на кариерата ще се отделят отпадъци,

чието количество и вид са един от критериите, характеризиращи екологосъобразността на
производството. Прогнозните количества на отпадъците са определени въз основа на
проектния капацитет на добива на скално облицовъчните материали – мрамори,
техническите характеристики на предвидената за използване кариерна техника,
организацията на работа и битовото обслужване на работниците, както и данни от
практиката на аналогични производствени обекти.

Приетата в настоящия план класификация на минните отпадъци, резултат от
дейностите по добива в находище „Агликина поляна”, е съобразена с постановките в чл.
22 б на ЗПБ. Те са групирани според степента на риска за околната среда и човешкото
здраве на база качествените им характеристики и състав:

- Инертни отпадъци;
- Незамърсени елувиални наслаги, представени от силно изветрели мрамори;
- Твърда откривка, представена от некондиционни скални късове от добива;
- Неопасни неинертни отпадъци;
- Части от ремонт и поддръжка на техниката – черни метали (скрап);
- Излезли от употреба гуми;
- ТБО;
- Опасни отпадъци – моторни и хидравлични масла за минните и транспортни

машини.

Въздействието върху земните недра се изразява в изземване на запасите от полезното
изкопаемо. Крайният ефект от разработването на находището ще е изчерпване на
находището или добиване на максимално допустимите количества.

При спазване на минно-техническите изисквания  за експлоатация не се очаква
опасност от развитие на склонови процеси (свлачища, срутища, сипеи, ерозия). Не би
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могла да възникне опасност от влошаване на физико-механичните характеристики на
земната основа и от активизиране на физически деградационни процеси – уплътняване,
пропадане и др. Добивната дейност нарушава геоложката среда като разрушава част от
литоложките разновидности, но това става постепенно за голям период от време. Начинът
на експлоатация не може да предизвика вибрации и сеизмично въздействие.

Въздействието на добивните работи върху устойчивостта и здравината на геоложката
основа ще бъде незначително.

Въздействието върху земните недра се изразява в изземване на запасите от полезното
изкопаемо. Крайният ефект от разработването на находището ще е изчерпване на
находището или добиване на максимално допустимите количества.

Определени са максималните ъгли на откосите, които се приемат за устойчиви и при
които няма да се създадат условия за възникване на свлачищни и срутищни прояви в
границите на концесионния обект.

Заключение

При спазване на минно-техническите изисквания  за експлоатация не се очаква
опасност от развитие на склонови процеси (свлачища, срутища, сипеи, ерозия). Не би
могла да възникне опасност от влошаване на физико-механичните характеристики на
земната основа и от активизиране на физически деградационни процеси – уплътняване,
пропадане и др. Добивната дейност нарушава геоложката среда като разрушава част от
литоложките разновидности, но това става постепенно за голям период от време. Начинът
на експлоатация не може да предизвика вибрации и сеизмично въздействие.

Въздействието на добивните работи върху устойчивостта и здравината на геоложката
основа ще бъде незначително.

Въздействие върху земните недра не се очаква, поради факта, че минната изработка
ще бъде открита и е на малка дълбочина. Не се очаква негативно въздействие.

Отработването на находището, при така представения План за разработка, с
включени предварителни идейни решения относно целите, сроковете за започване
разработването на находището, вида, обема, методите и продължителноста на
предвидените дейности, гарантира опазване на геоложката среда в рамките на
законосъобразните допустимости – пълно и цялостно отработване на находището при
минимални загуби на суровина.

Съгласно Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните
отпадъци, разкривката като отпадък се отнася към ”инертни отпадъци”, които във
времето не търпят значителни физични, химични или биологични промени, не се
разтварят, не се излужват, не горят и не реагират по друг физичен или химичен начин, не
биодеградират или при контакт с друго вещество не оказват върху него отрицателно
въздействие, в резултат на което съществува вероятност то да предизвика замърсяване на
околната среда или да навреди на човешкото здраве”, а външното насипище за откривни
материали на находището е определено като съоръжение “категория Б”.

6.9 Ландшафт.
Класът Планински ландшафти като най-голяма таксономична единица, в която

попада цялата територия на община Крумовград се установява по
макроморфолитогенните признаци на Източните Родопи като част от старонагънатите
планини в нашата страна. Те отразяват характера на зоналността и азоналността и
съответното съотношение на екологическите показатели определящи видовете планински
ландшафти. При ландшафтната диференциация на обекта от геоекологична гледна точка
задължително е отчитането влиянието на антропогенния фактор.
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Типът ландшафти на субсредиземноморските нископланински гори се явява втората
по ранг таксономична единица, в които попада цялата площ на община Крумовград и се
определя въз основа на характерни зонални екологически показатели.

За установяване на този таксон ландшафти е използван качествения показател за тип
растителност, който определя визуалния (външен) вид на съществуващите ландшафти на
обекта.

Подтипът ландшафти е използван като междинен таксон за ландшафтната
класификация и се базира на диференциацията на същите зонални ландшафтни
показатели, както и при типът ландшафти, но с величини вариращи в интервалите на горе
цитирания съответен тип. В конкретния случай както за територията на цялата община
Крумовград така и за региона на обекта за открит добив на минерални суровини като
диагностичен критерии е растителния подтип.

Групите ландшафти по диагностика включват мезоморфолитогенни показатели като
вид и свойства на скалния субстрат, характер на съвременните наслаги, растителни
асоциации, степен на разораност и обезлесеност.

Видът ландшафти се явява най-малкият таксономичен ранг в класификационната
структура. Тяхното установяване е въз основа на особеностите им в морфологичния
строеж и тяхната вертикална (вътрешна структура).

В териториалния обхват на проучвателна площ съществува следната структура на
видовете ландшафти:

Горски ландшафти - заема територия от горския фонд включени в структурата на ДЛ
“Крумовград” и са 100 % от площта на обекта. Растителността е от горски растителен
Горски ландшафти - заема територия от горския фонд включени в структурата на ДЛ
“Крумовград” и са 100 % от площта на обекта. Растителността е от горски растителен тип
представена основно от нискостъблени антропогенни насаждения по вид на горите, които
дават най-голямата част от облика горските ландшафти.

Описаните влияния по компоненти не се очаква да предизвикат съществени
изменения на съседни и свързани ландшафти и характерни елементи на ландшафта,
каквито са и заключенията в раздел „почви” и „геология”, няма риск от провокиране на
ерозионни процеси, засягащи околни терени или процеси на свлачища и срутища.

След изчерпването на запасите ще се образуват нови релефни форми, които след
рекултивацията вторично ще бъдат видоизменени. Разработването на находище по открит
начин поражда преки промени в ландшафта. Като цяло ефектът може да бъде описан като
постепенно и безвъзвратно понижаване на терена до достигане на проектните коти на
дъното.

За оценката от съществено значение е липсата на особена културна и социална
значимост на засегнатите терени. Кариерата не е визуално достъпна при наблюдения от
земната повърхност за територии с туристически обекти, което би предизвикало
влошаване на облика в региона

Ландшафтът в района може да се оцени, без културна и социална стойност. Въпреки
това той има добра природна стойност и средна до ниска естественост. Описаните
влияния по компоненти не се очаква да предизвикат съществени изменения на съседни и
свързани ландшафти и характерни елементи на ландшафта, каквито са и заключенията в
раздел „почви” и „геология”, няма риск от провокиране на ерозионни процеси, засягащи
околни терени или процеси на свлачища и срутища.

След изчерпването на запасите ще се образуват нови релефни форми, които след
рекултивацията вторично ще бъдат видоизменени. Разработването на находище по открит
начин поражда преки промени в ландшафта. Като цяло ефектът може да бъде описан като
постепенно и безвъзвратно понижаване на терена до достигане на проектните коти на
дъното.
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За оценката от съществено значение е липсата на особена културна и социална
значимост на засегнатите терени. Кариерата не е визуално достъпна при наблюдения от
земната повърхност за територии с туристически обекти, което би предизвикало
влошаване на облика в региона.

Ландшафтът в района, преди разработване на кариерата в миналото, може да се оцени
като типичен, широкоразпространен, без културна и социална стойност.

В настояще, след дългогодишна експлоатация, без да се стопанисва, ландшафтът е
значително изменен. Сега се наблюдават явни антропогенни въздействия в следствие на
добив. Не е извършена рекултивация.

Територията няма визуална връзка с жилищни територии, обекти за рекреация или
туристически маршрути, което би повишило важността на локалните ландшафтни
характеристики (за такива обекти високата природна стойности на ландшафта във
визуалния обхват е един от важните нематериални активи).

Оценка на очакваните въздействия върху ландшафтите
След изчерпването на запасите ще се образуват нови релефни форми, които след

рекултивацията вторично ще бъдат видоизменени. Разработването на находище по открит
начин поражда преки промени в ландшафта. Като цяло ефектът може да бъде описан като
постепенно и безвъзвратно понижаване на терена до достигане на проектните коти на
дъното.

За оценката от съществено значение е липсата на особена културна и социална
значимост на засегнатите терени. Блоковете не са визуално достъпни при наблюдения от
земната повърхност за територии с туристически обекти, което би предизвикало
влошаване на облика в региона.

Предвидените добивни работи ще доведат до цялостно антропогенизиране на
площта – локални промени в релефа, формиране на нови негативни форми на терена,
промени в почвената и растителна покривка. С извършване на предвидените
рекултивационни работи – залесяване и затревяване отрицателните въздействия ще бъдат
компенсирани в известна степен.

Дейността за реализацията на инвестиционното предложение ще бъде свързана с
промени в ландшафта:

• Първата фаза ще бъде в процеса на експлоатацията на
кариерата и ще се изразява в добивни дейности с промени в съществуващите релефни
дадености, с привличане и дълготрайно присъствие на добивна и преработваща
механизация, изграждане на вътрешнокариерни пътища, което ще има отражение върху
общото състояние на ландшафта. Реализацията на инвестиционното предложение ще е
свързано с пряко и трайно нарушаване на земи и растителност и приповърхностно
навлизане в геоложките структури.

В случая, както добиваната суровина, така също и разкривните материали не
съдържат и не генерират замърсители. Технологията на добиването, начинът на
транспортиране на суровината и разкривката, използваната добивна техника и пр. също не
създават предпоставки или условия за генериране на замърсители.

Новите негативни форми в релефа ще се открояват като техногенни нарушения на
релефа на фона на естествените природни дадености със съществени промени в
съществуващите пространствени структури и в определена степен ще възпроизвеждат
урбанизирана среда.

Появилите се в относително открития ландшафт антропогенни изменения след
реализацията на инвестиционното предложение ще имат преди всичко негативно визуално
отражение при изгледните характеристики на ландшафта.
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За ограничаване и намаляване на отрицателното въздействие на кариерата върху
ландшафтните структури в района, в експлоатационния проект са предвидени подходящи
технологични параметри на добив и експлоатация, като същевременно е разработен и
проект за рекултивация. Съществен фактор за забавяне на реализацията на ландшафтно-
устройствената рекултивация е твърде дългия период на експлоатация на кариерата.

Съгласно проектът за рекултивация се предвижда залесяване и затревяване.
Подготовката на площите и озеленяването ще се изпълняват последователно с напредване
на кариерата и то само върху участъци с приключена всякаква изкопни дейност. В края на
експлоатацията на находището се оформя терен представен от техногенен изкоп и насип.
Площта на откосите е по-голяма от тази на  формираните хоризонтални. Взимайки в
предвид характера на формирания техногенен обект и даденостите на околната среда в
района, теренът на кариерата ще бъде рекултивиран  за горско стопанско ползване.

Влиянието е допустимо отрицателно с много слаба степен, определя се с оценка (0),
но в етапа на рекултивация ще достигне положителна степен, определяща се с оценка
(+1), поради възстановителните дейности, включително и на вече нарушени терени в
границите на концесионната площ /КП/. Влиянието има следните показатели:

Обхват, площ и интензивност: локално въздействие – площта за добив;
интензивно, с промяна посоката на влияние – от
слабо отрицателно, до слабо положително;

Вероятност за възникване: дейности, за които ще се извърши подробно
проектиране, точните параметри зависят от
изпълнение на дейностите;

Продължителност и честота: Дълготрайно въздействие, с постепенно действие и
разширяване на обхвата (дълъг, но ограничен във
времето период за добивни дейности). След
извършване на рекултивацията – продължителен
период от подобряване – десетилетия (за
възстановяване на растителността и локалните
почвени процеси);

Момент на проявата: два основни момента – начало на отрицателното
въздействие е стартиране на добива, а начало на
положителното е приключване на рекултивацията и
премахване на съоръженията;

Значимост: това са ландшафти, които нямат особена културна
стойност. Социалната стойност също е
незначителна. Природната стойност е висока за
малка част за всяка от двете КП (за терени с
естествени церово-благунови гори), но тези площи
са с нищожен относителен дял за териториите в
региона. Въздействието е пренебрежимо малко;

Обратимост: ще намалее и почти ще изчезне значителен период
от време след извършване на рекултивацията;

Кумулативен характер: не се очаква.

6.10. Културно и историческо наследство.
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Необходимо е съхраняването на автентичността на средата, в смисъл на запазването
на селищата. Ако селищата притежават архитектурна и археологическа значимост, би
могло да се превърнат в туристическа атракция. Изграждането на инфраструктура в този
случай (ограждане, опазване, път за достъп до нея) не би влязло в конфликт с кариерата.

Прогнозната оценка на очакваните въздействия върху състоянието на историческите,
архитектурните, археологическите и др. паметници, разположени извън проучваната
територия, от реализацията на инвестиционното предложение е, че реализацията на
инвестиционния проект няма да окаже негативно отражение върху паметниците на
културата в района. Този извод се налага от факта, че реализацията на кариерата ще е
достатъчно отдалечена от познатите и описани вече исторически паметници в предходния
раздел.

Предвид, че района не е проучван е необходимо преди започване на сторителство да
бъдат извършени задължителни теренни проучвания на всеки разработван участък.

Възможността от съществуването на археологични паметници в района изисква, ако
в процеса на извършваните строителни дейности се попадне на такива, необходимо е да се
преустанови дейността и извършат съответните проучвания и консервации, съгласно
изискванията на Закона за културното наследство.

Няма потенциална опасност от нарушаване на автентичната природна и
антропогенна рамка на паметници на културата.

6.11. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на
инвестиционното предложение за околната среда, произтичащи и от:

В доклада за ОВОС е анализирано и оценено инвестиционното предложение,
съобразено с действащите в страната и европейското законодателство норми за качество
на околната среда и изпълнението на принципите за намаляване на риска за човешкото
здраве и осигуряване на устойчиво развитие.

Инвестиционното предложение предвижда в рамките на  проектната концесионна
площ на находището да се извършва добив. Не се предвижда трайно масивно
строителство.

Предвижданията са в рамките на проектната концесионна площ ще се извършват
всички дейности, свързани с добива на подземни богатства от находището. Площта е
съобразена с особеностите на находището, качествените и количествени характеристики
на подземното богатство. Тази площ ще осигури оптимално изземване на подземното
богатство от находището.

Съгласно първоначалната информация площта на находището е определена на
767,187 дка. След редуциране на площта на кариерата актуалната площ в обхвата на ИП  е
696,8 дка.

Проектната концесионна площ на находище „Агликина поляна”  е с размер 696,8
дка дка.  В границите на проектната концесионна площ на оценяваното ИП се включва:

А) Площта на находище „Агликина поляна” е 580,908 дка:
 Участък Изток е с площ 75,2 дка;
 Участък Централен е с площ 298,338 дка;
 Участък Запад е с площ 207,370 дка.

Б) Площта на депата за скална  твърда откривка в находище „Агликина поляна” е 89,3 дка:
 Депо 1 е с площ 41,2 дка;
 Депо 2 е с площ 11,8 дка;



Page 342 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит рудник за добив
на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“

 Депо 3 е с площ 15,0 дка;
 Депо 4 е с площ 21,3 дка.

В) Площ на депата за съхранение на хумусния слой е 13,4 дка.

Депата за скална маса са с обща площ от 89,3 дка като на 15 % (13,4 дка) от тях ще бъде
депонирана меката откривка, която ще се използва при поетапната рекултивация.
Г) Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива/
депа, работна площадка – за механизацията, която ще се използва за минните и
геологопроучвателните работи/ – 115,892 дка.

Д) Концесионната площ попада в землищата на три села: - 696,8 дка
Землище с. Голям Девесил – 171,245 дка;
Землище с. Девесилово – 89,217 дка;
Землище с. Егрек – 436,322 дка;
Проектната концесионна площ на находище „Агликина поляна”  е с размер 696,8 дка.

Пряко засегнати площи са тези, за които се предвижда добив, където ще се извършва
депониране на откривката, и площите където ще се извършват спомагателни дейности.
Разгледаните площи са:

- Площ, на която ще се извършва добив, включваща три участъка;
- Площ на депа за откривката;
- Площ на която ще се разполагат административна сграда (фургони), навес на

временно съхранение на опасни отпадъци, резервоар за чиста вода,  водоплътна
шахта.

Вътрешнокариерните пътища в кариерата са временни и постоянни. Те създават
транспортен достъп от всички участъци към основната промишлена площадка и помежду
им.

Временните пътища са част от площта за добив, поради това не се разглеждат като
отделна пряко засегната площ.

Постоянните вътрешно кариерни пътища се разглеждат в зависимост от етапа на
експлоатация на находищата.
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а) строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение,
включително от дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от
експлоатация, ако е приложимо;

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда извършването на
технологичен добив на скалнооблицовъчни материали (мрамори) от находище “Агликина
поляна”, землище с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград.

По същество, технологичния процес се изразява в извършването на открит,
безвзривен кариерен добив на скалнооблицовъчни материали, при селективно депониране
на откривка и минен отпадък в депа в рамките на концесионната площ и др. съпътстващи
дейности по складиране и експедиция на добитата суровина. Не се предвиждат дейности
по предварителна обработка на добитата суровина.

За целта са предвидени необходимите структурни звена и техническа
инфраструктура, вкл. функционални връзки за осъществяване на основните дейности по:

 технологичен добив;
 складиране, логистика и транспорт.

Организацията на работния процес, вкл. проектирането, разработването и
експлоатацията на кариерната площадка, е съобразена с относимите нормативни актове в
областта на минното дело, както и изискванията за защита на околната среда. Всички
площадки, и открити зони, в които се осъществяват специфични технологични и добивни
дейности се оборудват със съответните съоръжения за безопасно протичане на процесите.

Съгласно плана за развитие на находището, подготовката за експлоатацията и
технологичния добив на кариерната площадка ще се развиват поетапно, чрез
последователно разработване, експлоатация, закриване и рекултивация на технологичните
участъци (технологичен блок/участък – Изток; технологичен блок/участък – Централен;
технологичен блок/участък – Запад).

За изграждането/развитието на кариерната площадка (находище) предмет на
инвестиционното намерение, е възприет конвенционален метод за разкриване и
селективно депониране на откривка и минен отпадък в рамките на концесионната площ.

През подготвителния/строителен период, ще бъдат изпълнени следните минно-
строителни дейности (СМР):

 Трасиране на временни вътрешнокариерни пътища;
 Трасиране на външнокариерни пътища за извозване на добитата суровина;
 Отстраняване на почвено-хумусния слой, вкл. откривката от технологичния

участък и подготовка за извършване на добив, в т.ч. организиране на хумусни
депа и депа/насипища за отпадъци от минната дейност;

 Разполагане на санитарно-битови сгради за работниците, офис помещение  и др.
В експлоатационен режим, технологичния процес се изразява в извършването на

открит, безвзривен кариерен добив на скалнооблицовъчни материали (мрамори), чрез
прилагане на транспортна система на разработване със стъпала от горе на долу и външни
насипища, като изземването на полезното изкопаемо (скалнооблицовъчни материали) ще
се извърши по циклична технология с използване на диамантени въжени резачки (ДВР).

Съгласно плана за развитие на находището, експлоатацията и технологичния добив на
кариерната площадка ще се развиват поетапно, чрез последователно разработване,
експлоатация, закриване и рекултивация на технологичните участъци/етапи (технологичен
участък/етап – изток; технологичен участък/етап – централен; технологичен участък/етап
– запад ).
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Цялостната схема за отработване на запасите в находището за периода на концесията
ще се осъществи според установената добивна технология, в пет на брой кариери,
разположени в трите основни технологични участъка.

Развитието на кариерата ще започне от технологичен участък – изток, след което ще
се пристъпи към усвояване на централната и западна част на находището.

Проектната производителност на кариерата е с разчети от 11 111 m3 скална маса
годишно от масива на находището. В Геоложкия доклад е вписан и защитен рандеман на
стандартни блокове от 16,2 %.

За производството на 1 800 m3 годишно мраморни блока трябва да бъдат погасени
тези 11 111 m3 минна маса от масива на запасите. Разликата от 9300 m3 (включват
нестандартни, напукани, разтрошени блокове и раздробен мрамор), които ще се депонира
на Депа за инертни отпадъци.

Технологичния отпадък, който ще се генерира при добива от запасите, негодни за
скални блокове ще възлиза на 307008 m3/35 години или по 9311 m3/година след 4-тата.
Обема на иззетата твърда откривка ще бъде около 235950 m3/35 години или по 6050
m3/година след 4-тата година.

Генерирания обем на иззетата мека откривка за срока от концесията ще бъде около
16150 m3/35 години или по 350 m3/година след 4-тата.

Депата за скална маса са с обща площ от 89,3 дка като на 15 % (13,4 дка) от тях ще
бъде депонирана меката откривка, която ще се използва при поетапната рекултивация.

Средната височина на табаните ще бъде 15 m т.е. на заложената площ за табани ще
може да се депонира 1138500 m3 скална маса. На годишна база ще се депонират около
15361 m3 минни отпадъци от откривката и добивните работи. Сметката показва, че
табаните няма да достигнат заложената височина след периода на концесия.

За намаляване на обема на временните депа за съхранение на твърдата откривка и
отпадъка от добива на мраморните блокове, инвеститорът ще търси възможности за
реализация на пазара на несортирана скална маса.

Общата използваемост на добитите мраморни блока от находището се очаква да бъде
до 60%, след като част от нестандартния скален материал ще се използва за „трошен
камък” за пътното и гражданското строителство.

По-голямата част от тях след приключване на добивната дейност ще бъдат
използвани за запълване на кариерите при техническата рекултивация на нарушените
терени на изработките, а другата ще се оползотворява като „трошен камък” за целите на
пътното и гражданско строителство или като смлян материал за различни видове готови
продукти.

Компанията ще работи в посока намаляване на остатъчната маса при добива на
мраморните блокове.

Депата са от насипен тип без допълнително уплътняване, като крайния контур на
скатовете ще се формира от ъгъла на естествения откос. Ъгълът на естествения откос
гарантира стабилността на съоръжението.

Минните отпадъци, формирани при експлоатацията на находище „Агликина поляна”
се отнасят към „инертни отпадъци“ съгласно чл. 12, ал. 3 и не съдържат опасни отпадъци,
опасни вещества или препарати над определен праг. Условията на съхранение на отпадъка
в депото не предполагат промяна в качествените му характеристики за периода на
експлоатация на находището и съоръжението. След този срок, депото подлежи на
рекултивация.

Според Чл. 22б. ал. 5 от ЗПБ, категорията на съоръженията се определя
посредством оценка на риска въз основа на качествената характеристика и състава на
минния отпадък, включително на промените му в резултат на възможни вторични
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въздействия, както и на степента на стабилност на съоръженията според неговите
технически характеристики.

Съгласно определението на чл. 22б, ал. 4 от ЗПБ, според степента на опасност и
риска за околната среда и човешкото здраве, съоръженията (депа) за съхранение на
минните отпадъци, генерирани при експлоатацията на мрамори от находище „Агликина
поляна” е категория Б.

Местата на депата за минни отпадъци са съобразени със съществуващите геоложки,
хидроложки, хидрогеоложки, сеизмични и геотехнически фактори, които бяха описани
по-горе. Те напълно обуславят безопасните условия на експлоатация на съоръжението.

Няма възможност за дрениране и изтичане на вещества и химикали, които оказват
неблагоприятно въздействие върху компонентите на околната среда, безопасността и
здравето на населението. На табана не се предвижда депониране на такива химикали или
отпадъци, както и такива, които са потенциално опасни за генериране на опасни вещества
и съединения.

Физическата стабилност на съоръжението за минни отпадъци, контрол
Депата са от насипен тип без допълнително уплътняване, като крайния контур на

скатовете ще се формира от ъгъла на естествения откос. Ъгълът на естествения откос
гарантира стабилността на съоръжението.

Депото за скални отпадъци ще бъде с не голяма височина – максимално до 15 m.
За осъществяване на по-ефективен контрол и наблюдение благоприятно ще влияят
следните фактори:
• благоприятен релеф;
• механизирано изземване на откривката;
• липсата на подземни води;
• близост до четвъртокласен път от републиканската пътна мрежа;

Всичко това предопределя ежедневно наблюдение и контрол по дейността на
съоръжението за минни отпадъци.

Инвестиционното предложение предвижда в рамките на  проектната концесионна
площ на находището да не се извършва преработка  на суровина. Не се предвижда трайно
масивно строителство.

Към момента единствената известна връзка е с действащите планове за земеразделяне
на землищата предмет на ИП. За територията на избраната площадка няма друг утвърден
и влязъл в сила устройствен или друг план дейности, които да имат връзка с
инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение за изграждане на кариера за добив на подземни
богатства  не противоречи на действащите планове за района.

За територията няма одобрен и влязъл в сила ПУП. Реализацията на намерението ще
промени начина на трайно ползване на терена в кариера.

Програмата за планираните дейностите, вкл. за строителство, експлоатация и фазите
на закриване, възстановяване и последващо използване на площадката ще се осъществи по
сключен договор за концесия за 35 години.

При изграждане и експлоатация на кариерата не се предвижда извършване на
строителство на сгради, съоръжения и други инфраструктурни елементи (водопроводи,
електропроводи и т.н.).

След прекратяване на дейността по инвестиционното предложение се предвижда
провеждане на рекултивационни мероприятия по изготвен Проект за рекултивация на
концесионната площ.

След провеждане на настоящата процедура по реда на Глава VI от Закона за
опазване на околната среда, преди прилагането на работната програма на кариерата,
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Възложителя планира да осъществи следните дейности свързани с инвестиционното
предложение:

- Получаване на търговско откритие;
- Сключване на концесионен договор;
- Съставяне на проект за провеждането на добивните работи в утвърдените запаси

на концесионната площ;
- Съставяне на проект за техническа и биологична рекултивация на нарушените

терени, след окончателното приключване на добива в находището, неразделна част на
генералния проект;

- Провеждане на процедура по смяна предназначението на земите - поетапно;
- Съставяне на цялостен и годишен експлоатационен проект за провеждането на

добивните работи за срока на концесията в обхвата на избрания терен;
- Реализация на годишния експлоатационен проект.
За територията на избраната площадка няма друг утвърден и влязъл в сила

устройствен или друг план дейности които в съчетание с експлоатацията на ИП да окажат
значително въздействие върху защитените зони в района и техните елементи.

б) 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;

Инвестиционното предложение предвижда в рамките на  проектната концесионна
площ на находището да не се извършва преработка  на суровина. Не се предвижда трайно
масивно строителство.

Върху площта на бъдещата кариера няма никакви постройки, съоръжения. На
концесионната територия, на временна вътрешна промишлена площадка, ще бъдат
разположени битови фургони за персонала и администрацията.

Основните суровини и материали, които ще бъдат използвани при реализиране на
инвестиционното предложение и неговата експлоатация, са:

 При подготовка на находището за неговата експлоатация:
 При експлоатацията на находището с добива;

 Ежегодно добиване от находището на суровина до изчерпване на запасите;
 Вода за питейни нужди - доставка на бутилирана вода

Други природни ресурси, суровини и материали при експлоатацията на находището
при добива няма да бъдат използвани.

Етапи за реализация на инвестиционното предложение
Технологията предвижда използване на открит, безвзривен кариерен добив на

скалнооблицовъчни материали.
На този най-ранен етап се прогнозира, че в рамките на  проектната концесионна

площ ще се обособят:
 система на разработване със стъпала от горе на долу
 хумусни депа;
 външни насипища;
 вътрешно кариерни пътища;
 кариери за добив.

като изземването на полезното изкопаемо (скалнооблицовъчни материали) ще се
извърши по циклична технология с използване на диамантени въжени резачки (ДВР).

Към техническия проект за добив за находището като самостоятелен документ ще се
разработи и проект за рекултивация на нарушените терени. Този проект ще бъде
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неразделна част от Цялостните технически проекти за добив и за това е неразделна част от
инвестиционно предложение.

Проекта за рекултивация включва технически и биологични мероприятия за
възстановяване на нарушените терени. Насоките на рекултивация ще са решени в
зависимост от състоянието на площите в края на експлоатацията и съгласно изискванията
на съответните нормативни документи.

Обектите за рекултивация след края на експлоатацията на кариерата са:
Площите заети от насипища;
Откосите на насипищата;
Дъното на кариерите;
Бордовете на кариерите.

Рекултивацията на насипищата и техните откоси включва следните етапи:
Ландшафтно оформяне на насипищата;
Противоерозионно укрепване и озеленяване на откосите;
Противоерозионно укрепване и озеленяване на повърхността на насипищата.

Рекултивацията на котлованите – дъно и бордове на кариерата включват:
Ландшафтно оформяне на бордовете;
Вертикална планировка на дъното с проектни наклони до 3%;
Предпазване от ерозия и укрепване на бордовете и дъното чрез залесяване и

затревяване.
Техническата рекултивация на кариерата основно е свързана с мероприятия по

осигуряване на устойчивостта на бордовете на кариерата, осигуряване на отводняването
на кариерните полета и неработните стъпала. Целта е предотвратяване на свличане и
срутване на земни маси и максимално намаляване риска от повърхностни ерозионни
процеси.

Мероприятията за биологична рекултивация включват следните етапи:
Затревяване на хоризонталната площ и откосите на насипищата;
Противоерозионно укрепване и озеленяване на бордовете на отработените кариери;
Затревяване на дъното на кариерата;
Залесяване на горния ръб на кариерата.

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 години след изпълнението на техническата рекултивация (чл.
4, т. 2 б от Наредба 26/1996).

Основните дейности, залегнали в проекта по биологична рекултивация са за
подобряване на условията на месторастене и избор на подходяща за условията дървесна и
тревна растителност.

Предвидените в проекта мероприятия включват:
Мелиоративни мероприятия – внасяне на минерални торове;
Залесяване и затревяване с подходящи за условията дървесни и тревни видове;

Отгледни грижи – попълване на загинали фиданки, окопаване, косене на тревна
растителност.
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в) емисиите от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и радиация;
възникването на вредни въздействия и обезвреждането и оползотворяването на
отпадъците;

в -1 Емисии в атмосферен въздух
Съгласно плана за развитие на находището, подготовката за експлоатацията и

технологичния добив на кариерната площадка ще се развиват поетапно, чрез
последователно разработване, експлоатация, закриване и рекултивация на
технологичните участъци (технологичен блок/участък – Изток; технологичен
блок/участък – Централен; технологичен блок/участък – Запад).

За изграждането/развитието на кариерната площадка (находище) предмет на
инвестиционното намерение, е възприет конвенционален метод за разкриване и
селективно депониране на откривка и минен отпадък в рамките на концесионната
площ.

През подготвителния/строителен период, ще бъдат изпълнени следните минно-
строителни дейности (СМР):

 Трасиране на временни вътрешнокариерни пътища;
 Трасиране на външнокариерни пътища за извозване на добитата суровина;
 Отстраняване на почвено-хумусния слой, вкл. откривката от технологичния

участък и подготовка за извършване на добив, в т.ч. организиране на
хумусни депа и депа/насипища за отпадъци от минната дейност;

 Разполагане на санитарно-битови сгради за работниците, офис помещение  и
др.

Общата продължителност на подготвителните/разкривни и минно-строителни
дейности за всеки етап се предвижда да бъде в порядъка на ≈ 8 – 12 месеца, през който
ще се изпълнят съответните дейности.

По време на строителството се очаква да бъдат формирани неорганизирани
емисии, свързани приоритетно с отделянето на прахови частици и в по-малка степен,
отработени газове от строителната механизация и тежкотоварните транспортни
средства.

Въздушната среда в района на кариерната площадка (находище) ще бъде
подложена на следните въздействия:

 Отделяне на прахови частици от специализираната/строителна механизация
при извършване на подготвителните разкривни работи и организация на
отвали за минни отпадъци и хумусни депа (изкопи, насипи, товарене,
разриване, подравняване и др.);

 Отделяне на отработените газове от двигатели с вътрешно горене при работа
на специализираната механизация и тежкотоварните автомобили.

Праховите емисии са представени от общ суспендиран прах и ФПЧ10.
Интензитетът на формиране зависи от естеството на извършваните минно-строителни
дейности и използваната за това механизация.

Предвижването на тежкотоварната и строителна механизация на територията на
площадката, също така допринася за изменение на качеството на атмосферния въздух.
Отделяните от двигателите с вътрешно горене вредни вещества в състава на
отработените газове, допълват общото натоварване на приземния атмосферен слой в
обхвата на разглежданата територия и прилежащите контактни зони.

При работата на ДВГ с дизелово гориво се отделят замърсители от I, II и III
група:
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 Група I – азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, метан,
въглероден оксид, амоняк, двуазотен оксид и фини прахови частици;

 Група II – тежки метали;
 Група III – устойчиви органични замърсители.
Интензивността на емитирането им в околната среда зависи от типа на

използваната техника, натовареност и продължителност на експлоатация.
В експлоатационен режим, технологичния процес се изразява в извършването на

открит, безвзривен кариерен добив на скалнооблицовъчни материали (мрамори), чрез
прилагане на транспортна система на разработване със стъпала от горе на долу и
външни насипища, като изземването на полезното изкопаемо (скалнооблицовъчни
материали) ще се извърши по циклична технология с използване на диамантени въжени
резачки (ДВР).

Съгласно плана за развитие на находището, експлоатацията и технологичния
добив на кариерната площадка ще се развиват поетапно, чрез последователно
разработване, експлоатация, закриване и рекултивация на технологичните
участъци/етапи (технологичен участък/етап – изток; технологичен участък/етап –
централен; технологичен участък/етап – запад ).

Цялостната схема за отработване на запасите в находището за периода на
концесията ще се осъществи според установената добивна технология, в пет на брой
кариери, разположени в трите основни технологични участъка.

Развитието на кариерата ще започне от технологичен участък – изток, след което
ще се пристъпи към усвояване на централната и западна част на находището.

Неорганизираните емисии са основният и най-значим източник на въздействие
върху атмосферния въздух при управлението и експлоатацията на кариери и находища
за скалнооблицовъчни материали.

В количествено отношение, емисиите на прах са най-сериозния замърсител при
добива и обработката на полезни изкопаеми, които се формират на всички
технологични нива. При извършваните манипулации и технологични дейности по
извличане на скалнооблцовъчни материали на територията на кариерната площадка, се
формират преки (директни) емисии, свързани пряко с основните дейности по
технологичен добив и индиректни, вторични емисии от съпътстващите дейности по
доставк и траспорт на добитите суровини.

Основните преки емисии на вредни вещества, които се емитират от територията
на кариерната площадка са представени, главно от прах, в т.ч общ и суспендиран (TSP,
PM10).

Като индиректни (непреки) се определят емисиите на замърсителите от Група I
(SOx, NOx, NMVOC, CH4, CO, NH3, N2O, PM10) и Група II (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), които
се образуват и отделят с отработените газове от двигатели с вътрешно горене при
работа на специализираната кариерна техника (механизация) и тежкотоварните
автомобили, за доставка и експедиция на добитата суровина.

В процеса на експлоатация на находището ще се извършва открит добив, товаро-
разтоварни дейности и транспортиране на добитата суровина.

Посочените технологични операции и производствени дейности, ще се
осъществяват на открито с помощта на специализирана кариерна механизация
(техника), на обособени работни участъци.

Видът и количеството на генерираните емисии, отделени в околната среда са в
пряка връзка с предвидената технология и възприетите технологични схеми за добив и
обрарботка на скалнооблицовъчни материали, съобразно плана за развитие на
находището.
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По същество, управлението и експлоатацията на находището, вкл. технологията на
добив, включва следните технологични процеси:

 Изземване на скалнооблицовъчни материали (мрамори), товарене,
транспортиране и складиране;

 Натоварване на технологичния отпадък от добива на мраморни блокове и
складиране на външни насипища;

 Натоварване на готовата продукция на автотранспорт и извозването им
извън обекта към потребителите.

Въздушната среда, в следствие на експлоатацията на находището, ще бъде
подложена на следните въздействия:

 Отделяне на емисии на прах при технологичен открит добив на
скалнооблицовъчни материали (мрамори);

 Прахоунос при открито складиране на технологични (минни) отпадъци на
външни насипища;

 Отделяне на емисии на прах при движението на товарните автомобили по
трасета без трайна настилка – външнокариерен път

 Отделяне на отработени газове от кариерната механизация и тежкотоварните
автомобили за доставка и експедиция на готова продукция.

За оценка на потенциалното въздействие върху качеството на атмосферния
въздух и установяване на съответствието с емисионните норми, е извършено подробно
дисперсионно моделиране за разсейване на замърсителите в околната среда с прилагане
на специализиран дисперсионни модел от високо поколение AERMOD/ISC.

в -2 Отпадъци

Минни отпадъци
В резултат от дейностите по експлоатацията на кариерата ще се отделят

отпадъци, чието количество и вид са един от критериите, характеризиращи
екологосъобразността на производството. Прогнозните количества на отпадъците са
определени въз основа на проектния капацитет на добива на скално облицовъчните
материали – мрамори, техническите характеристики на предвидената за използване
кариерна техника, организацията на работа и битовото обслужване на работниците,
както и данни от практиката на аналогични производствени обекти.

Приетата в настоящия план класификация на минните отпадъци, резултат от
дейностите по добива в находище „Агликина поляна”, е съобразена с постановките в
чл. 22 б на ЗПБ. Те са групирани според степента на риска за околната среда и
човешкото здраве на база качествените им характеристики и състав:

- Инертни отпадъци;
- Незамърсени елувиални наслаги, представени от силно изветрели мрамори;
- Твърда откривка, представена от некондиционни скални късове от добива;
- Неопасни неинертни отпадъци;
- Части от ремонт и поддръжка на техниката – черни метали (скрап);
- Излезли от употреба гуми;
- ТБО;
- Опасни отпадъци – моторни и хидравлични масла за минните и транспортни

машини.
Минните отпадъци формирани в процеса на добива на мрамори от находище

„Агликина поляна” представляват механично разрушени коренни скали от откривката
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или запасите на полезно изкопаемо. По състав те са мрамори от Въченската пъстра
свита. Съгласно чл. 22 б от ЗПБ, тези отпадъци се характеризират като „неопасни
инертни отпадъци”.

Категоризацията на минните отпадъци за находище „Агликина поляна“ са в
съответствие с Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците, както следва:

Код на отпадъка Наименование на отпадъка
01 Отпадъци от проучване, минен добив, кариерен добив, физично и химично

преработване на полезни изкопаеми
01 01 отпадъци от разкриване и добив на полезни изкопаеми
01 01 02 отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми

Инертни отпадъци
Елувиални материали
Дебелината на хумусния слой е около 0.35 m за находището като то ще бъде

депонирано отделно на по-горни хипсометрични нива на табаните за скални отпадъци,
които терени на по-късен етап ще допринесат за спомагането при рекултивацията на
засегнатите терени от добивните работи.

Няма данни за замърсяване с тежки метали и други вредни химически елементи
на почвите в района на находището.

По смисъла на &1 т.44 от ДР на ЗПБ „незамърсена почва” е отделената от
земната повърхност почва при проучване и добив, която не съдържа вредни вещества
от естествен и/или антропогенен източник, концентрацията на които причинява
нарушаване на почвените функции по смисъла на Закона за почвите. Предвидената за
изземване откривка от находище „Агликина поляна” съответства на съдържанието на
горното определение.
През първата година, количеството на почвената разкривка ще бъде 3500 m3 (4550 m3 в
разбухнало състояние), през втората и третата година - 1050 m3, а през четвъртата - 700
m3. Годишно след четвъртата година ще се генерират около 350 m3откривка.

Твърда откривка, която включва силно изветрели, напукани и натрошени
мрамори и гнайси, които са негодни за добив ще се складират на Депа – инертни
отпадъци. Дебелината на откривкаta в контура на запасите (Блок A, B, C ,D, E и G), по
данни от Геоложкия доклад, е средно 6,4 m, от нея като премахнем 0,35 m за хумусен
слой, следва, че средната дебелина е 6,05 m.

Обема на иззетата твърда откривка  за първите 4 години се различават за срока
на концесия, поради нуждата на откриване на по-големи площи за работи, докато се
навлезе в нормален ритъм на действие.

Този отпадък ще се генерира при добива от запасите (нестандартни, напукани,
разтрошени блокове ) ще се складират на Депа за инертни отпадъци.

През първите четири години, до достигане на заложения годишен добив от 1800
m3, ще бъде заложен добив от 400, 750, 1000 и 1400 m3 мраморни блокове, съответно и
отпадъкът от процеса ще е по-малък.

Годишно складираният обем от технологичния отпадък ще възлиза на около
9300 m3 минна маса.

Част от откривката и технологичния отпадък от добива на скалните блокове ще
се използва като „трошена фракция” за целите на пътното и конвенционалното
строителство, както и за поддръжка на кариерни, горски пътища и пътищата в района
на общината.
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Оформянето на площите на депата ще поеме количество през целия период на
концесията от изграждането на кариерите. С материала от добива ще бъдат запълвани
стари отработени пространства до изравняването му с височината на някои табани.

Проектната производителност на кариерата е с разчети от 11 111 m3 скална маса
годишно от масива на находището. В Геоложкия доклад е вписан и защитен рандеман
на стандартни блокове от 16,2 %.

За производството на 1 800 m3 годишно мраморни блока трябва да бъдат
погасени тези 11 111 m3 минна маса от масива на запасите. Разликата от 9300 m3

(включват нестандартни, напукани, разтрошени блокове и раздробен мрамор), които ще
се депонира на Депа за инертни отпадъци.

Технологичния отпадък, който ще се генерира при добива от запасите, негодни
за скални блокове ще възлиза на 307008 m3/35 години или по 9311 m3/година след 4-
тата.

Обема на иззетата твърда откривка ще бъде около 235950 m3/35 години или по
6050 m3/година след 4-тата година.

Генерирания обем на иззетата мека откривка за срока от концесията ще бъде
около 16150 m3/35 години или по 350 m3/година след 4-тата.

Генерираните минни отпадъци по време на разработването на находище
„Агликина поляна“ не попадат в категорията на опасни отпадъци съгласно чл. 15 и
приложение № 3 от наредбата.

По време на добива от находище „Агликина поляна“ ще бъдат изградени четири
депа за  материала от остатъчната откривка и от добивната маса.

Хумусният слой ще се съхранява на тези депата, за твърдата откривка като ще
бъдат отделени до 15 % от тях. Това ще става на по-горните хипсометрични нива, за да
няма покриване, затрупване. Тези площи, които са предвидени да бъдат общо около
13,4 дка, са достатъчни и ще бъдат временни до започване на поетапната рекултивация
в находището.

Те няма да попадат в контура на находището, а в контура на концесионната площ
и ще бъдат локализирани от  севрозападна, западна, източна и южна страна на у-к
„Централен“ на находище „Агликина поляна“.

Разглеждани са др алтернативни варианти, но е счетено, че не са подходящи
поради собствеността на земята, находището е в близост до река, неподходящ наклон
на терена и др.

Минните отпадъци се класифицират съгласно приложение № 3 от Наредба за
управление на минните отпадъци (2016 г.) като:

1. незамърсени почви;
2. инертни отпадъци;
3. неопасни отпадъци от проучването;
4. отпадъци от добива и преработката на торф;
5. неопасни неинертни отпадъци;
6. опасни отпадъци.
Минните отпадъци генерирани при експлоатацията на находище Агликина

поляна представляват почвен материал и твърда откривка (включва нестандартни,
напукани и раздробен мрамор) и некондиционни скални мраморни къса (нестандартни,
напукани, разтрошени блокове и раздробен мрамор) от добива се класифицират
съответно като незамърсени почви и инертни отпадъци.

Почвеният материал генериран при експлоатацията на находище Агликина
поляна се класифицира като незамърсени почви, поради следните си характеристики:



Page 353 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит рудник за добив
на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“

- Отговаря на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за почвите (доп.
ДВ. бр.98 от 27/2018 г.);

- съдържанията на вредни вещества не надвишават нормите, определени с
Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.).

Почвеният материал генериран при експлоатацията на находище Агликина
поляна не може да се класифицира като инертни отпадъци, тъй като се разтваря при
контакта си с вода и може да претърпи физически промени. Той не може да се
класифицира и като опасни отпадъци, тъй като не отговаря на условията на чл. 6 от
Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.).

Скалната разкривка и некондиционните скални блокове, (технологичния
отпадък при добива) при експлоатацията на находище Агликина поляна не може да се
класифицират като незамърсени почви, тъй като те представляват твърда скална маса.
Тя не може да се класифицира и като опасни отпадъци, тъй като не отговарят на
условията на чл. 6 от Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр.
66 от 2014 г.).

Тип на съоръженията, в което ще се депонират минните отпадъци
Почвата се депонира в булдозерен тип насипище (депо, табан).
Хумусната разкривка, която ще се депонира в най-високите части в Депата за

инертни отпадъци ще се оползотвори изцяло при рекултивацията на находището. В
този аспект тя не се съхранява в хранилища за минни отпадъци.

Част от материала, който ще се генерира от добива на мрамори от находище
Агликина поляна като технологичен отпадък ще се депонират на булдозериен тип
насипища (депа, табани). Този материал ще служи за натрошаване на фракции за
строителството, за запълване на отработени пространства в кариерата, поддържане на
пътищата в концесионната площ и др.

Съоръженията не са разположени в границата на находището. По време на
добива от находище „Агликина поляна“ ще бъдат изградени четири депа за материала
от остатъчната откривка и от добивната маса.

Хумусният слой ще се съхранява на тези депата, за твърдата откривка като ще
бъдат отделени до 15 % от тях. Това ще става на по-горните хипсометрични нива, за да
няма покриване, затрупване. Тези площи, които са предвидени дабъдат общо около
13,4 дка, са достатъчни и ще бъдат временни до започване на поетапната рекултивация
в находището.
Те няма да попадат в контура на находището, а в контура на концесионната площ и ще
бъдат локализирани от севрозападна, западна, източна и южна страна на у-к
„Централен“ на находище „Агликина поляна“.

Депата за скална маса са с обща площ от 89,3 дка като на 15 % (13,4 дка) от тях
ще бъде депонирана меката откривка, която ще се използва при поетапната
рекултивация.
Средната височина на табаните ще бъде 15 m т.е. на заложената площ за табани ще
може да се депонира 1138500 m3 скална маса. На годишна база ще се депонират около
15361 m3 минни отпадъци от откривката и добивните работи. Сметката показва, че
табаните няма да достигнат заложената височина след периода на концесия.

За намаляване на обема на временните депа за съхранение на твърдата откривка
и отпадъка от добива на мраморните блокове, инвеститорът ще търси възможности за
реализация на пазара на несортирана скална маса.
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Общата използваемост на добитите мраморни блока от находището се очаква да
бъде до 60%, след като част от нестандартния скален материал ще се използва за
„трошен камък” за пътното и гражданското строителство.

По-голямата част от тях след приключване на добивната дейност ще бъдат
използвани за запълване на кариерите при техническата рекултивация на нарушените
терени на изработките, а другата ще се оползотворява като „трошен камък” за целите
на пътното и гражданско строителство или като смлян материал за различни видове
готови продукти.

Компанията ще работи в посока намаляване на остатъчната маса при добива на
мраморните блокове.

Депата са от насипен тип без допълнително уплътняване, като крайния контур
на скатовете ще се формира от ъгъла на естествения откос. Ъгълът на естествения откос
гарантира стабилността на съоръжението.

Минните отпадъци, формирани при експлоатацията на находище „Агликина
поляна” се отнасят към „инертни отпадъци“ съгласно чл. 12, ал. 3 и не съдържат опасни
отпадъци, опасни вещества или препарати над определен праг. Условията на
съхранение на отпадъка в депото не предполагат промяна в качествените му
характеристики за периода на експлоатация на находището и съоръжението. След този
срок, депото подлежи на рекултивация.

Според Чл. 22б. ал. 5 от ЗПБ, категорията на съоръженията се определя
посредством оценка на риска въз основа на качествената характеристика и състава на
минния отпадък, включително на промените му в резултат на възможни вторични
въздействия, както и на степента на стабилност на съоръженията според неговите
технически характеристики.
Съгласно определението на чл. 22б, ал. 4 от ЗПБ, според степента на опасност и риска
за околната среда и човешкото здраве, съоръженията (депа) за съхранение на минните
отпадъци, генерирани при експлоатацията на мрамори от находище „Агликина поляна”
е категория Б.

Местата на депата за минни отпадъци са съобразени със съществуващите
геоложки, хидроложки, хидрогеоложки, сеизмични и геотехнически фактори, които
бяха описани по-горе. Те напълно обуславят безопасните условия на експлоатация на
съоръжението.
Няма възможност за дрениране и изтичане на вещества и химикали, които оказват
неблагоприятно въздействие върху компонентите на околната среда, безопасността и
здравето на населението. На табана не се предвижда депониране на такива химикали
или отпадъци, както и такива, които са потенциално опасни за генериране на опасни
вещества и съединения.

Физическата стабилност на съоръжението за минни отпадъци, контрол
Депата са от насипен тип без допълнително уплътняване, като крайния контур на

скатовете ще се формира от ъгъла на естествения откос. Ъгълът на естествения откос
гарантира стабилността на съоръжението.

Депото за скални отпадъци ще бъде с не голяма височина – максимално до 15 m.
За осъществяване на по-ефективен контрол и наблюдение благоприятно ще влияят
следните фактори:
• благоприятен релеф;
• механизирано изземване на откривката;
• липсата на подземни води;
• близост до четвъртокласен път от републиканската пътна мрежа;
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Всичко това предопределя ежедневно наблюдение и контрол по дейността на
съоръжението за минни отпадъци.

Отпадъци в обхвата на Закона за управление на отпадъците
В резултат от извършване на спомагателни дейности на територията на кариера

се очаква образуването на битови, производствени и опасни отпадъци.

Табл. в -2 -1

№ Вид на отпадъка Код

Битови отпадъци

1. Смесени битови отпадъци 20 03 01

Производствени отпадъци

2 Черни метали 16 01 17

3 Излезли от употреба гуми 16 01 03

4 отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни от
упоменатите в 01 04 07

01 04 13

Опасни отпадъци

4. нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 13 01 10*

5. нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална
основа

13 02 05*

Очаквани количества отпадъци:

Количествата отпадъци, които са разгледани, са изчислени на база зададени
изходящи данни в цялостните проекти за добив за кариерата – брой персонал,
необходима техника за работа в различните етапи за реализация на инвестиционното
предложение и др.показатели.

J Смесени битови отпадъци
Количеството смесени битови отпадъци се образува в резултат от жизнената

дейност на максимум 15 души работен персонал в кариерата и приети максимум 5
души клиенти/ден.

При норма на натрупване 241,7 кг/жит. год за населени места под 3 хиляди души
(източник Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци при
най-лошия сценарий) и отчитане на едносменен режим на работа на кариерата се
очаква образуване на около 4, 834 т битови отпадъци/годишно за кариерата.

J Черни метали
Отпадъците се образуват в резултат на инцидентни ремонти на налична

промишлена техника . Очакваните количества са до 0,5 t/ год за кариерата.

J Излезли от употреба гуми
Отпадъкът се образува в резултат от възникнала необходимост за подмяна на

гумите на наличната техника. Очакваните максимални количества от отпадъка в
годишен аспект са 1 t/ год за  кариерата.
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J Отработени масла
Образуват се в резултат на аварийна поддръжка на наличната техника. Максимални

годишни количества: 0,8 т/годишно за кариерата за двата отпадъка.

Ще се генерират и отпадъци от диамантени въжета. Диамантените въжета се
състоят от стоманена тел с гумена армировка и импрегнирани диамантени мъниста,
предназначени за рязане на мрамор. Диамантените мъниста с диаметър 11,5 мм се
използват за рязане и ефективен добив и дълъг живот на инструмента. Каучуковото
покритие или армировка се използва за работа в мраморната кариера. Телта е с по-
пружинна армировка и някои използват пружини с гумено покритие, за да направят
телта за рязане по безопасна.

в-3 Емисии във водите
Отпадъчните води, които се очакват да бъдат генерирани през различните

етапи на строителство, реализация и експлоатация на инвестиционното намерение са:
- Битово-фекални отпадъчни води;
- Производствени отпадъчни води;
- Дъждовни води.

При строителство
Предвижда се по време на строителния процес да са заети максимално 5 човека,

за които ще се осигурят необходимите санитарно битови помещения- фургон с място за
хранене и почивка, съблекалня и външна тоалетна.

В етапа на строителство ще се използват мобилни химически тоалетни, като се
сключи договор  с външна фирма за тяхната подръжка.

При експлоатация
Битово-фекалните отпадъчни води
За битови и хигиенни нужди за работния персонал на площадката ще се

използва питейна вода, която ще се доставя от водоизточник, определен от „ВиК“
Кърджали, с водоноска и съхранява в обекта, след използване на водата, тя ще се
оттича в предвидения водоплътен, черпателен резервоар. След напълване на
резервоара, отпадъчните води ще се извозват от външна фирма, разполагаща с
специализирана техника, до действаща ПСОВ, за последващо пречистване. За събиране
на фекалните води, които ще се формират на обекта се предвижда да се използват
мобилни химически тоалетни.

Водата за пиене, 4 литра натурална трапезна вода (опаковка от 0.5 литра) на
един член от работния персонал на кариерата, ще бъде закупувана от магазинната
мрежа и съхранявана във фургон в административната сграда.

Производствени отпадъчни води
Технологичната схема за добив на полезното изкопаемо от находището

предвижда използването на техническа вода за охлаждане на режещото въже на
диамантените въжени резачки и за оросяване на вътрешно кариерните пътищата без
валежни периоди - общо около 4  m3/дневно.

Отпадъчните охлаждащи води от работата на диамантените въжени резачки,
представлява разреден воден варовиков шлам, чийто частици ще се утаяват на
разстояние до 10-20 м. от машината за рязане. По характер охлаждащите води ще бъдат
само механично замърсена с варовикови (калциево – карбонатни) частици. Ще се
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събират в утаителен метален съд и след утаяване на механичните частици, същите ще
се изпомпват за повторно използване и включват в оборотен цикъл. От кариерата не се
отделят производствени отпадъчни води.

Дъждовни води
В проекта за добив е предвидено отвеждане на атмосферните води от кариерата

и събирането им заедно с отпадъчните охлаждащи води от работата на диамантените
въжени резачки, с цел тяхното използване за технологични нужди и оросяване на
работните площадки.

С цел ограничаване на постъпващите в кариерата води от валежите е предвидено
да се организира отвеждането им от околните терени посредством отводнителни
канавки край контурите на кариерата.

в-4 Емисии на шум и вибрации, електромагнитни полета, радиационен фон

Източници на шум, предвидени в инвестиционното предложение
По време на строителство
ИП не предвижда строителство на сгради, както и на пътища извън концесионната

площ. ИП предвижда изграждане на депа за хумус и за земни маси от откривката, в
обхвата на концесионната площ.

Строителните работи ще бъдат главно подравнителни и изкопни Ще се извършат
също и монтажни дейности на машини и съоръжения.

Нивата на шума, излъчван от основно използваните строителни машини са:
- багер – 80-98 dBA,
- булдозер – 97-105 dBA,
- челен товарач – 83-97 dBA,
- кран – 84-95 dBA,
- товарни автомобили - 80-87 dBA.
На работната площадка, в близост до работещата техника, очакваното

еквивалентно ниво на шума ще бъде около 90 dBA.
По време на подготовка и експлоатация на кариерата
Подготовката на кариерата за добив включва отстраняване на откривката - почвен

слой и стерилна маса, и депонирането й в границите на концесионната площ.
Основната използвана техника за подготвителната дейност и нивата на излъчвания

от нея шум в околната среда са:
- багер - 80÷98 dBA,
- булдозер - 97÷105 dBA,
- челен товарач - 83÷97 dBA,
- самосвал - 83÷87 dB(A).
На работната площадка,в близост до работещата техника, очакваното

еквивалентно ниво на шума ще бъде около 90 dB(A).
Обслужващите подготвителната дейност самосвали ще се движат в границите на

концесионната площ с малка скорост, на къси разстояния.
По време на експлоатация
Каменорезни машини с диамантено въже – по данни от измерване на аналогично

оборудване в реални условия нивата на шум са 84 dB(A)
Пробивна сонда (90 мм) с електродвигател – очаквани нива са около 96 dB/А/
Дизелов генератор 60 кW
Компресор дизелов двигател
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При използването на каменорезни машини за открит добив на полезни изкопаеми се
извършват следните технологични процеси:

-пробиване на сондажи в скалния масив – със сондажни машини;
-рязане на скалите – с каменорезна машина;
-отделяне на добитите блокове от скалния масив.
Основният технологичен процес е рязането на скалите, при което се получават

скални блокове. За добиване на един скален блок от масива е необходимо отделянето
му чрез разрези в три взаимно перпендикулярни направления. Затова с машините се
извършват напречни вертикални разрези, надлъжни вертикални разрези и хоризонтални
разрези на всяко добивно стъпало. Редът на извършването им може да бъде различен, в
зависимост от типа на каменорезната машина. При каменорезните машини с
“диамантено“ въже една машина извършва последователно всички разрези, като първо
се извършват напречните вертикални разрези, после хоризонталните и накрая
надлъжните вертикални разрези. Преди всеки разрез се прокарват съответните сондажи
за въжето.

Източник на шум при експлоатацията на обекта е и обслужващия транспорт
(самосвали) – за вътрешнокариерна дейност и за извозване на готовата продукция.
Движението на вътрешнокариерния транспорт в границите на производствената
площадка е с малка скорост (около 10 km/h пълни и празни), на къси разстояния. След
излизане от площадката на кариерата, самосвалите с готовата продукция ще се движат
по съществуващия полски път и по пътната мрежа в района. Създаваното от тях
еквивалентно ниво на шум при средна скорост 25 km/h е около 57 dBA на 7,5 m от оста
на движение.

По време на рекултивация
След десетата година при приключване на ежегодния експлоатационен период ще

се извършва етапна техническа рекултивация на нарушените терени. Източник на шум
ще бъде използваната стандартна техника - багер, булдозер, фадрома, самосвали, както
при подготвителните работи, с посочените там нива на шум.

г) рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда,
включително вследствие на произшествия или катастрофи;

При извънредни ситуации с оценка на риска

При внезапно настъпили по време на работа в находището природни бедствия
– буря, ураган, наводнение, обилен снеговалеж, както и при земетресение, работата на
обекта се прекратява и работния персонал следва плана за евакуация, след като
предварително спре хода и захранването на машините.

Тъй като кариерата се предвижда да се разработи по открит способ, на
хоризонтални траншеи с достатъчна ширина от по 6 m и без формиране на „козирки“, е
малко вероятно да се получат свличане на скални маси и затрупване на хора и техника.

Поради настъпилата паника при природни бедствия и катастрофи е възможно
при напускането на обекта да се получат травматични увреждания.

Рискът за здравето при природни бедствия може да бъде оценен като
нискостепенен, а при производствени аварии или други произшествия в работната зона
– като умерен.

В най-висока степен и при нормални работни условия, и при произшествия, е
изявен травматичният риск. В Заповед № РД- 01-879 от 22.10.2018 г. за определяне на
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019
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г., издадена от министъра на труда и социалната политика (ДВ, бр. 94 от 2018 г.),
коефициентът на трудов травматизъм за икономическа дейност „Добив на неметални
материали и суровини“ е 0,94 и превишава средният за страната 0,65.

За да се гарантира безопасността, е необходимо внимание към три основни
фактора: състоянието на кариерните пътища, безопасността на превозните средства и
поведението на водача. Пътищата трябва да бъдат с достатъчна ширина и с
ограничение в остротата на завоите. Основният риск е превозно средство да падне от
височина, към по-ниските нива в кариерата. Класическо решение е изграждането на
така наречените „берми“ - насипи от материал в близост до ръба на пътя, които да
убият скоростта и да предотвратят преобръщане. Добрите гуми и надеждната спирачна
система също са изключително важни.

Характерни за машините с големи габарити са така наречените „мъртви зони“ -
места встрани, отзад и ниско отпред, в които водачът няма видимост. Най-
съвременното оборудване е снабдено с камери за покриване на тези участъци, но
обичайно се разчита на система от огледала и задължителния „зумер“, предупредителен
звуков сигнал при движение назад.

Падащите камъни и скална маса са типична опасност както за техниката, така и
за хората. Добра предпазна мярка е отново изграждането на берми, но този път в
зоната, в която се очаква свличане на скални късове. Бермата е своеобразен капан за
тях, а и бариера, ограничаваща достъпа на хора до опасността.

Мобилното оборудване трябва да бъде добре забележимо, особено в по-
сумрачния и мъглив есенно-зимен сезон. Добра практика е машините да имат сигнални
лампи, т.нар. „буркани“, които заедно с постоянно включените фарове помагат на
хората да ги видят отдалече.

Проектирането и реализацията на превантивните мероприятия ще изпълнят
основната цел да балансират успешно трите измерения на устойчивото развитие -
опазване на околната среда, социална отговорност и икономическа рентабилност.

При извънредни ситуации с оценка на риска

За целите на настоящия ДОВОС е направена оценка на риска (пряк и косвен)
за различните етапи (изграждане и експлоатация) в зависимост от установените вредни
фактори спрямо най-близките обекти подлежащи на здравна защита. Методиката
включва:

1. Преценка на тежестта на вредите; извършва се по 3-степенна скала (малка,
тежка и много тежка);

2. Преценка на вероятността от настъпване на вреда и/или щета; извършва се по
3-степенна скала (много малка вероятност, вероятно и голяма вероятност) в два
варианта (за бързо настъпващи опасни събития/ситуации и за продължително
действащи вредности);

3. Оценка на риска. Използва се матрица, при която по хоризонтала са нанесени
нивата на елемента тежест на вредата, а по вертикала – елемента вероятност за
настъпване на вредата. Комбинацията от тези 2 елемента определя нивото на риска в 5-
степенна скала.

– Нивото „Пренебрежим риск“ не изисква предприемането на допълнителни
профилактични мерки.

– Нивото „Допустим риск“ съответства на минималните изисквания и норми за
безопасност.

– Останалите нива („Умерен“, „Голям“ и „Недопустим риск“) изискват
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предприемане на различни мерки за снижаването или отстраняването му, вкл.
незабавно прекратяване на дейността при недопустим риск.

По експертна оценка, установените прогнозни нива на риска спрямо най-
близките обекти подлежащи на здравна защита са както следва:

По време на строителството:
1.а) За газообразните замърсители от транспортната и строителната техника:

тежест – малка, вероятност – много малка, оценка на риска – пренебрежим риск; зона
на въздействие – локално (около мястото на строителството);

1.б) За прахообразните замърсители при изкопните дейности: тежест – малка,
вероятност – вероятна, оценка на риска – допустим риск; зона на въздействие – локално
(около мястото на възникване, но е възможно и извън границите на площадката);

1.в) За шума от транспортната и строителната техника, и от самите дейности:
тежест – малка, вероятност – вероятна, оценка на риска – допустим риск; зона на
въздействие – локално (около мястото на възникване, но е възможно и извън границите
на площадката);

1.г) За емисиите: тежест – малка, вероятност – много малка, оценка на риска –
пренебрежим риск; зона на въздействие – локално (около мястото на възникване).

За периода на нормална (безаварийна) експлоатация:
2.а) За газообразните замърсители от транспорта (вътрешен и външен): тежест –

малка, вероятност – много малка, оценка на риска – пренебрежим риск; зона на
въздействие – локално (на територията на площадката и извън нея);

2.в) За прахообразните замърсители: тежест – малка, вероятност – вероятно,
оценка на риска – допустим риск; зона на въздействие – локално (на територията на
площадката, но при неблагоприятни МТО-условия и извън нея);

2.г) За шума от обслужващите транспортни средства, технологичното
оборудване: тежест – малка, вероятност – много малка, оценка на риска – пренебрежим
риск; зона на въздействие – локално (основно на територията на площадката, но е
възможно и извън нейните граници);

2.д) За отпадъчните води: тежест – малка, вероятност – много малка, оценка на
риска – пренебрежим риск; зона на въздействие – локално (в мястото на третиране).

При аварийна ситуация:
3.а) При инцидент с ОХВ: тежест – малка, вероятност – много малка, оценка на

риска – пренебрежим; зона на въздействие – локално (на мястото на разлива);
3.б) При инцидент (пожар, взрив): тежест – тежка, вероятност – много малка,

оценка на риска – допустим; зона на въздействие – локално (на територията на
площадката).

Въз основа на гореизложеното се преценява, че изграждането и нормалната
експлоатация на инвестиционното предложение по предложения вариант при
реализиране на заложените в проекта мерки и съгласно препоръките в този ДОВОС:

1) Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху населението.
2) Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху други обекти,

подлежащи на здравна защита;
3) Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху временно

пребиваващото население около площадката на инвестиционното предложение;
4) Съществуват съвременни технологични и технически решения, които
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позволяват инвестиционното предложение да се реализира така, че в процеса на
изграждането и нормалната му експлоатация да се осигури защитата на потенциално
засегнатото население.

В плана за действие при аварийни ситуации и природни бедствия се предвиждат
мероприятия и средства, които трябва да се осъществяват веднага при възникване на
авария и трябва да осигурят:

- Спасяването на засегнати хора;
- Ликвидирането на аварията в начален стадий и ограничаване на нейното

развитие;
- Оценка на щетите върху околната среда и материалните активи и действия за

тяхното пълно отстраняване.
Планът и мерките предвидени в него са задължителни за всички работници и

служители, работещи на кариерата.
При всички видове аварии задължително се съставя акт за авария и се уведомява

ръководството на възложителя. Когато аварията е съпроводена от пожар или смъртна
злополука се уведомяват органите на противопожарната охрана и МВР и Инспекцията
по труда.

Възможни аварии:
- Пожар на основни машини, съоръжения и инсталациите;
- Пожар на фургони;
- Свлачища по работния борд на кариерата;
- Свлачища по неработния борд на кариерата;
- Наводнения от поройни дъждове;
- Наводнения от продължителни дъждове;
- Обилни снеговалежи;
- Автопроизшествия.

Набелязани са основните задължителни мероприятия по ликвидирането на
потенциална авария. В таблицата по-долу са посочени потенциални негативни
въздействия от работа и инциденти с химични вещества, които биха повлияли върху
човека и околната среда, както и необходимите мерки за предотвратяване на това
въздействие.

Таблица 6.12.г-1 План за действие при аварийни ситуации и природни бедствия в
кариерата

Вид на аварийната
ситуация

Мероприятия за
спасяването на хора и
ликвидиране на
аварията

Отговорник и
изпълнител

Път за извеждане на
хората

Свлачище Забелязалият
свлачището съобщава
незабавно на отговорен
ръководител.
Изваждат се затрупани
от свлачището лица и
им се оказва първа
медицинска помощ.
Уведомява се
здравният пункт.

Отговорник: н-к
кариера и сменен
ръководител
Изпълнител:
работниците от
смяната.

Хората се извеждат
незабавно на безопасно
разстояние от
свлачището по
временни пътища и
траншеи.
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Поставя се охрана на
свличащия се участък.
Осигурява се
разчистването на
свлечените земни маси
с булдозери и
грейдери.

Наводнения Под ръководството на
сменния ръководител
се изваждат багера и
булдозера от
наводнения участък.
Уведомява се н-к
кариера.
С подходяща техника
(булдозери) се
ограничава
наводнението.
След отдръпване на
водните маси под
ръководството на н-к
кариерата започва
ликвидиране на
последствията от
наводнението.

Отговорник: н-к
кариера, сменен
ръководител.
Изпълнител:
булдозерист и
работници от смяната.

Хората се извеждат
незабавно на безопасно
разстояние от
наводненият участък
по временни пътища и
траншеи.

Снеговалеж Ръководителя на
смяната организира
снегопочистването на
хоризонтите и
вътрешно кариерните
пътища с наличните
булдозери.
Уведомява се н-к
кариера

Отговорник: сменен
ръководител.
Изпълнител:
булдозеристи

Лицата, неучастващи в
снегопочистването се
извеждат от
територията на
кариерата.

Земетресения Ръководителя на
смяната отвежда
работниците от смяната
извън кариерата.
Автосамосвалите се
гарират на
местостоянки, далече
от електрически
съоръжения.
След земетресението н-
к кариерата и
ръководителя на
смяната извършват
оглед на място

Отговорник: н-к
кариера, сменен
ръководител.
Изпълнител: багерист,

Работниците се
извеждат на
предварително
оповестени площадки.
Намиращите се в
района на кариерата

Автопроизшествия Оказва се първа
медицинска помощ на
пострадалите и се
уведомяват
служителите от
здравния пункт.
Уведомява се н-к

Отговорник: н-к
кариера.
Изпълнител: шофьори,
булдозерист и
багерист.

Работниците се
изтеглят от мястото на
произшествието до
пристигането на
контролните органи и
компетентните лица.
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кариерата,органите на
МВР и съответното
автостопанство.
По указания на н-к
кариерата и в
присъствието на
отговорно лице от
автостопанството
катастрофиралия
автомобил се извлича
от кариерата и се
прибира в гаража.

Пожар Незабавно се съобщава
на отговорния
ръководител за
поемане на
ръководството по
ликвидиране на пожара
и се съобщава на
противопожарната
команда, главния
инженер и здравната
служба.
Едновременно с
потушаване на пожара
се изтеглят и
машините.

Отговорник: сменен
ръководител.
Изпълнител: багерист

Хората се извеждат
незабавно на безопасно
разстояние по
временни пътища и
траншеи.

Добивните процеси не създават преки рискове от аварии, предизвикващи залпови
емисии и увреждане на почви, води или атмосферен въздух.

Работата на механизацията на кариерата за добив по открит способ създава риск от
разливи на горива, масла и хидравлична течност. За намаляване на степента на риск са
набелязани следните мерки:

- На кариерата няма да се извършват поддържащи и ремонтни дейности по
механизацията;

- На кариерата единствено ще се извършва зареждане с гориво на механизацията.
- В случаите на аварийно изпускане на масла или други замърсители е

необходимо незабавно да се отстранят замърсените земни маси и да се
транспортират до площадка за отпадъци, отговаряща на изискването за този вид
отпадъци.

Оценка на здравния риск за персонала и мерки за здравна защита

Установени са основните рискови фактори както през периода на изграждането,
така и през периода на експлоатацията на инвестиционното предложение. По експертна
преценка през периода на изграждането на обекта е възможен единствено риск от
евентуални травматични увреждания при неспазване на правилата за безопасност на
труда (БТ) при извършване на строително-монтажните работи (СМР). От значение за
снижаването на този риск са подборът на квалифицирани изпълнители на СМР и
задължителните инструктажи по БТ, като последните трябва да бъдат и документирани
по съответния ред.
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При предварително направения анализ за местоположението на обекта,
избраното технологично оборудване, предвиждания начин на експлоатация и климато-
географските особености на района са установени едни и същи потенциални рискови
фактори за увреждане здравето на хората по време на строителството и експлоатацията
на обекта:

– прах от строителните и претоварните дейности;
– изгорели газове от строителната, производствената и транспортна

механизация;
– шум и вибрации от строителната, производствената и транспортна

механизация;
– работа на открито (неблагоприятен микроклимат);
– злополуки и аварии.
Както е описано по-горе въздействията на изброените фактори ще имат голяма

продължителност но не може да доведе до влошаване на качеството на въздуха и
акустичните параметри на средата за обитаване на населението. По отношение обаче на
работещите на обекта тези фактори може да доведат до влошаване на качеството на
въздуха и акустичните параметри на работната среда. Възможни са преди всичко
въздействия, свързани със замърсяване на атмосферния въздух с прах и шум.

Неблагоприятен токсико-химичен ефект може да има върху здравето на
работниците следствие на отделянето на газове от производствените и транспортните
машини и от праха. Работата и условията на неблагоприятен микроклимат, наднормен
шум и транспортно-технологични вибрации също може да окаже неблагоприятно
въздействие върху работещите, поради което се препоръчват технически и медико-
профилактични мероприятия. Необходим е контрол на факторите на работната среда.

Процедурата по същинската оценка на риска за работещите трябва да се
извърши при вече пуснат в експлоатация обект. Условията на труд трябва
задължително да бъдат обективизирани според изискванията на действащото
законодателство след въвеждането на обекта в експлоатация. Едва тогава може да се
направи точна оценка на риска за всяко конкретно работно място.

В табл. 6.12.г-2 в табличен вид е направена прогнозна оценка на риска за
човешкото здраве и мерки за превантивна защита

Таблица 6.12.г-2    Оценка на здравния риск за работещите в кариерата

Потенциални
опасности

Прогнозирана оценка на риска Мерки за защита, които следва
да бъдат предприети
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І. Опастности, свързани с работното оборудване и работния процес
1. Опасност от

нарушаване целостта
на конструкцията
(разрушаване на
отделни елементи и
възли)

1,0 0,5 6,0 3,0 І-ва
сте
пен

Технически прегледи, поддържане
и ремонт само от квалифицирани
лица

2. Опасности свързани с
управление и подръжка

1,0 1,0 7,0 7,0 І-ва
сте

Ефикасен контрол на техниката.
Недопускане на движение на
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на техниката пен неизправна техника.
Спазване на инструкциите за
работа.
Постоянен контрол и проверки
преди започване на работа.

3. Опасност от
преобръщане на
машините за работа в
кариерата

1,0 0,5 7,0 3,5 І-ва
сте
пен

Нужната правоспособност на
лицата управлящащи машите за
работа в кариерата.
Задължително да се допуска
движение на машините за
извършване на земни работи по
терени с нужния наклон съгласно
инструкцията за експлоатация на
машината.
Съобразяване с товароносимостта
на машините.
Съобразяване с наклоните на
терена в кариерата от  работния
персонал.

4 Опастност от падащи
предмети и тела

1,0 1,5 6,0 9,0 І-ва
сте
пен

Ежедневен и периодичен
инструктаж.
Правила за безопасна работа.
Забрана преминаване при товарене
на скалнооблицовъчни материали.

5 Опасност при допир до
нагрети части на
машини и части от
инсталациите

1,0 1,0 7,0 7,0 І-ва
сте
пен

Правила за безопастност при
работа.
Правила за оказване на долекарска
помощ.

6
Опасност при работа
или контакт с гориво и
други материали

1,0 2,0 1,0 2,0 І-ва
сте
пен

Работа с лични предпазни
средства.
Осигуряване на условия за
поддържане на лична хигиена.

7
Опастност от
пътнотранспортни
проишествия при
движение на
автомобилите по
пътища предназнчени
за обществено
ползване

6,0 0,5 15,0 45,0 ІI-
ра
сте
пен

Правоспособност за управление и
квалификация.
Спазване на правилата за
движение по пътищата.
Шофиране само в добро
психическо и физическо
състояние;
Сетивно-двигателни умения и
навици.
Преустановяване на движение при
неблагоприятни (екстремни)
метеорологични условия.
Съобразителност и готовност за
реагиране в критични ситуации.
- Застраховка за риска „Трудова
злополука”.

8 Опастност при
възникване на пожар

3.0 0.5 7.0 10.5 І-ва
сте
пен

Инструктаж.
Поддържане в техническа
изправност на горивните системи и
ел.инсталацията.
Редовни технически прегледи и
ремонти.
Зареждане с гориво само на
определени пожаробезопасни
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места.
Правилно съхраняване на
пожароопасни материали.
Осигуряване на оборудването с
пожарогасители.
Периодични проверки за
изправността на
пожарогасителите;
Разработване и спазване на
правила за пожарна безопасност.

І І. Опасности, свързани с факторите на работната среда
1. Въздействие на:

Неблагоприятен
микроклимат
прегряващ,
преохлаждащ

6,0 6,0 3,0 108,0 ІІІ-
та
сте
пен

Добре уплътнени кабини.
Системи за отопление/охлаждане.
Осигуряване на подходящо
работно облекло, съобразно със
сезона.
Осигуряване на помещения за
отдих и възстановяване.
Предварителни и периодични
профилактични прегледи на
работещите.

2. Шум 6,0 10,0 3,0 180,0 ІІІ-
та
сте
пен

Техническа изправност.
Спазване на правилата за
техническа експлоатация –
проверки за състоянието,
поддръжка и ремонт на
оборудването.
Добре уплътнени, шумоизолирани
кабини.
Осигуряване на лични предпазни
средства (антифони) за водачите на
строителни машини.
Предварителни и периодични
профилактични прегледи на
работещите.
Разработване и въвеждане на
физиологчен режим на труд и
почивка.
Лабораторен контрол за
установяване на шумовото ниво в
кабините и на работната площадка.

3. Вибрации – локални и
общи

6,0 10,0 3,0 180,0 ІІІ-
та
сте
пен

Контрол върху техническата
изправност на оборудването.
Предварителни и периодични
профилактични прегледи на
работещите.
Разработване и въвеждане на
физиологичен режим на труд и
почивка.

4 Опасност при контакт с
гориво-смазочни
материали

1,0 2,0 1,0 2,0 I-ва
сте
пен

Работа с лични предпазни средства
(ръкавици).
Правила за безопасна работа.
Правилно съхраняване на
определените за целта места.
Осигуряване на условия за
поддържане на лична хигиена.
Информационни листи за
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безопасност.
ІІІ. Организация на трудовата дейност
1. Умствено и нервно-

сензорно напрежение с
натоварване на
зрителния, слуховия и
вестибуларния
анализатор

6,0 10,0 1,0 60,0 ІІ-
ра
сте
пен

Организация на трудовата дейност.
Профилактични медицински
прегледи.
Регламентирано работно време.
Разработване и въвеждане на
физиологичен режим на труд и
почивка по време на работа.

2. Статично физическо
натоварване работна
поза – принудително
седяща работни
движения –
натоварване предимно
на горните крайници

3,0 10,0 3,0 90,0 ІІІ-
та
сте
пен

Профилактични медицински
прегледи.
Регламентирано работно време.
Разработване и въвеждане на
физиологичен режим на труд и
почивка по време на работа.

1-40 І-та степен

41-90 ІІ-та степен
91-150 ІІІ-та степен

Скала за степен на риска

При спазване на предложените мерки за защита, потенциалните опасности и
неблагоприятни последици ще бъдат намелени до минимум.

Оценка на зависимостта „доза-отговор"
Оценено е взаимодействието между дозата (концентрацията, нивото) на

замърсителите, на чието въздействие биха били изложени обитателите от съседното
село и вероятната реакция-отговор, предизвикана от въздействието върху тях. При
оценката е възприето схващането, че при системна токсичност на опасните фактори,
съществува определяем праг на експониране, както за отделния индивид, така и за
населението като цяло, под който праг не се наблюдават последици. Хипотезата за
индивидуален праг на експониране, предполага, че съществува диапазон на стойности
за нивото на експониране между нула и определено число, в рамките на който
индивидът не получава увреждания от въздействието.

За разглеждания обект идентифицираните рискови фактори при математическото
моделирането показват концентрации (нива) значително под определените, като
безопасни за хората, което дава основание да се твърди, че не би могло да се очаква
отговор с последици за здравето от страна на изложените на въздействието хора-
обитатели на населените места.

Няма данни и за специфични заболявания в населените места. По тази причина,
както и при спазване на мерките, предложени в Доклада за ОВОС, може да се приеме,
че строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да
предизвика допълнителна заболеваемост на населението.

Определен е и обхватът на въздействие на тези потенциални рискови фактори за
увреждане здравето на хората от близко разположените населени места.

Прогнозните очаквания са за незначителни и несъществени неблагоприятни
въздействия на установените фактори по време на строителството, поради значителната
им ограниченост във времето и пространството.
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При експлоатацията на ИП въздействието върху въздуха ще бъде допустимо от
гледна точка на човешкото здраве и опазване на околната среда. Въз основа на
извършените моделни изчисления и прогнози за формираните емисии при
експлоатация на ИП може да се обобщи, че при възприетата технология и организация
на работа, не се очаква значително въздействие върху качеството на атмосферния
въздух в разглеждания район.  Влиянието на източници на емисии е допустимо, дори и
в случаите при възможно най–неблагоприятен сценарий, не само в локален но и в по-
широк териториален обхват. Показателно за степента на влияние е изчисленото
концентрационно поле на замърсителите при максимални концентрации.

Пряко влияние на производствената площадка спрямо най–близките населени
места с концентрации над пределно допустимите, както в средноденонощен, така и в
средногодишен аспект не се очаква.

Количествената оценка на замърсителите по масов баланс също не дава
основание за очаквано трайно замърсяване на приземния атмосферен слой, при
правилна експлоатация и спазване на емисионните ограничения и мерки за контрол на
неорганизираните емисиите на прах. Като ниски се оценяват и количествата на
емисиите в приземния атмосферен слой от тежкотоварните транспортни средства при
движението си на територията на ИП и извън нея, с максимални концентрации,
значително под допустимите норми. Емитираните замърсители са незначителни и не
предполагат измеримо въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
Минимален здравен риск би имало при замърсяване с отпадъци при транспорт.

За оценка на значимостта на въздействието са отчетени:
- Големината на позитивните и на негативните ефекти, която се определя от

интензитета, честотата и обхвата на ефекта във времето и пространството;
- Уязвимостта/чувствителността на рецептора към промяната, предизвикана от

реализацията на ИП;
- Способността на рецептора да се възстанови, имайки предвид както неговата

чувствителност, така и издръжливостта му;
- Количественото изражение на засегнатите рецептори, включително жители,

работници и посетители.
По време на експлоатацията на ИП здравният риск за населението е нисък. При

продължителна експлоатация не се очаква и кумулативен здравен ефект.

При извънредни ситуации
При аварийни ситуации, свързани с емитирането в атмосферата на значителни

количества токсични вещества (напр. пожари) е възможна масивна, но краткотрайна
експозиция, като последиците за здравето на засегнатите ще зависят от вида на
веществата, продължителността на действие, метеорологичните условия и др.
вероятността от възникване на такава ситуация е много малка.

Дискомфорт
Съгласно параграф 1, т. 30-а от Закона за опазване на околната среда понятието

"дискомфорт" се определя като раздразнение и неудобства, създавани от факторите на
околната среда, определени посредством проучвания в тази област.

С реализацията на настоящото инвестиционно предложение не се очакват
значителни вредни въздействия върху околната среда и населението в района.

Цялостната оценка на инвестиционното предложение по отношение на критериите
„комфорт" и „дискомфорт" е доста сложно поради липсата на количествени критерии и
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нормативна база.
Въздействие от инвестиционното предложение върху културното наследство,

включително вследствие на произшествия или катастрофи не би следвало да се очаква.

Оценка значимостта на въздействието
Степента на въздействието и чувствителността на рецептора са база за определяне

на значимостта на въздействието за човешкото здраве е направена съгласно матрицата
за оценка на въздействието, представена в Таблица 6.12.г-3 и съответните определения
за значимост на въздействието, представени в Таблица 6.12.г-4 .

Матрицата и определенията за значимостта на въздействие са използвани при
оценката на неблагоприятните въздействия от Инвестиционното предложение. Въпреки
че благоприятните въздействия от Инвестиционното предложение са идентифицирани
в настоящия Доклад за ОВОС, те не са оценявани по отношение на чувствителността на
рецептора или степента на въздействието.

Табл. 6.12.г-3 Матрица за оценка на значимостта на въздействие

* Дава възможност за експертна преценка на значимостта на въздействието – дали е незначително или ниско.
** Дава възможност на експерта по ОВОС да реши дали значимостта на въздействието е ниска или средна.

Табл. 6.12.г-4 Определения за значимост на въздействието
Неблагоприятни
въздействия

Висока Значителни въздействия: Въздействия с „висока“ значимост могат да
нарушат функциите и стойността на даден ресурс / рецептор и да имат по-
широкообхватни последствия. Тези въздействия са приоритетни при
определяне на смекчаващи мерки с цел предотвратяване или намаляване на
значимостта на въздействието.

Средна Значителни въздействия: Въздействия със „средна“ значимост
представляват видими и трайни промени 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 определянето на
смекчаващи мерки с цел предотвратяване или намаляване на значимостта
на въздействието.



Page 370 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит рудник за добив
на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“

Ниска Видими, но незначителни въздействия: Въздействия с „ниска“
значимост са видими промени в съществуващото състояние, изключват се
тези с естествен произход, които не се очаква да причинят вреди или да
нарушат функцията и стойността на даден ресурс/рецептор. При все това
тези въздействия трябва да се вземат под внимание и да се предотвратят
или смекчат, когато това е възможно.

Незначителна Незначителни въздействия: Въздействия, които са неразличими от
естествените промени на средата и не са отличими от съществуващото
състояние. Тези въздействия не изискват смекчаващи мерки и не са от
значение при вземането на решения.

Методиката се прилага за оценяване на неблагоприятните въздействия както
преди, така и след смекчаващите мерки спрямо всички идентифицирани въздействия.
Матрицата за оценка на въздействието очертава основните насоки за определяне на
значимостта на въздействието. Трябва да се отбележи, че при необходимост
съответната значимост на въздействието се определя гъвкаво, на базата на експертна
преценка и опит.

Оценката на въздействието на потенциалните въздействия е дадена в Табл. 6.12.г-
5 в нея е разглеждана значимостта на най-значимите въздействия за инвестиционното
предложение.

От направеното обобщение и оценка на въздействията е видно, че предвидените
дейности по време на строителството оказват незначително въздействие върху
човешкото здраве.

Табл. 6.12.г-5 Оценка на потенциалните въздействия:
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д) 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;

Процесът на ОВОС е систематизиран подход за идентифициране на
въздействията на инвестиционно предложение върху околната и социална среда и
определяне на мерките, които ще бъдат приложени за тяхното смекчаване, управление
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и контрол. По същество той дава възможност на съответните институции свързани с
опазване на околната среда да вземат решения относно инвестиционните предложения,
а също така предоставя възможност на потенциално засегнатите заинтересовани страни
да вземат участие в процеса.

За осигуряване на обоснована и задълбочена оценка на въздействията процесът
на ОВОС е структуриран в няколко последователни и итеративни етапа.

Процесът на ОВОС обхваща:
3. Предварителна оценка: първоначална идентификация на потенциалните

взаимодействия между Инвестиционното предложение и рецепторите на
околната и социална среда, посочваща необходимото ниво на оценка на
въздействията;

4. Задание за обхват на ОВОС: определя предвиждания обхват на ОВОС,
като взема предвид естеството на инвестиционното предложение,
резултатите от предварителната оценка и приложимите законови
изисквания. Този етап включва:

- Идентификация на екологичните аспекти: процес на систематично определяне
на потенциалните взаимодействия между дейностите по ИП, съответните
събития и определени рецептори;

- Анализ на наличната информация: преглед на съществуващата информация за
околната и социална среда и анализ на пропуските с цел установяване на
допълнителната информация за съществуващото състояние, която е необходима
за оценката на въздействието;

- Идентификация на потенциалните рецептори на физическата, околната и
социална среда, които могат да бъдат засегнати от Инвестиционното
предложение;

- Алтернативи: оценка на алтернативите на инвестиционното предложение на
етапа на определяне на обхвата на оценката, включително алтернативни трасета
и методи;

- Уведомяване на засегнатото население.
5. Консултации с компетентни органи и други заинтересовани страни

относно обхвата и съдържанието на ОВОС, както и с цел
идентифициране на потенциални въздействия на инвестиционното
предложение.

6. Определянето на обхвата на ОВОС включващ систематично разглеждане
на дейностите по ИП и тяхното потенциално въздействие върху околната
среда и социалните рецептори. Процесът на идентификация на аспектите
на околната и социалната среда (ИАОСС) се предприема, за да се
определят дейностите, рецепторите и въздействията от ИП за всички
етапи от неговата реализация.

7. Характеристиката на съществуващото състояние (т.e. преобладаващите
фактори и компоненти на околната среда, за които могат да се оценят
потенциалните въздействия от инвестиционното предложение) е важен
елемент от процеса за определяне на обхвата и съдържанието на ОВОС.
Установяването на съществуващото състояние се извършва на етапа на
изготвянето на задание посредством преглед на наличната информация за
околната и социална среда.

8. Идентифициране на рецепторите.
- Рецептори са тези компоненти на околната среда, културно-историческото

наследство и населението, които могат да бъдат повлияни неблагоприятно или
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благоприятно от инвестиционното предложение. Потенциалните рецептори се
идентифицират както чрез преглед на наличните литературни източници, така и
чрез анализ на място с оглед на потенциалните въздействия от ИП.

9. Анализ на алтернативите.
10. Оценка на въздействието.

Процесът на оценка на потенциалните въздействия от Инвестиционното
предложение е илюстриран на Фигура 6.12.д-1 и включва:

- Прогноза: Какво ще се случи с околната среда в резултат на осъществяването на
Инвестиционното предложение (т.е. определяне на дейностите, свързани с
Инвестиционното предложение)?;

- Оценка: Ще има ли благоприятно или неблагоприятно въздействие? Колко
голяма се очаква да бъде промяната? Колко значителна ще бъде тя за
засегнатите рецептори?;

- Смекчаване: Ако въздействието е значително, може ли да се направи нещо, за да
се предотврати, намали или компенсира? Или да се повишат очакваните ползи?;
и

- Остатъчно въздействие: След прилагане на смекчаващите мерки въздействието
все още ли е значително?
Значимостта на въздействието е определено както с отчитане, така и без

отчитане на смекчаващи мерки. Значимостта на въздействието без отчитане на
смекчаващи мерки бе оценено с отчитане на заложените мерки. Въздействията, за
които не са необходими смекчаващи мерки, не са представителни за действителната
степен на въздействие на ИП, но се разглеждат, за да се улесни разбирането на това как
и защо са идентифицирани мерки за смекчаване.

Остатъчното въздействие е това, което остава след прилагането на смекчаващи и
управленски мерки и поради това представлява последното ниво на въздействие,
свързано с реализацията на ИП. Остатъчните въздействия са също така фокус на
дейностите по управлението и мониторинга при изпълнението на проекта с цел
удостоверяване, че действителните въздействия са същите като тези, предвидени в
настоящия доклад за ОВОС.

Фигура 6.12.д-1 Процес на идентифициране и оценка на въздействията
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Чувствителност на рецептора (ценност и уязвимост)
Чувствителността на рецепторите се изразява със степента, до която даден

рецептор е повече или по-малко податлив на определено въздействие.
Чувствителността на рецепторите се обуславя от тяхната устойчивост и ценност.
Устойчивостта (или обратно, уязвимостта) на рецептора представлява неговата
способност да противостои на неблагоприятни въздействия. Тя се обуславя не само от
начините, по които дадена дейност въздейства на рецептора, но и от екологичните
характеристики на рецептора, които могат да го направят повече или по-малко
податлив на промяна.

Сам по себе си един рецептор може да бъде категоризиран в спектъра от „уязвим“
до „издръжлив“, като първият е по-вероятно да изпитва значителни въздействия в
резултат на дадена промяна.

Ценността на даден рецептор отчита неговото качество и значение при съответните
условия, например с оглед на консервационния му статус, културно-историческото му
значение и/или икономическата му стойност. Трябва да се има предвид, че при
въздействие с еднаква степен (пряко или непряко) различните рецептори може да имат
по-голяма важност и поради това значимостта на въздействието е по-висока, отколкото
самата степен на въздействието.

Подобно на възприетия подход за определяне на степента на въздействие,
чувствителността на рецептора се оценява по скала в качествени категории
(несъществена, ниска, средна и висока) за всеки от характеристиките за
чувствителност, устойчивост/адаптивност и ценност. По същия начин за всеки
оценяван компонент/фактор са разработени съответни критерии за чувствителност на
рецептора (т.е. несъществена, ниска, средна и висока), които са описани матрично при
оценка на кумулативното въздействие в следващите части на този раздел.

Обща оценка на кумулативното въздействие

Подходът, приложен за извършване на оценката на кумулативното въздействие,
е основан на обща методологически рамка, а именно оценка на потенциалните
кумулативни въздействия на съществуващи, одобрени или в процес на одобряване
и/или разработване обекти върху компонентите/фактори на околната среда като са
анализирани:

1. Ефектите с натрупване – общият ефект от различни въздействия върху всеки
отделен компонент/фактор на околната среда;

2. Ефектите с наслагване:
 натрупване на еднакви въздействия, което води до ново значително
въздействие;
 натрупване на различни въздействия, което води до ново значително
въздействие;
3. Ефектите във времето – оценка на възможни въздействия, които възникват в

различните етапи на реализация на обектите (строителство, експлоатация и извеждане
от експлоатация) и които водят до ново значително въздействие. Оценката на
кумулативното въздействие и значимостта е извършена при отчитане на степента на
въздействие върху компонентите/факторите на околната среда.
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Докато индивидуалното въздействие на дадена дейност може да бъде приемливо
само по себе си то в комбинация с други въздействия от други инвестиционни
предложения, може да доведе до неприемливи кумулативни въздействия.

Кумулативните въздействия са резултат от ефектите на дадено действие,
свързано с определно инвестиционно предложение или дейност, комбинирани с
ефектите от други проекти или дейности. Следователно при оценката на конкретно
инвестиционно предложение, план или програма е важно да се вземат предвид и
потенциалните кумулативни въздействия.

Има три основни типа кумулативно въздействие:
 Адитивни въздействия, при които ефектите от многобройни източници се
натрупват и увеличават въздействията върху околната среда;
 Въздействия, при които множество източници си взаимодействат и
причиняват нова форма на въздействие;
 Непреки въздействия, при които определена дейност, свързана с
инвестиционно предложение води до действия и свързани с тях въздействия,
които не са пряко свързани с инвестиционното предложение.
При идентификацията и оценката на кумулативните въздействия от

строителството, предпусковите дейности (подготовка за пускане в експлоатация) и
експлоатацията на Инвестиционното предложение и други предложени проекти е
използван качествен подход. Идентифицирани са рецепторите на околната и социална
среда, които има вероятност да се засегнат от кумулативни въздействия, като е
отчетено географско и времево застъпване с инвестиционното предложение, план или
програма.

Трансгранични въздействия са тези въздействия, които могат да засегнат
държави, различни от държавата или държавите, в които ще се осъществява
инвестиционното предложение, план или програма.

Смекчаване на въздействията - Оценката на въздействията има за цел да
гарантира, че решенията, свързани с инвестиционните предложения са взети при
цялостно познаване на очакваните въздействия върху околната и социална среда.
Оценката на въздействията е важен етап от процеса на екологична оценка, който
улеснява определянето на мерки за смекчаване на въздействията. В ДОВОС е оценен
потенциалът за предотвратяване, намаляване, смекчаване, отстраняване или
компенсиране на потенциалните неблагоприятни въздействия от инвестиционните
предложения, планове и програми и са определени съответни дейности за управление и
мониторинг.

Прилагат се специфични смекчаващи мерки, които се идентифицират с
въздействията за всеки компонент и фактор на околната и социална среда.

Оценка на остатъчни въздействия - След идентифициране и съгласуване на
приложимите смекчаващи мерки, екипът по ДОВОС оценява отново възможността за
възникване на въздействия, приемайки, че смекчаващите мерки са приложени при
проектирането и експлоатацията на ИП.

В българското законодателство формулировка на понятието „кумулативни
въздействия” са дадени в  параграф 1, т. 75 от ДР на ЗООС "Кумулативни въздействия"
са въздействия върху околната среда, които са резултат от увеличаване на ефекта на
оценявания план, програма, проект и инвестиционно предложение, когато към него се
прибави ефектът от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения, независимо от кого са осъществявани тези
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения. Кумулативните въздействия
могат да са резултат от отделни планове, програми, проекти и инвестиционни
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предложения с незначителен ефект, разглеждани сами по себе си, но със значителен
ефект, разглеждани в съвкупност, и реализирани нееднократно в рамките на определен
период.

Съгласно разпоредбите на Приложение ІV(4) от Директивата за ОВОС,
транспонирана в националното законодателство в чл. 81, ал. 5 и чл. 96, ал. 1, т. 4 от
ЗООС и в чл. 12 и чл. 14, ал. 1, т. 4 от Наредбата за ОВОС, при оценката следва да се
отчетат и потенциалните непреки и кумулативни въздействия на проекта и
взаимодействията между тях. Дефинициите за тези въздействия отчасти се препокриват
и в повечето налични литературни източници непреките въздействия и
взаимодействията между въздействията се класифицират като компоненти на
кумулативните въздействия.

Непреки въздействия върху околната среда, които не са пряк резултат от
проекта, но често възникват някъде или като резултат от сложни обстоятелства.

Фигура 6.12.д-2 . Блок-схема, показваща непреките въздействия7

Кумулативните въздействия са резултат от присъщите промени, причинени от
други минали, настоящи или реално прогнозирани дейности, прибавени към тези от
проекта.

Фигура 6.12.д-3 Блок-схема, показваща кумулативните въздействия8

Взаимодействията между въздействията следва да се разбират като реакциите
между въздействията от един проект или между тези и от други проекти в района, напр.

7 Източник: ЕК
8 Източник: ЕК



Page 376 of 449

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Строителство на открит рудник за добив
на скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“

 Емисии във въздуха от един проект, реагиращи с емисиите от друг
съществуващ проект;

 Два големи проекта, изградени един до друг, които през препокриващи се
периоди от време ще предизвикат взаимодействащи си въздействия.

Фигура 6.12.д-4 Блок-схема, показваща взаимодействието на въздействията9

Идентифицирането и оценката на непреките и кумулативните въздействия от
повече от един проект и техните взаимодействия не е ясно и просто или еднозначно
упражнение. То изисква ясни дефиниции относно времето, мястото и мащаба на
другите проекти, които следва да бъдат разгледани. В край сметка кумулативните
въздействия на проектите, плановете, дейностите и съществуващите съоръжения
зависят от способността на съответния рецептор да се приспособи към допълнителната
промяна. Дейности, които самостоятелно са малки по обем, могат да станат значителни,
когато се разглеждат в съвкупност с други големи и по-малки по обем, особено когато
са засегнати чувствителни рецептори.

Методите за оценка на непреките и кумулативните въздействия, както и на
взаимодействията между различните въздействия, включва (но не само) консултации/
въпросници, контролни листове, пространствено-устройствени анализи, мрежови
системи, матрици или анализи и моделиране на гранични стойности. Това, доколко
всеки един от тези или други методи е подходящ за съответния проект, зависи от него
самия и от наличността на ресурси. Следователно тук не може да бъде препоръчан един
метод – решението относно най-подходящия подход ще бъде взето за всеки отделен
случай.

В много случаи, обаче, може да се окаже, че за оценката на непреките и
кумулативните въздействия и на взаимодействието между различните въздействия не е
необходимо извършването на подробни проучвания, а една добра експертна оценка на
съотносимите предположения и заключения ще бъде достатъчна. Този подход включва
установяването на списък с кратко описание на другите проекти и дейности,
съществуващи, планирани или очаквани, заедно с конкретния проект и информация
относно територията или въздействието, където те ще се пресекат.

На база на всичко гореизложено касаещо всички методи на оценки обвързани с
настоящата оценка за конкретното инвестиционно предложение следва да бъдат
извършени анализи на кумулативното въздействие на значимост на въздействието и
ефектите на натрупване и наслагване във времето.

9 Източник: ЕК
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Фигура 6.12.д-5 Значимост на въздействията

Фигура 6.12.д-6 Блок схема за ефекти на натрупване и наслагване във времето

За целта ще бъдат разгледани кумулативните въздействия и връзката между
всички  планове, програми, проекти и  инвестиционни предложения.

По експертно мнение за анализ на кумулативното въздействие от реализацията на
ИП беше разгледано на база ИП, планове и проекти на територията на Община
Крумовград.

За получаване на база данни за всички инвестиционни предложения, планове,
програми и проети разрешени, одобрени, в процес на одобряване и/или реализирани на
територията на Община Крумовград, за анализ на кумулативното въздействие бе
поискана информация от РИОСВ- Хасково, Също така беше ползвана и интернет
страницата на инспекцията.

Значимостта варира в зависимост от:
 Обхвата на въздействието
 Типа
 Степента
 Продължителността
 Интензитета
 Времето на протичане
 Вероятността
 Кумулативните въздействия
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На основание чл. 17, чл. 26, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във
връзка с чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация нужната ни информация
бе изискана от РИОСВ- Хасково.

В отговор директора на РИОСВ-Хасково /писмо до достъп за информация/
уведомява възложителя, че е предоставен пълен достъп до информация. /Приложение
35/

По реда на ЗДОИ бе изискана информация и от Община Крумовград относно
всички инвестиционни предложения, планове, програми и проекти с издадени
разрешения за строеж и въведени в експлоатация извънурбанизираните територии с
характер на ИП, имот и неговата площ в обхват територията  на трите землищета
предмет на ИП. Същата ни бе предоставена с писмо в /Приложение 36/.

При направения преглед на получената информация на започнали и приключени
процедури по глава шеста на ЗООС и глава втора от ЗБР за Община Крумовград
получената информация от издадените индивидуални административни актове е
обобщена в табличен вид.

Следва да бъде подчертано, че анализа се базира на извлечената от
предоставения достъп налична информация. Друга съществена предпоставка, която
следва да се вземе под внимание при анализа и съпоставката със съществуващите и
одобрени или в процес на обобряване инвестиционни предложения, планове, програми
и проекти е факта, че  Закона за опазване на околната среда е приет за първи път и обн.
ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г., а Закона за биологичното разнообразие е обн. ДВ.
бр.77 от 9 Август 2002 г. През периода от 2002 г. до приемането на Наредба за
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените
зони в сила от 11.09.2007 г. съгласно действащото законодателство за намерения в
обхвата на потенциално защитени зони се е прилагало &72  от Преходните и
заключителните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие. Всички
намерения преди този период в зависимост от своето естество са преминавали без
процедури по ЗБР.

Анализа на всички планове, програми, проекти и  инвестиционни предложения за
Община Крумовград ще бъде разгледан спрямо няколко аспекта:

 процентно съдържание на засегната площ спрямо общите площи;
 характер на инвестиционното предложение;
 анализ на инвестиционни намерения с кариерна насоченост спрямо такива

с разрешения за строеж;
 анализ на процентно отнемане спрямо общата площ на имота предмет на

ИП спрямо баланса на земи в общината.

Анализ на кумулацията

Анализа на кумулативното въздействие ще бъде разгледан на база
систематизирана информация на инвестиционни предожения, която ще бъде обобщена и
съпоставена по различни критерии. База данни ползван за анализа е описан в табличен
вид по-долу.
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Таблица 6.12.д-1 за Инвестиционни предложения преминали процедури по реда на ЗООС и ЗБР в община Крумовград

Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС инвестиционни предложения (ИП) на територията на РИОСВ - Хасково

№ Наименование на ИП Местоположение По реда на глава шеста от ЗООС и глава трета от
наредбата по чл. 31а от ЗБР
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1. Изграждане на приемо- предавателна
станция

Крумовград Сърнак 000039 0,144 0 0 0 0 0 02-ОС/
2007

2. Изграждане на еднофамилна жилищна
сграда за лични нужди

Крумовград Бойник 000120 5,329 0 0 0 0 0 03-ОС/
2007

3. Изграждане на 10 еднофамилни жилищни
сгради

Крумовград Бряговец 022004 9,700 0 0 0 0 0 04-ОС/
2007

4. Изграждане на канализационна мрежа Крумовград Студен
кладенец

000503 2,980 0 0 0 0 0 01-ОС/
2008

5. Изграждане на канализационна мрежа Крумовград Поточница 012097 1,500 0 0 0 0 0 02-ОС/
2008

6. Изграждане на три еднофамилни жилищни
сгради

Крумовград Бойник 001159 2,962 0 0 0 0 0 03-ОС/
2008

7. Път с.Поточница- с.Поточарка Крумовград Поточница 0 31,400 0 0 0 0 0 04-ОС/
2008
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8. Реконструкция на жилищни сгради Крумовград Бойник 001006,
001184,
001047,
001183,
001180,
001181

17,993 0 0 0 0 0 10-ОС/
2008

9. Ремонт на жилищна сграда Крумовград Студен
кладенец

000502 1,413 0 0 0 0 0 11-ОС/
2008

10. Изграждане на овцеферма до 100 бр.овце Крумовград Самовила 027046 3,072 0 0 0 0 0 12-ОС/
2008

11. Изграждане на канализационна мрежа Крумовград Горна кула 020002 1,333 0 0 0 0 0 13-ОС/
2008

12. Рехабилитация на път Кърджали Перперек 0 12,810 0 0 0 0 0 14-ОС/
2008

13. Построяване на жилищна сграда с
допълнително застрояване

Крумовград Бойник 010024 8,255 0 0 0 0 0 15-ОС/
2008

14. Изграждане на базова станция Крумовград Девесилово 021868 0,400 0 0 0 0 0 17-ОС/
2008

15. Водоснабдяване Крумовград Ковил 0 0 0 0 0 0 0 28-ОС/
2008

16. Реконструкция на водопреносна мрежа Крумовград Горна кула 0 0 0 0 0 0 0 32-ОС/
2008

17. Реконструкция на водоповодна мрежа Крумовград Крумовград 0 33,296 0 0 0 0 0 35-ОС/
2008

18. Реконструкция на водоповодна мрежа Крумовград Вранско 0 9,138 0 0 0 0 0 35-ОС/
2008

19. Реконструкция на път Крумовград Бараци 0 13,820 0 0 0 0 0 42-ОС/
2008

20. Изграждане на мост на р.Кулиджийска Крумовград Бряговец 0 0,105 0 0 0 0 0 47-ОС/
2008

21. Изграждане на наблюдателен пункт за
прилепи

Крумовград Рибино 000075,
000077,
000082,
000088,
014021

10,753 0 0 0 0 0 67-ОС/
2008
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22. Изграждане на електрическа централа с
фотоволтаици

Крумовград Джанка 000008 40,247 0 0 0 0 0 70-ОС/
2008

23. Изграждане на електрическа централа с
фотоволтаици

Крумовград Крумовград 020080 33,755 0 0 0 0 0 72-ОС/
2008

24. Изграждане на базова станция Крумовград Сърнак 000039 0,500 0 0 0 0 0 79-ОС/
2008

25. Поставяне на мачта за измерване на вятър Крумовград Чал 000263 311,239 0 0 0 0 0 90-ОС/
2008

26. Изграждане на ППС Крумовград Горна кула 024145,
024146

1,076 0 0 0 0 0 70-ОС/
2009

27. Външно ел.захранване на
телекомуникационна станция

Крумовград Орешари 017002 210,123 0 0 0 0 0 13-ОС/
2010

28. Създаване на трайни насъждения-
десертни лозя

Крумовград Поточница 012082,
012120,

34,976 0 0 0 0 0 21-ОС/
2010

29. Телекомуникационна базова станция Крумовград Орешари 017002 210,123 0 0 0 0 0 26-ОС/
2010

30. Изграждане на 4 бр. сондажни площадки Крумовград Скалак 0 0,152 0 0 0 0 0 30-ОС/
2010

31. Мобилна телекомуникационна базова
станция

Крумовград Сърнак 000039 10,413 0 0 0 0 0 23-ОС/
2011

32. Изграждане на канализационна мрежа с
модулна пречиствателна станция за
отпадъчни води на с. Егрек

Крумовград Егрек УПИ ІV,
кв. 15,
№160

0 ХА-49-
ПР/200
7

33. Изграждане на канализационна мрежа с
модулна пречиствателна станция за
отпадъчни води на с.Студен кладенец

Крумовград Студен
кладенец

000503 0 ХА-50-
ПР/200
7

34. Изграждане на 13 броя ветрогенератори Крумовград Качулка 000110 2,197 0 ХА-73-
ПР/200
7

ХА –
03-
01/28.
04.20
09

35. Изграждане на вятърно-енергиен парк 6
броя

Крумовград Пелин 011001,
011003,
011004

1,014 ХА-79-
ПР/200
7

ХА –
03-
01/28.
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04.20
09

36. Път ІІІ-591-Крумовград-яз. "Студен
кладенец" - рехабилитация на пътна
настилка с дължина 24,860км

Крумовград Ковил
Поточница
Студен
кладенец
Джанка

ХА-84-
ПР/200
7

37. Изграждане на 4 броя ветрогенератори Крумовград Перуника 010061 ХА-89-
ПР/200
7

ХА –
03-
01/20
09

38. Изграждане на ветроенергиен парк
"Крумовград" 30бр

Крумовград Рогач Качулка
Полковник
Желязово
Пелин

432,251 0 0 ХА-
107-
ПР/200
7

ХА –
06-
01/19.
08.20
09

39. Залесяване на общински терени Крумовград Гулийка 017009,
026001,
024001,
016004,
017005

ХА-
118-
ПР/200
7

40. Залесяване на общински терени Крумовград Падало 018014 ХА-
118-
ПР/200
7

41. Изграждане на канализация и пригаждане
на модулна пречиствателна станция за
отпадни води

Крумовград Горна Кула ХА-3-
ПР/200
8г.

42. Външно ел захранване 20кВ с МТП на
претоварна станция към РЦУО

Крумовград Бараци ХА-7-
ПР/200
8г.
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43. Изграждане на вятърно енергиен парк 17
бр ветрени генератори

Крумовград Качулка 000136
000134
000167
011200
012262
000207
012122
000137
000212

ХА-46-
ПР/200
8г.

ХА –
05-
2009

44. Изграждане на вятърно енергиен парк 17
бр ветрени генератори

Крумовград Чал 001037,
000263

ХА-46-
ПР/200
8г.

ХА –
05/20
09

45. Изграждане на автосервиз, пункт за ГТП,
монтаж и демонтаж на гуми, смяна на
масла

Крумовград Вранско 028010,
028012

ХА-68-
ПР/200
8г.

46. Създаване на насаждение ябълки на площ
от 55дка и изграждане на система за
капково напояване

Крумовград Перуника 012181 55,000 ХА-
117-
ПР/200
8г.

47. Изграждане на фотоволтаични генератори Крумовград Пелин 011003,
011004,
011001

ХА-
149-
ПР/200
8г.

48. Изграждане на фотоволтаични генератори Крумовград Качулка 000110 ХА-
149-
ПР/200
8г.

49. Изграждане на фотоволтаични генератори Крумовград Перуника 010061 ХА-
149-
ПР/200
8г.

50. Изграждане на търговски крайпътен обект
/бензиностанция, газостанция и заведение
за бързо хранене/

Крумовград Пашинци 001023 4,966 ХА-
172-
ПР/200
8г.
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51. Почистване коритото на р.Крумовица и
осигуряване на проводимост чрез изнасяне
на наносни материали в участък от 1200м
с начало 800м след моста на реката в
землището на с. Поточница

Крумовград Поточница ХА-53-
ПР/200
9г.

52. Почистване на коритата на реките Арда и
Крумовица и осигуряване на провдимост
чрез изнасяне на наносни материали в
землищата на с. Поточница, с. Рабово и с.
Долно Черковище

Крумовград Поточница ХА-91-
ПР/200
9г.

53. Изземване на инертни материали от
коритото на р. Крумовица от участък  в
имоти 016073, 014003-с. Вранско и
011112-с. Луличка

Крумовград Вранско 016073,
014003

ХА-
103-
ПР/200
9г.

54. Изземване на инертни материали от
коритото на р. Крумовица от участък  в
имоти 016073, 014003-с. Вранско и
011112-с. Луличка

Крумовград Луличка 011112 ХА-
103-
ПР/200
9г.

55. Разширение на гробищен парк Крумовград Вранско 020001 3,374 0 ХА-53-
ПР/22.0
8.2011г.

56. Създаване на овощна градина от ябълки
със система от капково напояване

Крумовград Сбор 025004
023009
025003
024002
023010
023015
025001

59,869 0 ХА-77-
ПР/15.1
2.2011г.
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57. Разширение на гробищен парк Крумовград Звънарка 000126 2,043 0 ХА -7
ПР/23.0
1.2012г.

58. Изграждане на ветроенергийна централа
«Крумовград» - три вятърни парка с обща
инсталирана мощност от 124.2 МW и един
вятърен парк с обща инсталирана мощност
от 23 МW

Крумовград Черничево 0 0 0 0 ХА -
27ПР/1
5.05.201

2г.

59. Изграждане на ветроенергийна централа
«Крумовград» - три вятърни парка с обща
инсталирана мощност от 124.2 МW и един
вятърен парк с обща инсталирана мощност
от 23 МW

Крумовград Стражец 0 0 0 0 ХА -
27ПР/1
5.05.201

2г.

60. Изграждане на ветроенергийна централа
«Крумовград» - три вятърни парка с обща
инсталирана мощност от 124.2 МW и един
вятърен парк с обща инсталирана мощност
от 23 МW

Крумовград Горни Юруци 0 0 0 0 ХА -
27ПР/1
5.05.201

2г.

61. Изграждане на ветроенергийна централа
«Крумовград» - три вятърни парка с обща
инсталирана мощност от 124.2 МW и един
вятърен парк с обща инсталирана мощност
от 23 МW

Крумовград Аврен 0 0 0 0 ХА -
27ПР/1
5.05.201

2г.

62. Доизграждане на канализационна мрежа,
реконструкция на водопроводна мрежа по
трасето на новопроектираната
канализационна мрежа, довеждащ
колектор и ПСОВ

Крумовград Вранско 023028 0 ХА -65
ПР/12.1
0.2012г.
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63. Канализационна мрежа и ПСОВ на село
Странджево общ. Крумовград

Крумовград Странджево 013030 0 ХА -4
ПР/23.0
1.2013

64. изграждане на об. "Ваканционно селище",
в поземлен имот 000083 по КВС на з-ще с.
Студен кладенец, който е с начин трайно
ползване стопански двор

Крумовград Студен
кладенец

000083 9,114 0 ХА - 76
ПР/15.0
7.2013

65. Изграждане на площадка за събиране,
временно съхраняване и разкомплектоване
на ИУМПС

община
Крумовград

Полковник
Желязово

017064 1,05 0 ХА - 81
ПР/05.0
8.2013

66. Рехабилитация на Път II-59 „Момчилград
– Крумовград“ от км 0+000 до км 6+232.01
и от км 24+548 до км 30+731.83

Крумовград Горна кула от км
26+992
до км

27+470

0 0 ХА - 87
ПР/

26.09.20
13

67. Телекомуникационно съоръжение Крумовград Черничево 017400 1,548 0 0 0 0 0 ХА-32-
ОС/2013

68. Изграждане на яз на р. Дюшюндере до
водопада при с. Сбор

Крумовград Сбор к.т. 11.,220 0 ХА -
18ПР/1
8.03.201

4
69. Изграждане на външно ел.захранване към

телекомуникационно съоръжение
Крумовград Черничево 017402 0,268 0 0 0 0 0 ХА-08-

ОС/2014

70. Изграждане на МВЕЦ Поточница - ново
разположение на бента на река Арда

Крумовград Морянци к.т. 0 ХА - 33
ПР/01.0
7.2014
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71. Изграждане на масивна кошара за кози , с
прилежащ цех за съхранение и преработка
на мляко и кланица

Крумовград Черничево 015256 2,467 Р Е Ш
Е Н И
Е №

ХА -7
П/10.
07.20
14г.

72. Проучване за самородно злато на
р.Дюшундере и р.Крумовица

Крумовград Сбор 0 1 300 0 0 0 0 0 ХА-20-
ОС/2013

73. Проучване за самородно злато на
р.Кулиджийска

Крумовград Бряговец 0 600 0 0 0 0 0 ХА-21-
ОС/2014

74. Изграждане на МВЕЦ Поточница - ново
разположение на бента на река Арда

Крумовград Поточница
Морянци

к.т. 1121,147 Р Е Ш
Е Н И
Е №
ХА -

22
П/29.
10.20
14г.

75. ПУП за сервитут на високоволтова линия
Крумовица

Крумовград Бряговец 000247,
000273,
000331

16,937 0 0 0 0 0 ХА-31-
ОС/2014

76. Реконструкция на овчарник-кошара с
битова сграда и изграждане на торище,
стопански двор и реконструкция на
сеновал

Крумовград Пелин 012639,
012640

6,076 0 ХА-
32ПР/0
7.05.201
5г.

77. Полагане на подземен кабел Крумовград Скалак 0 0 0 0 0 0 0 ХА-05-
ОС/2016

78. Полагане на подземен кабел Крумовград Овчари 0 0 0 0 0 0 0 ХА-05-
ОС/2016

79. Полагане на подземен кабел Крумовград Звънарка 0 0 0 0 0 0 0 ХА-05-
ОС/2016
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80. Полагане на подземен кабел Крумовград Крумовград 0 0 0 0 0 0 0 ХА-05-
ОС/2016

81. Водоснабдяване на село Звънарка на три
етапа: Етап І: Водоснабдяване на с.
Звънарка, мах. Дъбово и мах. Лозино. Етап
ІІ: Подобряване на водоснабдяването на с.
Орех и кв. Изгрев, гр. Крумовград. Етап
ІІІ: Подобряване на водоснабдяването на с.
Звънарка от водоеми №5

Крумовград Звънарка 0 ХА-37
ПР/12.0
4.2016
г.

0 0 0 0

82. Водоснабдяване на село Звънарка на три
етапа: Етап І: Водоснабдяване на с.
Звънарка, мах. Дъбово и мах. Лозино. Етап
ІІ: Подобряване на водоснабдяването на с.
Орех и кв. Изгрев, гр. Крумовград. Етап
ІІІ: Подобряване на водоснабдяването на с.
Звънарка от водоеми №5

Крумовград Овчари 0 ХА-37
ПР/12.0
4.2016
г.

0 0 0 0

83. Водоснабдяване на село Звънарка на три
етапа: Етап І: Водоснабдяване на с.
Звънарка, мах. Дъбово и мах. Лозино. Етап
ІІ: Подобряване на водоснабдяването на с.
Орех и кв. Изгрев, гр. Крумовград. Етап
ІІІ: Подобряване на водоснабдяването на с.
Звънарка от водоеми №5

Крумовград Крумовград 0 ХА-37
ПР/12.0
4.2016
г.

0 0 0 0
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84. Хидрогеоложко проучване за питейно-
битово водоснабдяване на с. Багрилци

Крумовград Багрилци 000063 0 ХА-100
ПР/15.1
1.2016
г.

0 0 0 0

85. Изграждане на селскостопански постройки
за отглеждане на говеда с обслужващи
помещения и съоръжения, и изграждане на
един шахтов кладенец за водопой на
говедата

Крумовград Бряговец 021007,
021010

17,231 0 ХА-109
ПР/30.1
1.2016
г.

0 0 0 0

86. Изграждане на мюсюлмански гробищен
парк

Крумовград Овчари 0011015,
0011014,
0011422,
0011013

9,607 0 ХА-126
ПР/14.1
2.2016
г.

0 0 0 0

87. Изграждане на жилищна сграда Крумовград Кандилка 045014 1,060 0 0 0 0 0 ХА-25-
ОС/2017

88. Изграждане на канализация и пригаждане
на модулна ПСОВ

Крумовград Горна Кула 020002 1,333 0 ХА-
61ПР/0
3.07.201
7 г.

0 0 0 0

89. Добив на полиметални руди от
проучвателна площ Момчилград –
находище Момчил – участъци Обичник,
Рударка и Пловка

Крумовград Самовила
Рибино

ХА-
28
П/30.
06.20
17 г.

0 0 0 0 0

90. пПроект на Подробен устройствен план
(ПУП-ПЗ) план за застрояване за
изграждане на фотоволтаична
eлектроцентрала с мощност 3 МW

Крумовград Крумовград 39970.507
.10

36,931 0 Решени
е №ХА-
35-
ЕО/20.1
0.2010г.

91. Фотоволтаична централа за производство
на електрическа енергия с мощност до 1.7
МWp

Крумовград Доборско 013057,01
3045,
015053

59,298 0 Решени
е № ХА
- 5 -
ЕО/14.0
3.2011г.
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92. Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град
Крумовград 2014-2020г.

Крумовград Крумовград Решени
е №ХА-
2
ЕО/14.0
4.2015
г.

93. ПУП – ПП /парцеларен план/ за външно
електроприсъединяване на базова станция
Звънарка KRZ0038

Крумовград Сърнак 000039
000080
000071

0 Решени
е №ХА
-
9ЕО/09.
11.2015
г.

94. Изменение на действащия ПУП – ПРЗ на
гр. Крумовград, за кв. 100, 101 и 102
(жилищно-казармен район), които ще се
преустройват в два нови квартала – 110 и
111, в които ще се обособяват нови
урегулирани поземлени имоти

Крумовград Крумовград 0 Решени
е №ХА-
6-
ЕО/03.0
8.2016г.

*Маркираните в зелено не са взети предвид при анализа, тъй като се касаят за прекратени процедури по реда на ЗООС.

** Маркираните в жълто не са взети предвид при анализа, тъй като се онасят за ИП за инфраструктурни обекти, ИП във водни обекти, капково напояване, телекомуникационни
мачти, наблюдателни пунктове за прилепи.

*** Маркираното в синьо е ИП в обхвата на землищата предмет на настоящото ИП.
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Обобщение на резултатите по проведени процедури съгласно ЗООС и ЗБР

Възложител
В България се забелязва тенденция за т. нар. „раздробяване на проекти“ /salami

slicing/, въпреки че това понятие не е регламентирано и пояснено с нормативната
уредба, но се констатира като практика при прилагането на ОВОС и ЕО във всички
страни-членки  на ЕС. Тази практика за разделяне на проектите на подпроекти  с цел да
се избегне ОВОС. Неофициални анализи в други страни-членки дават някои пояснения,
в резултат от практиката за раздробяването на проекти, което се наблюдава не само по
отношение на териториалният обхват, т.е. възложителят инициира еднакви
инвестиционни предложения в съседни парчета земи. Също така се отчита, че
раздробяване на проекти съществува и във времето, т.е. независимо от това кога е
процедирано инвестиционното предложение във времево отношение. Раздробяване на
проекти има и когато отделните инвестиционни предложения биват инициирани
формално от отделни лица – свързани помежду си, за различни местоположения. Тази
тенденция се наблюдава на територията на Община Крумовград през периода 2007 –
2010 год. за изграждане на жилищни и вилни сгради. Естеството на ИП не създава
предпоставки за раздробяване на проекти. В конкретния случай липсва кумулативно
въздействие по този критерий.

Процентно съдържание на засегната площ спрямо общите площи

В таблица 6.12.д-19 бяха систематизирани всички инвестиционни предложения
по населени места на територията на община Крумовград с  проведени процедури по
ЗООС и ЗБР, предоставени ни от РИОСВ-Хасково по реда на ЗДОИ.

В таблица 6.12.д-20 са обобщени всички площи на намерения, които в
предоставената информация са съдържали такива данни.

От систематизирана информация е видно, че най-висок дял на площи за
процедирани намерения има землищата на селата Рогач Качулка Полковник Желязово
Пелин с 432,251дка. Втора по дял площи за процедирани намерения е град Крумовград
с 70,686 дка, а на трето място е село Сбор с 59,869дка.

Таблица 6.12.д-20 Обобщен табличен вид на площи от процедирани ИП по реда на ЗООС и ЗБР

Населено място Община Площ на процедирани
ИП/Планове/Програми

Бараци Крумовград 13,82

Бойник Крумовград 34,539

Бряговец Крумовград 27,04

Вранско Крумовград 3,374

Горна кула Крумовград 2,409

Девесилово Крумовград 0,4

Джанка Крумовград 40,247
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Доборско Крумовград 59,298

Звънарка Крумовград 2,043

Кандилка Крумовград 1,06

Качулка Крумовград 2,197

Крумовград Крумовград 70,686

Овчари Крумовград 9,607

Пашинци Крумовград 4,966

Пелин Крумовград 7,09

Полковник Железово Крумовград 1,05

Поточница Крумовград 36,476

Рогач Качулка
Полковник Желязово
Пелин

Крумовград 432,251

Самовила Крумовград 3,072

Сбор Крумовград 59,869

Скалак Крумовград 0,152

Студен кладенец Крумовград 13,507

Сърнак Крумовград 0,644

Черничево Крумовград 1,548

Общо 827,345

Предвид събраната и систматизирана информация следва да бъде обобщена с
процетно отнемане на площи общо по населени места процедирани по реда на ЗООС и
ЗБР спрямо площта на общината. Изчислените проценти на отнемане са представени в
следващата таблица и в графичен вид.

На територията на общината са процедирани общо планове, програми и проекти с
площ 827,345 дка. Общо територия на община Крумоград е 843 319 дка. Същите
отнемат площ от 0,09% от общата площ на община Крумоград. Най-малък процент на
отнемане има от процедираните намерения в село Девесилово. Най-висок дял на
отнемане на площи за ИП намерения се констатира в селата Рогач Качулка Полковник
Желязово Пелин за изграждане на ветропарк. Направените констатации с проценти на
отнемане са систематизирани и в графика 6.12.д-1.
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В контекста на всичко гореизложено следва да бъде подчертано следното:
- анализа в този раздел касае ИП, на етап прединвестиционни проучвания;
- той дава рамка за съпоставка на предложения, които са процедирани по реда на

глава шеста от ЗООС и глава втора от ЗБР;
- реалната рамка за оценка следва да се базира на ИП, които са реализирани, с

разрешения за строеж и въведени в експлоатация;
- Най-прецизна в случая е оценката на всички въведени в експлоатация спрямо

процента на процедирани на етап прединвестиционни проучвания.

От всичко гореизложено следва да бъде обобщено:
1. На етап прединвестиционни проучвания всички процедирани

планове, програми и проекти по реда на глава шеста от ЗООС и
глава втора от ЗБР са с обща площ 827,345 дка.

2. Те отнемат площ от 0,09 % от общата площ на Община
Крумоград.

3. Т.е. 99, 91 % от общата площ на Община Крумоград е със
свободен капацитет и незаета от ново строителство.

графика 6.12.д-2.

Анализирайки всичко казано с площи на отнемане на етап прединвестиционни
проучвания на процедирани планове, програми и проекти по реда на глава шеста от
ЗООС и глава втора от ЗБР натоварването в общината е минимално и пренебрежимо
малко като степен на процентно отнемане.
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Характер на инвестиционното предложение

Основополагащ критерий за анализ на кумулативното въздействие е характера на
инвестиционното предложение, плана или програмата.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда извършването
технологичен добив на скалнооблицовъчни материали от находище “Агликина поляна”,
землища на с. Егрек и с. Голям Девесил и с. Девесилово, община Крумовград.

По същество, технологичния процес се изразява в извършването на открит,
безвзривен кариерен добив на скалнооблицовъчни материали, при селективно депониране
на откривка и минен отпадък в депа в рамките на концесионната площ и др. съпътстващи
дейности по складиране и експедиция на добитата суровина. Не се предвиждат дейности
по предварителна обработка на добитата суровина.

За целта са предвидени необходимите структурни звена и техническа
инфраструктура, вкл. функционални връзки за осъществяване на основните дейности по:

технологичен добив;
складиране, логистика и транспорт.
Организацията на работния процес, вкл. проектирането, разработването и

експлоатацията на кариерната площадка, е съобразена с относимите нормативни актове в
областта на минното дело, както и изискванията за защита на околната среда. Всички
площадки, и открити зони, в които се осъществяват специфични технологични и добивни
дейности се оборудват със съответните съоръжения за безопасно протичане на процесите.

Предвид това, че настоящото намерение е технологичен добив на мрамори следва
то да бъде кумулирано с подобни такива на територията на Община Крумовград.

Съгласно направената справка в обобщената таблица за всички процедирани
намерения по реда на ЗООС и ЗБР по характер сходен на бъдещото ИП се установи, че
такива няма на етап прединвестиционни проучвания. Единствено на територията на
община Крумовград в компетенциите на МОСВ е проведена процедура по ОВОС с
Решение 18-8,11/2011 г. за одобряване на ИП за „Добив и преработка на златосъдържащи
руди от участък Ада тепе на находище “Хан Крум”, гр. Крумовград.

таблица 6.12.д-20

Населено място Характер на ИП Площ/дка

гр. Крумовград кариера 850
Общо за община
Крумовград

850

Основната цел на анализа е да се създаде реалистичен модел, чрез който да се
отчетат реалните условия на средата.

Процедираната кариера за добив на злато се намира на отстояние приблизително 15
км по крава линия от настоящото ИП. За анализ и кумулация е необходимо обхвата на
оценка да е до 2км предвид спецификата на ИП и възможността за извършване на оценка
на по компоненти и фактори.

В разглежданата територия, в радиус от 2 км. няма налични съоръжения и
инсталации, както и новопредвидени такива, с потенциал да окажат кумулативно
въздействие с настоящото находище за скалнооблицовъчни материали.
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Независимо, че процедираното ИП се намира на отстояние от 15 км от бъдещото ИП
ще бъде направена съпоставка по онемане на площи спрямо площа на общината.

В графичен вид е представена и направена съпоставка на процедираната кариера,
настоящото ИП спрямо общата площ на общината.

графика 6.12.д-3

От направените обобщения в табличен вид и процедираното инвестиционно
намерение на територията на Община Крумовград може да бъде обобщено:

Площта  на Община Крумовград 843 319 дка,  процедираните ИП за кариери
отнемат  0,18 % от  общата площ на общината.

Общо територия 843 319 дка. Земеделските територии заемат общо 395 937 дка
или 46,95 % от общата площ. Горските територии заемат 396 019 дка или 46,97% от
общата площ. Населените места и другите урбанизирани територии заемат 16 043 дка
площ или 1,90 % от общата площ. Водните течения и водни площи са 6 759 дка и имат
относителен дял 0,8% (по-нисък от средното равнище за страната - около 2%).
Териториите за добив на полезни изкопаеми 25 316 дка или 3,00% и площите за транспорт
и инфраструктура заемат 3 245 дка което е 0,38% от територията на община Крумовград.
Съотношението на урбанизираната към цялата територия е ниско в сравнение с околните
общини, което предразполага за развитието на селския туризъм.

Размерът (площта) на село Егрек е 25 730,000 дка, на село Девесилово е 15 220,
000 дка, а на село Голям Девесил е 5 734, 000 дка.

Съгласно гореописаната информация на територията на община Крумовград
съществуващи площи за добив на полезни изкопаеми са 25 316 дка.  Площта на
процедираните намерения за кариера и настоящото ИП общо е 1546,8 дка.

Сумарно съществуващи площи, настоящото ИП и процедираната кариера отнемат
3,1% от общата площ на общината.

В следващата подточка би  следвало да бъде извършена съпоставка на всички
намерения и тези за кариери в обхват от 2км спрямо такива с разрешения за строеж в
землищата на село Егрек, село Девесилово , село Голям Девесил.
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Независимо, че процедираното ИП се намира на отстояние от 15 км от бъдещото ИП
ще бъде направена съпоставка по онемане на площи спрямо площа на общината.

В графичен вид е представена и направена съпоставка на процедираната кариера,
настоящото ИП спрямо общата площ на общината.

графика 6.12.д-3

От направените обобщения в табличен вид и процедираното инвестиционно
намерение на територията на Община Крумовград може да бъде обобщено:

Площта  на Община Крумовград 843 319 дка,  процедираните ИП за кариери
отнемат  0,18 % от  общата площ на общината.

Общо територия 843 319 дка. Земеделските територии заемат общо 395 937 дка
или 46,95 % от общата площ. Горските територии заемат 396 019 дка или 46,97% от
общата площ. Населените места и другите урбанизирани територии заемат 16 043 дка
площ или 1,90 % от общата площ. Водните течения и водни площи са 6 759 дка и имат
относителен дял 0,8% (по-нисък от средното равнище за страната - около 2%).
Териториите за добив на полезни изкопаеми 25 316 дка или 3,00% и площите за транспорт
и инфраструктура заемат 3 245 дка което е 0,38% от територията на община Крумовград.
Съотношението на урбанизираната към цялата територия е ниско в сравнение с околните
общини, което предразполага за развитието на селския туризъм.

Размерът (площта) на село Егрек е 25 730,000 дка, на село Девесилово е 15 220,
000 дка, а на село Голям Девесил е 5 734, 000 дка.

Съгласно гореописаната информация на територията на община Крумовград
съществуващи площи за добив на полезни изкопаеми са 25 316 дка.  Площта на
процедираните намерения за кариера и настоящото ИП общо е 1546,8 дка.

Сумарно съществуващи площи, настоящото ИП и процедираната кариера отнемат
3,1% от общата площ на общината.

В следващата подточка би  следвало да бъде извършена съпоставка на всички
намерения и тези за кариери в обхват от 2км спрямо такива с разрешения за строеж в
землищата на село Егрек, село Девесилово , село Голям Девесил.
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Независимо, че процедираното ИП се намира на отстояние от 15 км от бъдещото ИП
ще бъде направена съпоставка по онемане на площи спрямо площа на общината.

В графичен вид е представена и направена съпоставка на процедираната кариера,
настоящото ИП спрямо общата площ на общината.

графика 6.12.д-3

От направените обобщения в табличен вид и процедираното инвестиционно
намерение на територията на Община Крумовград може да бъде обобщено:

Площта  на Община Крумовград 843 319 дка,  процедираните ИП за кариери
отнемат  0,18 % от  общата площ на общината.

Общо територия 843 319 дка. Земеделските територии заемат общо 395 937 дка
или 46,95 % от общата площ. Горските територии заемат 396 019 дка или 46,97% от
общата площ. Населените места и другите урбанизирани територии заемат 16 043 дка
площ или 1,90 % от общата площ. Водните течения и водни площи са 6 759 дка и имат
относителен дял 0,8% (по-нисък от средното равнище за страната - около 2%).
Териториите за добив на полезни изкопаеми 25 316 дка или 3,00% и площите за транспорт
и инфраструктура заемат 3 245 дка което е 0,38% от територията на община Крумовград.
Съотношението на урбанизираната към цялата територия е ниско в сравнение с околните
общини, което предразполага за развитието на селския туризъм.

Размерът (площта) на село Егрек е 25 730,000 дка, на село Девесилово е 15 220,
000 дка, а на село Голям Девесил е 5 734, 000 дка.

Съгласно гореописаната информация на територията на община Крумовград
съществуващи площи за добив на полезни изкопаеми са 25 316 дка.  Площта на
процедираните намерения за кариера и настоящото ИП общо е 1546,8 дка.

Сумарно съществуващи площи, настоящото ИП и процедираната кариера отнемат
3,1% от общата площ на общината.

В следващата подточка би  следвало да бъде извършена съпоставка на всички
намерения и тези за кариери в обхват от 2км спрямо такива с разрешения за строеж в
землищата на село Егрек, село Девесилово , село Голям Девесил.
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Анализ на инвестиционни намерения с разрешения за строеж спрямо
бъдещото ИП и кумулиране с кариери на територията на общината

По реда на ЗДОИ бе изискана информация от Община Крумовград относно
всички инвестиционни предложения, планове, програми и проекти с издадени
разрешения за строеж и въведени в експлоатация  обекти с характер на ИП, имот и
неговата площ в обхват на извънурбанизираните територии на землищата на село Егрек,
село Девесилово , село Голям Девесил.

От предоставената информация от кмета на община Крумовград се констатира,
че извънурбанизираните територии на землищата на село Егрек, село Девесилово , село
Голям Девесил няма обекти с разрешения за строеж и/или въведени в експлоатация.

На база на горното следва, че извънурбанизираните територии на землищата на
село Егрек, село Девесилово , село Голям Девесил не са повлияни от застрояване и не
възниква вероятност от кумулиране с други ИП, планове и програми.

Анализ на бъдещото ИП спрямо намерения със същия характер

В предходните раздели е разгледано ИП със същия характер на територията на
община Крумовград. Тяхната обща площ е 1546,8 дка.

Оценката за кумулация е извършена при отчитане на общото натоварване от
наличните в района на инвестиционното намерение (находище за мрамори).

Като териториален обхват е определена зона около кариерната площадка с
радиус 2 km.

Териториалният обхват е определен въз основа на специфичните характеристики в
разглежданата територия, както и преобладаващите условия и възможността за
кумулиране с други от същи характер.

Този методологичен подход е в съответствие с общите принципи и техническите
насоки в областта на околната среда, и се приема като достатъчно надежден метод за
оценка на кумулативното въздействие.

Моделът за кумулация е структуриран за оценка и прогноза в съчетание с
действащи (съществуващи) кариери с териториален обхват 2.0 km.

ИП в обхвата на 2 км зона за открит добив на мрамори към настоящия момент на
извършване на анализа не съществува.
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Фигура 6.12.д-1 Рецепторна мрежа на настоящото ИП обхват 2 км зона

Анализирайки горните проценти може да бъде направено следното заключение:

1. Процедираните намерения на етап прединвестиционни проучвания по реда на
ЗООС и ЗБР отнемат 0,09% от площта на общината.

2. Сумарно съществуващи кариери и такива с минали процедури по околна
среда отнемат 3,1% от  общата площ на общината.

3. На територията на трите землища, които са предмет на настоящото ИП
извънурбанизираните територии няма такива преминали процедури по реда
на ЗУТ.

4. ИП в обхвата на 2 км зона за открит добив на мрамори към настоящия момент
на извършване на анализа не съществува.

5. На базата на направения анализ, може да бъде обобщено че: към настоящия
етап не съществува риск от натоварване на околната среда от преминалите
процедури ИП и тя може да поеме бъдещо натоварване с предвижданията
заложени в натоящото ИП.

6. Извършените анализи доказват, че при направената съпоставка по отношение
на натоварване по ИП не възникват предпоставки за кумулативно
въздействие. Въздействието по този критерий ще бъде пренебрежимо
малко като степен и с минимален ефект и ниска степен на въздействие.
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Обобщени данни за потенциалното въздействие на инвестиционното
предложение върху компонентите на околната среда

Обобщени въздействия върху околната среда следствие реализацията и
експлоатацията на инвестиционното предложение са представени в Матрица 1.

Значимостта на въздействията е представена в Матрица 2
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Матрица 1 - Въздействие на инвестиционно предложение върху компонентите на околната среда

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
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Компоненти

1. Атмосферен въздух

Строителство С - - С - - - С - С

Експлоатация - С - - Л -

2. Води

2.1. Повърхностни води –

Етап строителство

Етап експлоатация

- - - - - - - - - -

2.2. Подземни води - - - - - - - - - -

Строителство - - - - - - - - - -

Експлоатация - - - - - - - -

3. Почви

Етап строителство - - С - - - С - -

Етап експлоатация - - - - - - - Л С -

№ Компоненти ВЪЗДЕЙСТВИЕ
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4 Биоразнообразие

Етап строителство - - - - - - - - - -

Етап експлоатация - - - - - - - - - -

5 Защитени зони - - - - - - - - - -

Обхватът на потенциалните въздействия е отбелязан като:
въздействие само за площадката С

локално въздействие Л

регионално въздействие - до 10 км Р

национално въздействие Н
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Таблица 6.12 д-22 Обобщени данни за значимостта на въздействията върху компонентите на околната среда, на културното

наследство по време на строителство
Фактори Значими въздействия върху компонентите на околната среда
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Рискови енергийни

източници

Л

Дискомфорт Л
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Таблица 6.12.д-23 Обобщени данни за значимостта на въздействията върху компонентите на околната среда, на материалното и

културно наследство по време на експлоатация
Фактори Значими въздействия върху компонентите на околната среда
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Таблица 6.12 д-24. Обобщени данни за значимостта на въздействията върху компонентите на околната среда, на материалното

и културно наследство по време на закриване и рекултивация
Фактори Значими въздействия върху компонентите на околната среда
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Матрица 2 -1 Значимост на въздействията на инвестиционното предложение - етап строителство
Фактори Атмосферен

въздух
води почви биоразнообразие защитени

зони
население

повърхностни подземни флора фауна

Емисии във въздуха -1 0 0 -1 0 0 0 0

Емисии във водите 0 0 0 0 0 0 0 0

Емисии Отпадъци 0 0 0 -1 0 0 0 0

Емисии Шум 0 0 0 0 0 0 0 -1

Соц.-икономическо състояние на
населението

0 0 0 0 0 0 0 + 1
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Матрица 2 -2 Значимост на въздействията на инвестиционното предложение - етап експлоатация

Фактори Атмосферен
въздух

води почви биоразнообразие защитени
зони

население

повърхностни подземни флора фауна

Емисии във въздуха -1 0 0 -1 0 0 0 0

Емисии във водите 0 0 0 0 0 0 0 0

Емисии Отпадъци 0 0 0 -1 0 0 0 0

Емисии Шум 0 0 0 0 0 0 0 -1

Соц.-икономическо състояние на
населението

0 0 0 0 0 0 0 + 2
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Числена

стойност Определяне на влиянието

+3 Силно положителна степен - може да се свърже с дълготраен или постоянен положителен ефект, значима по размер територия на влияние и др.

+2 Значителна положителна степен - забележимо и ясно изразено въздействие върху съществена по размери площ и с продължителен период на проява

+ 1 Слаба положителна степен - малка площ, или краткотраен ефект, или малка значимост

0
Без ефект или въздействие, проявяващо се в малки количества на малка площ, пренебрежимо влияние или много кратък период на действие с пълна обратимост

-1
Слабо отрицателно въздействие - малка площ, лесна обратимост, кратък срок на влияние и др., може да изисква някакви мерки за намаляване на влиянието. В определени случаи не
се налага прилагане на мерки за намаляване на въздействието - при краткотрайни въздействия с малки количествени показатели

-2 Изразено отрицателно влияние - нежелателен ефект, на значима площ, продължително влияние. Задължително изисква смекчаващи мерки, които могат да го предотвратят или
намалят

-3 Силно отрицателно влияние - постоянно, необратимо влияние с висока интензивност, което засяга важни компоненти на околната среда. Смекчаването не е възможно.
Води до отхвърляне на конкретната част от инвестиционното предложение, като недопустима. Ако такова разделяне е неприложимо, то се отхвърля цялото инвестиционно
предложение

+/- Двупосочен ефект - за влияния, при които е възможен и положителен и отрицателен ефект. Проявата може да има разнопосочна оценка времево и/или пространствено. Възможно е
проявата на въздействието върху оценяван компонент да зависи от външни фактори.

? Влияние с неизвестен или условен характер (когато съществуват условия при които влиянието може да възникне или да бъде с различна сила)
За въздействията, оценени с тази условна степен е необходимо допълнителна обосновка.

Забележка:         Допустими влияния, са тези, получили обща оценка (+3), (+2), (+1), (0) и (-1).
Влияния, оценени с обща оценка (-2) са допустими само при приемане и изпълнение на мерки за предотвратяване или смекчаване на влиянието.
Влияния, получили оценка (-3) не подлежат на предотвратяване и смекчаване, те се считат за недопустими. Водят до отхвърляне конкретната дейност/част от инвестиционното предложение.
За въздействията, оценени с тази променлива степен е необходимо допълнителна обосновка.
Ако е възможно, да се предвидят мерки за намаляване на отрицателните и увеличаване на положителните проявления на въздействието! Влияния, оценени с (+/-) са допустими, но следва да бъдат заложени в плана за мониторинг на
производството и периодично да се следи за тяхното появяване и стойност.
Влияния с оценка (?) са допустими, тъй като не може да се посочат категорични мотиви за положителна, нулева или отрицателна оценка.
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Матрица 2 -3 Обобщени данни за значимостта на въздействията върху компонентите на околната среда, на материалното
и културно наследство по време на експлоатация
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1. Стартиране на дейността

Ограждане на кариерата и оформяне на промишлена
площадка (за трите участъка)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0

Почистване на терена от растителност, оформяне на
вътрешнокариерните пътища – за трите участъка

-1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0

2. Добив на полезно изкопаемо (експлоатация) – 35
години

Разкривни работи – поетапно за целия срок на
концесията (за трите участъка)

-1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0

Транспорт и депониране на откривката, образуване на
насипища (за трите участъка)

-1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0

Добив на полезно изкопаемо посредством багер – за
трите участъка

0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 0 -1 0 0

Транспорт на суровината в рамките на кариерите (за
трите участъка)

-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0

Товарене при извършване на продажба (за трите
участъка)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0

Изнасяне на готовата продукция – транспорт извън
кариерата (за трите участъка)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Рутинно обслужване на механизацията и ремонтни
дейности

0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Списък с

предвидените

видове дейности
по

групи в

зависимост от
влиянието

Компоненти, спрямо които
е извършена оценка на

влиянието
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Административно и търговско обслужване на
кариерата (за двата блока)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Закриване и реклутивация – последните 3 години от
концесионните договори

Демонтаж и изнасяне на съоръжения – обслужващи
фургони, кантар, инсталациите и др. (за трите
участъка)

0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 +1 0 0 0 0

Технически мероприятия за рекултивация –
насипища(за трите участъка)

-1 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 -2 0 0 +1 0 -1 0 0

Разстилане на почвени пластове – дъно на кариерата и
технически мероприятия по отводняване (за трите
участъка)

-1 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0

Торене с минерални торове (за трите участъка) 0 0 0 -1 0 0 0 0 +1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0

Биологични мероприятия за рекултивация – засаждане
на дървета и храсти(за трите участъка)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -1 0 0 +1 0 0 0 0

Биологични мероприятия за рекултивация –
затревяване (за трите участъка)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 +2 0 0 0 +1 0 0 0 0
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На този етап за да се идентифицират неблагоприятните въздействия, се
използва предварителна Матрица на потенциалното взаимодействие между
въздействията върху околната среда. За идентифицирането на въздействия при
ОВОС се използват няколко различни матрици.

Най-простата матрица (от типа на Матрицата на Леополд10) представя в
табличен вид списъка на аспектите на околната среда за всяка от дейностите по
проекта (списък на дейностите), който е възможно да окажат преки или непреки
въздействия. Единият списък се поставя по вертикала, а другият – по хоризонтала.
След като тази таблица бъде създадена, чрез нея ще се определи видът на
въздействията върху околната среда, като са избира между някой от следните
елементи:

 аспектите на околната среда включват:
 замърсяване на водите:

- подземни;
- повърхностни и морски;
- седименти по дъното;

 замърсяване на почвата и подпочвения слой;
 качество на атмосферния въздух;
 морски и сухоземни биологични ресурси;
 ландшафт;
 физични фактори (шум и електромагнитно въздействие,

вибрации, миризми и др.);
 генериране на отпадъци;
 използване на природни ресурси;
 човешко здраве;
 други (напр. визуално въздействие, принос към глобалното

затопляне, към озона на ниските нива, киселинни дъждове и
т.н.).

 дейностите по проекта включват всички специфични дейности, извършвани
по време на строителството, експлоатацията и извеждането от
експлоатация/етап след експлоатацията. Ако е необходимо, се включва и
информация относно нормалните, необичайните и/или аварийни ситуации.

Магнитуд/степен на сериозност на въздействията върху околната среда
Когато е използван този критерий, е важно да се отчете и мащабът на проекта,

доколкото той може да предизвика или да допринесе за възникването на
кумулативни въздействия върху околната среда. Когато значимостта се оценява по
този критерий, за ДОВОС трябва да се използват съществуващите нормативни
документи, екологични норми, ръководства или цели като максимално допустими
нива на емисии или зауствания в околната среда или максимално допустими нива на
определени опасни вещества в околната среда. Ако нивото на неблагоприятното
въздействие е под тези норми, ръководства или цели, то може да се счете за
незначително.

10 Леополд, Л. Б., Ф. Е. Кларк, Б.Б. Ханшоу, и Дж. Р. Балсли, 1971 г. Процедура за оценка на въздействието върху околната среда, Брой 645. Геоложко проучване на САЩ, Правителствена печатарска
служба, Вашингтон, окръг Колумбия
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Таблица 6.12 д-25 Матрица на взаимодействието11

Дейност

Околна
среда

ЕТАП НА СТРОИТЕЛСТВОТО ЕТАП НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

Изкопни
дейности Заравняване Дейности с

бетон

Електро-
механични
дейности

Въздействие върху
инфраструктурата

Експлоатация на
съоръженията

Намаляване на
емисиите

Аварийни
ситуации

Изхвърляне на
отпадъци Взривни дейности

І. ФИЗИЧЕСКИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
1. Подземни води
2. Морска околна
среда
3. Почви    
4. Качество на
въздуха      

ІІ. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
1. Земеползване и
градоустройство
2. Заетост    
3. Здравеопазване и
безопасност  

4. Културно
наследство
ІІІ. БИОЛОГИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
1. Флора
2. Фауна

3. Местообитания

ІV. ТРАНСГРАНИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
1. Водна околна
среда
2. Въздушна околна
среда
 Неблагоприятно въздействие
 Благоприятно въздействие

11 Източник: UNDP/PAPP; SOGREAH/UG
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Магнитудът се отнася до сериозността на неблагоприятните въздействия
върху околната среда. Малките въздействия е възможно и да не са значителни. Ако
обаче въздействията са големи или катастрофални, то неблагоприятните въздействия
върху околната среда са значителни. Също така е важно да се вземе предвид и
степента, до която проектът може да предизвика настъпването или да допринесе за
някое от кумулативните въздействия върху околната среда.

Степента на магнитуда се определя въз основа на екологично-токсикологични
проучвания и експертни мнения. В Таблица 6.12д-25 са представени критерии и
скала за оценяването им.

Таблица 6.12 д-25 Скала за оценяване на магнитуда на въздействието

Оценяване на
магнитуда на

въздействието

Критерий
Промяна на околната среда

Оценяване
QM

Пренебрежим В съществуващите граници на естествените вариации 1
Малък Превишава съществуващите граници на естествените вариации.

Естествената околна среда може самостоятелно напълно да се възстанови.
2

Умерен Превишава съществуващите граници на естествените вариации и води до
увреждане на отделни компоненти на околната среда. Естествената околна
среда все пак може самостоятелно да се възстанови.

3

Голям Води до значително увреждане на определени компоненти на околната среда
и екосистеми. Определени компоненти на околната среда губят
способността си за самостоятелно възстановяване.

4

Продължителност и честота на неблагоприятните въздействия върху околната
среда

Дългосрочните и/или често настъпващите неблагоприятни въздействия върху
околната среда могат да бъдат значителни. Следва да се вземат предвид и бъдещите
неблагоприятни въздействия върху околната среда. Очевидно е, че при отчитането на
бъдещите неблагоприятни въздействия върху околната среда, въпросът за
вероятността от тяхното настъпване става особено важен. Следва да се отбележи, че
критериите трябва да бъдат приспособени към проекта за разумен период от време,
дори и степента на временното въздействие (продължителността) да е сходна за
повечето от системите за определяне на значимостта (временни, кратко-, средно-,
дългосрочни и постоянни въздействия).

Таблица 6.12 д-26. Оценяване на продължителността на въздействието12

Времева скала на въздействието Критерий
Време, през което се

наблюдава
въздействието/

промяната на околната
среда

Оценяване
QT

Краткосрочно въздействие: наблюдава се за ограничен период от време
(по време на строителството, пробиването или дейностите по
извеждането от експлоатацията), но като правило изчезва сред
приключване на дейностите. Продължителността му не надвишава
един сезон (предлога се, че това са 3 месеца).

до 3 месеца 6

12 АГИП КО „Проект за изграждане на теренни експериментални програмни съоръжения в Кашаган“, Приложение 4: Нормативна основа за оценка на въздействието
върху околната среда, съществуващо състояние на околната среда. Методологически аспекти на оценката на въздействията върху околната среда и социално-
икономическото въздействие, 2004 г.
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Средносрочно въздействие: наблюдава се през повече от един сезон (3
месеца), но не повече от една година

от 3 месеца до 1
година

2

Дългосрочно въздействие: наблюдава се през продължителен период от
време (повече от една, но по-малко от 3 години) и обхваща периода на
строителството на проекта

от 1 до 3 години 3

Многогодишно и постоянно въздействие: наблюдава се от 3 до 5 и
повече години (шум при експлоатацията) и може да се характеризира
като повтарящо се или периодично (въздействие, възникващо в
резултат на ежегодните дейности, свързани с техническата
поддръжка). Като правило кореспондира с периода на достигане на
проектирания капацитет.

за повече от 3 години 4

Обратимите въздействия върху околната среда могат да бъдат по-малко
значителни от необратимите. На практика може да се окаже трудно да се определи
дали едно въздействие е необратимо или не. Важно да се вземат преди и всички
планирани дейности по извеждането от експлоатация, които могат да окажат влияние
върху степента, до която неблагоприятните въздействия са обратими или
необратими.

Решението,относно вероятността от настъпване на значителни
неблагоприятни въздействия върху околната среда, може да се вземе въз основа на
възможността за тяхното възникване и научната несигурност.

Ако е налице значителна възможност за настъпване на идентифицираните
значителни неблагоприятни въздействия върху околната среда, то те следва да се
считат за вероятни. И обратното – ако е налице малка възможност за настъпването
им – те не са вероятни. В Таблица 6.12 д-27. 13 е представена за оценяване на
вероятността за настъпване значителни неблагоприятни въздействия върху околната
среда.

Таблица 6.12. д-27. Оценяване на вероятността от настъпване на въздействието

Винаги ще съществува определена степен на научна несигурност, свързана с
информацията и методите, използвани от ОВОС, която често се определя като
„граници на доверие“. Ако тези граници на доверие са високи, степента на
несигурност, относно точността на заключенията, за това дали настъпването на
значителните неблагоприятни въздействия върху околната среда е вероятно или не, е
малка. Ако границите на доверие, обаче са ниски, степента на несигурност, относно
точността на заключенията е голяма. Във втория случай ще е трудно да се вземе
решение дали настъпването на значителните неблагоприятни въздействия върху

13 Стандарт на Австралия/Нова Зеландия за Управление на риска AS/NZS: 4360

Скала на
вероятността за

настъпване на
въздействието

Критерий
Промяна на околната среда

Оценяване
QL

Сигурно Въздействието ще настъпи при нормалните условия на експлоатация 5
Много вероятно Въздействието е много вероятно да настъпи при нормалните условия

на експлоатация
4

Вероятно Въздействието е вероятно да настъпи в някои моменти при
нормалните условия на експлоатация

3

Малко вероятно Въздействието е малко вероятно, но може да настъпи в някои
моменти при нормалните условия на експлоатация

2

Много малко
вероятно

Въздействието е много малко вероятно да настъпи при нормалните
условия на експлоатация, но все пак може да настъпи при извънредни
обстоятелства

1
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околната среда е вероятно или не. Ако малката степен на научна несигурност води до
нееднозначни заключения относно наличието или липсата на вероятност, то високата
степен на несигурност не може да се използва като основа за ясно заключение
относно вероятността. В този случай, за да се определи вероятността, следва да се
приложи само критерият относно възможността за настъпване.

Локализираните неблагоприятни въздействия върху околната среда може и да
не са значителни. И обратното – широко разпространените въздействия могат да
бъдат значителни. Когато се използва този критерий, е важно да се вземе предвид и
степента, до която неблагоприятните въздействия върху околната среда, причинени
от изпълнението на проекта, може да възникнат на място, отдалечено от него (напр.
киселинни дъждове и транспортиране на големи разстояния на замърсители на
атмосферния въздух) и до която могат да допринесат за настъпването на някое от
кумулативните въздействия върху околната среда.

Таблица 6.12. д-28. Оценяване на пространственото въздействие14

Пространствена скала на въздействието Критерий* Оценяване
QSЗасегната

територия**
Разстояние, на

което се
регистрира

въздействието*
Въздействие върху площадката: засяга околната среда в
границите на територия до 1 км2, като оказва влияние
върху земните географски комплекси на ниво елементарни
екосистеми

до 1 км2 на 500 м от
обект

1

Местно въздействие: засяга околната среда в границите
на територия до 10 км2, като оказва влияние върху
земните географски комплекси на ниво групи от
елементарни екосистеми***

до 10 км2 на 1 км от обект 2

Териториално въздействие: засяга околната среда,
ограничени територии от местоположението на обекта
или територии, незначително надвишаващи територията
на обекта (до 100 км2), като оказва влияние върху
елементарни земни географски комплекси на ниво
ландшафт

от 10 до 100
км2

от 1 до 10 км от
обект

3

Регионално въздействие: засяга околната среда на
регионално ниво на територия, надвишаваща 100 км2, като
оказва влияние върху земни географски комплекси на
окръжно/регионално ниво.
Може да окаже и трансгранично въздействие в
зависимост от разстоянието до границата.

надвишава
100 км2

Надвишава 10 км
от обект

4

* За обекти се използват пространствени градации. Ако територията не може да се бъде определена, се използва
линейното разстояние

** Териториалното въздействие/разстоянията се преценяват въз основа на моделирането на разпространението на
замърсяването.

*** За дейности, които се изпълняват съвсем близо до границата, въздействието може да е трансгранично дори и на
малка територия (напр. корабни пристанища).

Интегрирана оценка на въздействието15

Въз основа на резултатите от класирането и след прилагането на
горепосочената оценка на критериите, следва да се направи интегрирано оценяване
на неблагоприятните въздействия, като калкулацията може да се направи чрез
следното уравнение (1).

14 АГИП КО, „Проект за изграждане на теренни експериментални програмни съоръжения в Кашаган“, Приложение 4: Нормативна основа за оценка на въздействието върху околната среда,
съществуващо състояние на околната среда. Методологически аспекти на оценката на въздействията върху околната среда и социално-икономическото въздействие, 2004 г.
15 АГИП КО, „Проект за изграждане на теренни експериментални програмни съоръжения в Кашаган“, Приложение 4: Нормативна основа за оценка на въздействието върху околната среда,
съществуващо състояние на околната среда. Методологически аспекти на оценката на въздействията върху околната среда и социално-икономическото въздействие, 2004 г.
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Изчисляване на интегрирания резултат
За да се изчисли интегрираното въздействие върху отделен компонент на

околната среда, се използват критериите за въздействия по три скали. Интегрираният
резултат се определя по следната формула:

QI, i = QS, i x QT, i x QM, i = 1х4х2=8 (1).
Където:

QI, i Резултат от интегрираната оценка за определяне на въздействието
QS, i Резултат за пространственото въздействие за компонента на околната

среда
QT, i Времеви резултат за въздействието за компонента на околната среда
QM, i Резултат за магнитуда на въздействието за компонента на околната

среда
i Отделният компонент на околната среда

I. Определяне на сериозността въз основа на интегрирания резултат
При тази методология се отчитат три категории за сериозност на въздействието –
пренебрежимо, умерено и голямо. Те са описани Таблица 6.8-21.

II. Интегрирана оценка на въздействието по отделни компоненти на околната
среда
Категорията за сериозност на неблагоприятното въздействие върху околната

среда може да се прецени за следните аспекти на околната среда:
 замърсяване на водите:

- подземни;
- повърхностни и морски;
- седименти по дъното;

 замърсяване на почвата и подпочвения слой;
 качество на атмосферния въздух;
 морски и сухоземни биологични ресурси;
 физични фактори (шум и електромагнитно въздействие,

вибрации, миризми и др.).

За всички  компоненти на околна среда са с оценката  в диапазона  от 1- 8
Малко сериозно въздействие (пренебрежимо въздействието): - 8;
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Таблица 6.12. д-29 Интегрирано въздействие (агрегирано)16,17 (Скала на сериозността)

Параметри на въздействието Интегриран
резултат

Категории за сериозност
Пространствена

скала Времева скала Магнитуд на
въздействието Оценяване Сериозност

Площадка
1

Краткосрочно
1

Пренебрежимо
1

1

1- 8 Малко сериозно въздействие (пренебрежимо въздействието): оказва въздействие върху
условията на околната среда, видовете и местообитанията за кратък период от време,
локализирано е и е обратимо. Последствията настъпват, но въздействието им е малко (и
предотвратеното, и непродтвратеното) и е под допустимите норми или рецепторите му
се характеризират с ниска чувствителност или малка стойност.

Местно
2

Средносрочно
2

Малко
2

8

9- 27 Умерено сериозно въздействие (умерено въздействието): оказва въздействие върху
условията на околната среда, видовете и местообитанията за кратък или средно дълъг
период от време. Целостта на екосистемите няма да бъде засегната неблагоприятно в
дългосрочен план, но въздействията върху определени видове или рецептори е вероятно да
са значителни в кратко- и средносрочен план. Територията/регионът са способни да се
възстановят чрез естествена регенерация и реставрация.
Може да се характеризира с широк обхват, започващ от слабо превишаване на
граничните стойности и стигащ до нива почти превишаващи законоустановените
граници. Ако е възможно, в случаи на умерено въздействие, трябва да се покажат и
мерките за предотвратяване/смекчаване.

Териториално
3

Дългосрочно
3

Умерено
3

27

28 - 64 Значителна сериозност на въздействието (голямо въздействие): оказва въздействие
върху условията на околната среда, видовете и местообитанията за дълъг период от
време, а именно през целия жизнен цикъл на проекта, което може значително да промени
местната и регионалната екосистема и природните ресурси, а и устойчивостта.
Възстановяването до предишното състояние не е възможно без намеса.
Оказва въздействие върху условията и нейните компоненти за дъръг период от време, има
местни и регионални въздействия, които могат да бъдат и необратими.

Регионално
4

Многогодишно
4

Сериозно
4

64

16 Федерална служба за преглед на екологичните оценки „Ръководство по прилагането на канадския Закон за оценка на въздействието върху околната среда. Определяне на това дали един проект е вероятно да окаже значително неблагоприятно въздействие върху околната среда“, 1994 г.
17 ЕРМ, Окончателно техническо задание за оценка на въздействието върху околната среда на проекта за изграждане на хидроелектрическа инсталация за алуминий в Гренландия, 2009 г.
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Скала на сериозността приспособена към социалните и здравни въздействия.
Таблица 6.12. д-30 Критерии за сериозност за отрицателни социалните и здравни въздействия18

Продължителност Мащаб Способност за приспособяване Социално-културен резултат Здравен резултат
Малка Краткосрочно

на етапа на
строителството
ниска честота

Индивидуален/дом
акинство

Засегнатите ще могат да се приспособят към
промените сравнително лесно и да поддържат
поминъка, културата, качеството си на живот и
здравето си от преди настъпването на
въздействието

Причиняващо неудобства, но без последствия
в дългосрочен план за поминъка, културата,
качеството  на живот, ресурсите,
инфраструктурата и услугите

Води до дразнене, малки
наранявания или заболявания,
без да се изисква
хоспитализация

Умерена Средносрочно
на етапа на
експлоатацията
периодичност на
честотата

Малък брой
домакинства

Засегнатите ще могат да се приспособят към
промените с някои трудности и да поддържат
поминъка, културата, качеството си на живот и
здравето си от преди настъпването на
въздействието от преди настъпването на
въздействието, но ще им е необходима помощ

Първични и вторични въздействията за
поминъка, културата, качеството  на живот,
ресурсите, инфраструктурата и услугите

Води до средни наранявания
или заболявания, може да се
изисква и хоспитализация

Голяма Дългосрочно/
необратимо
Постоянно,
продължаващо, често

Голяма част/цели
населени места

Засегнатите няма да могат да се приспособят към
промените и да продължат да поддържат
поминъка си от преди настъпването на
въздействието

Широко разпространени и различни първични
и вторични въздействия, за които е вероятно,
че няма да е възможно да бъдат възстановени
или комнепсирани

Катастрофални събития,
водещи до загуба на човешки
живот, сериозни наранявания
или хронични заболявания,
изискващи хоспитализация

18 ЕРМ, Окончателно техническо задание за оценка на въздействието върху околната среда на проекта за изграждане на хидроелектрическа инсталация за алуминий в Гренландия, 2009 г
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Матрица за бърза оценка на въздействието (МБОВ)19

Методът, използван от БМОВ, се основава на една стандартна дефиниция на
главните критерии за оценка и на средствата, чрез които полуколичествените
стойност (резултати) за всеки от тези критерии могат да бъдат събрани за да се
стигне до окончателния резултат за всяко условие. Въздействията от дейностите по
проекта се оценяват спрямо компонентите на околната среда. За всеки от
компонентите се определя резултат, който представлява мярката за очакваното
въздействие (определените критерии са представени в Каре 1):

(A) критерии за важността на условието, което може самостоятелно да
промени получения резултат и

(Б) критерии за стойността на ситуацията, която не може самостоятелно да
промени получения резултат.

Системата за оценяване изисква просто умножение на резултатите за всеки от
критериите от група (А), като стойностните критерии от група (Б) се добавят заедно
за да се получи общата сума, наречена „екологичен резултат“ (ЕР). Изчислението се
прави чрез долните уравнения:

AT = A1 x A2=3х0=3
БT = Б1 + Б2 + Б3=2+2+2=6
ЕР = AT x БT=3+6=9

Каре 1. Критерии за МБОВ и резултат
Критерии Резултат Описание на въздействието
A1
Важност на условията

4 Важност от гледна точна на националните/международни
интереси

3 Важност от гледна точна на регионалните/национални
интереси

2 Важност за териториите извън местните условия
1 Важни само за местните условия
0 Неважни

A2
Магнитуд на промяната/
въздействието

+3 Голяма положителна полза
+2 Значително подобрение на съществуващото състояние
+1 Подобрение на съществуващото състояние
0 Без промяна в съществуващото състояние
-1 Неблагоприятна промяна в съществуващото състояние
-2 Значителна неблагоприятна промяна или недостатък
-3 Голям недостатък или промяна

Б1
Постоянство

3 Постоянно
2 Временно
1 Без промяна/неприложимо

Б2
Обратимост

3 Необратимо
2 Обратимо
1 Без промяна/неприложимо

Б3
Кумулативно

3 Кумулативно и/или синергично
2 Некумулативно/самостоятелно
1 Без промяна/неприложимо

19 С. М. Р. Пастакия, А. Йенсен „Матрица на бърза оценка на въздействието за ОВОС“, ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда ревю, бр. 18, 1998 г., стр. 461–482
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Таблица 6.12. д-31 Превръщане на ЕР в стойности и кореспондиращо описание на
въздействията20

ЕР Стойности Описание

+72 до +108 +Д Голяма положителна промяна/въздействие
+36 до +71 +Г Значителна положителна промяна/въздействие
+19 до +35 +В Умерено положителна промяна/въздействие
+10 до +19 +Б Положителна промяна/въздействие

+1 до +9 +A Малко положителна промяна/въздействие
0 Н Без промяна в съществуващото положение/ неприложимо

−1 до -9 -A Малко негативна промяна/въздействие
-10 до -18 -Б Негативна промяна/въздействие
-19 до -35 -В Умерено негативна промяна/въздействие
-36 до -71 -Г Значително негативна промяна/въздействие

-72 до -108 -Д Много негативна промяна/въздействие

Модифицирана матрица за бърза оценка на въздействието 21,22

За нова оценка на критерия и разширяването на последователната скала в
МБОВ са включени рамка на нарастване на потенциала на прилагането на метода
(Каре 2). В проучването (Йяс, 2010 г.) се описва как методът на МБОВ може да бъде
модифициран с оглед на ситуацията, при която се прави оценката и по този начин да
се направи по-гъвкава към нуждите на самия процес на оценка. При една по-гъвкава
рамка за оценяване и за критерии за оценка, по-точно са определени аспектите, които
се изисква да се използват при анализа, като се възползва от преимуществата на тази
прозрачна базова структура на метода. В този случай ЕР се изчисляват по следните
уравнения:

AT = A1 x A2=1
БT = Б1 + Б2 + Б3 + Б4=8

ЕР = AT x БT=9

Каре 2. Критерии за модифицираната МБОВ и резултати

Критерии Резултат Описание на въздействието
A1
Важност на
въздействието

4 Важност от гледна точна на националните интереси: зоните
покритие могат да обхващат цялата страна или целта на
въздействието е с национална/международна значимост

3 Зона от регионален интерес: зоната на покритие може да се
определи до един регион в страната и териториите в
непосредствена близост до него

2 Важно за териториите извън местния контекст: зоната на
покритие може да се определи като част от региона, като все
пак е по-голяма от тази на местното въздействието, напр. на
общината като цяло

1 Важно само в местен контекст: зоната на покритие е малка и
може да се определи като точково формирана

0 Липсва географска или друга припозната важност
A2
Магнитуд на
промяната/

+3 Голяма положителна полза
+2 Значително подобрение на съществуващото състояние
+1 Подобрение на съществуващото състояние

20 АГИП КО, „Проект за изграждане на теренни експериментални програмни съоръжения в Кашаган“, Приложение 4: Нормативна основа за оценка на въздействието върху околната среда,
съществуващо състояние на околната среда. Методологически аспекти на оценката на въздействията върху околната среда и социално-икономическото въздействие, 2004 г.
21 С. М. Р. Пастакия, А. Йенсен „Матрица на бърза оценка на въздействието за ОВОС“, ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда ревю, бр. 18, 1998 г., стр. 461–482
22 Асколиес, Макку Т. Куитунен, Киммо Ялава „Разработване на метод за МБОВ (матрица за бърза оценка на въздействието) в контекста на оценката на значимостта на въздействието“,
Environmental Impact Assessment Review 30 (2010) 82–89
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0 Без промяна в съществуващото състояние
-1 Неблагоприятна промяна в съществуващото състояние
-2 Значителна неблагоприятна промяна или недостатък
-3 Голям недостатък или промяна

Б1
Постоянство на
въздействието,
причинявано от
дейността

4 Постоянно до дългосрочно: въздействието трябва да бъде
постоянно или да продължава за повече от 10-15 година

3 Временно до средносрочно: въздействието продължава
приблизително 1-10 години.

2 Временно до краткосрочно: въздействието ще продължи само
за кратък период от време – няколко седмици или месеца

1 Без промяна/неприложимо
Б2
Обратимост на
въздействието

4 Необратимо въздействие: въздействието променя околната
среда за постоянно или възстановяването й ще продължи 10-15
години

3 Бавно обратимо въздействие: въздействието променя
устойчиво околната среда, но възстановяването й е обозримо.
Все пак пълното възстановяване ще отнеме много години

2 Обратимо въздействие: околната среда ще се възстанови бързо
до предишното си състояние след приключване на
дейностите– за седмици или месеци или години

1 Без промяна/неприложимо
Б3
Кумулативност/
синергия на
въздействието

4 Въздействието очевидно има кумулативен или синергичен
ефект с други проекти и дейности на същата територия

3 Съществуват кумулативни и/или синергични въздействия
върху околната среда на проекта, но значимостта на тези
взаимодействия е несигурна

2 Въздействието може да бъде определено като самостоятелно –
такова, което не си взаимодейства с други въздействия

1 Без промяна/неприложимо
Б4
Чувствителност на
таргетираната околна
среда

4 Таргетираната територия е изключително чувствителна към
промени в околната среда и/или притежава специфични ценни
елементи, които са от значение на регионално или национално
ниво

3 Таргетираната територия е чувствителна към промени в
околната среда и/или притежава специфични ценни елементи,
които са от значение на местно ниво (извън площадката)

2 Територията е стабилна по отношение на промените в
околната среда, които ще бъдат причинени от планирания
проект и няма значими елементи на околната среда, които
следва да бъдат разгледани в процеса на оценката

1 Без промяна/неприложимо

Обобщавайки всичко гореизложено на база направените анализи, оценки,
съпоставки, матрични анализи може да се направи извод, че с бъдещото ИП не се
създават предпоставки за възникване на кумулативно въздействие и настъпване
значителни неблагоприятни въздействия върху околната среда.

Въздействието ще бъде пренебрежимо малко като степен с минимален ефект и
ниска степен на въздействие.
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е) въздействието на инвестиционното предложение върху климата (например
естеството и степента на емисиите на парникови газове) и уязвимостта на
инвестиционното предложение спрямо изменението на климата;

Мащабът на инвестиционното предложение е малък като степен, а като
площно разположение малко значителен, а по капацитетни възможности също малко
значителен. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е в
зависимост и не е уязвима от нормалното изменение на климата. При форсмажорни
обстоятелства територията и дейностите на ИП могат да бъдат компрометирани
(извънредни поройни валежи, наводнения, земетресения, аварийни ситуации).

ПГ са газове със сравнително голяма способност за задържане в атмосферата,
което им позволява да се разпръскват поне на континентално ниво. Емисиите от ПГ
имат не само трансгранично въздействие или такова на големи разстояния, а и
глобално. Почти невъзможно е да се определи количественият принос на една
държава или дейност към този феномен. Освен това, това въздействие от човешката
цивилизация е трудно да бъде прогнозирано. ОВОС, все пак е обективен процес,
който се ползва от надеждна и точна информация. Възложителите на проекти и
експертите по ОВОС се нуждаят от насоки за прилагането на изискванията на
Директивата за ОВОС. В крайна сметка разработването на ръководства относно
оценката на приноса на проектите към климатичните промени е трудно, защото е
трудно да се:

- направи връзката между специфичните проекти и по-специално на
техните емисии от ПГ и промените на климата;

- определи засегнатата околна среда и да се идентифицират рецепторите;
- определи кумулативното въздействие в контекста на глобалния принос на

повишаващите се концентрациите на ПГ в атмосферата (основно на CO2)
и т.н.

Предложението на ЕК за ревизиране на Директивата за ОВОС, прието на
26.10.2012 г., въвежда изменения, имащи за цел да включват и съображенията,
свързани с изменението на климата, риска от бедствия и наличието на природни
ресурси.

Ръководството за интегриране на изменението на климата и биологичното
разнообразие в оценката на въздействието върху околната среда, освен глобалния
характер, разглежда и основните характеристики на изменението на климата, които е
най-вероятно да бъдат значително предизвикателство в процеса на ОВОС, а именно:

 дългосрочния и кумулативен характер на въздействията;
 сложността на проблема и връзките причина-следствие;
 несигурността23.

Документът не препраща към ОВОС в трансграничен контекст.

Каре 1. Оценка на климатичните промени и ОВОС

В чл. 3(б) и Приложение ІV на Директивата за ОВОС се казва, че ОВОС
определя, описва и оценява по подходящ начин, с оглед всеки отделен случай
прякото и непрякото въздействие на даден проект върху климата и описва аспектите
на околната среда, които е вероятно да бъдат значително засегнати, като напр.

23 „Ръководство за интегриране на изменението на климата и биологичното разнообразие в оценката на въздействието
върху околната среда“, ЕК, 2013 г.
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климатичните фактори.

Законодателството на ЕС не съдържа ясни насоки относно това, какви са
граничните стойности за емисиите от ПГ, които показват вредните въздействия на
проекта върху климата, което би предизвикало извършването на анализ на тези
въздействия. Този факт трябва да бъде научно обоснован, предлагащ гранични
стойности, които да предизвикат необходимостта от извършване на анализ за
въздействието на проекта върху изменението на климата.

Предложението на ЕК за ревизиране на Директивата за ОВОС от октомври
2012 г. цели да укрепи разпоредбите относно промените на климата. С него се
въвежда ясно понятието „промени на климата“ и „ПГ“ и описание на аспектите на
климатичните промени, които следва да бъдат разгледани  като част от критериите за
преценка на необходимостта от ОВОС за проектите по Приложение ІІ –
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на съответствие с националното законодателство и това ЕС, за повишаването на
устойчивостта на проекта към измененията на климата и за справянето с конфликти
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Друг пример за ръководство, за това как изменението на климата да се
интегрира в процеса на ОВОС, е „Практическото ръководство за инкорпориране на
изменението на климата в процеса на оценката на въздействието върху околната
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24 „Ръководство за интегриране на изменението на климата и биологичното разнообразие в оценката на въздействието
върху околната среда“, ЕК, 2013 г.
25 https://www.iaia.org/IAIA-Climate-Symposium-DC/documents/Canada_ClimateChangeGuide.pdf
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- основни източници на информация, които експертите и възложителите
могат да ползват при разглеждането на изменението на климата при
ОВОС на проекти;

- насоки за установяване на съгласуваност между
федералните/провинциалните/ териториалните юрисдикции, относно това
как трябва да се отчете изменението на климата в процеса на ОВОС.

Принципните параметри на изменението на климата, така както са възприети
на глобално ниво, се изразени като йерархия: първични, вторични и третични (вж
Фигура 6.12.е-1):

- температурни промени – като първичен отговор на повишените нива на
ПГ;

- промени в състоянието на моретата, ветровете, дъждовете, заедно с
повишаването на честотата и интензитета на климатичните явления;

- и водещи до промени във физическите, биологичните и социални
тенденции.

Фигура 6.12.е-1. Йерархия на промяната

Канадското ръководство препоръчва, ако се реши, че изменението на климата
трябва да бъде включено в ОВОС, следващата стъпка да бъде определяне на начина,
по който ще се определят за целите на ОВОС реалните стойности за подходящите
параметри на климатичните промени. Ръководството предлага следните опции:

- принципно налични проекции за изменението на климата от източници като
докладите на МППИК или от системи, базирани в интернет за прогнозирането
му;

- проучвания, разработени за съответната провинция или регион от
правителствата и останалите агенции;

- моделиране на изменението на климата, направено специално за целите на
проекта, като се признава, че този подход е както сложен така и потенциално
скъп;

- и прилагането на подход, основан на оценката на риска, с цел отчитане и на
въздействията и последствията от климатичните промени.
Канадското ръководство е пример за национално такова, имащо за цел да

осигури на местните експерти по ОВОС „яснота относно последствията от
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изменението на климата във връзка с подготовката на ОВОС, насоката за
определяне на това дали за конкретния проект е необходимо то да бъде разгледано,
източниците на информация, които могат да бъдат ползвани при оценката, насоки
за включването на съображенията относно изменението на климата в процеса на
ОВОС.“

Каре 2. Процес на преглед на отчитането на изменението на климата на етапа на
определянето на обхвата на ОВОС

Въпрос, свързан с
определянето на обхвата

на ОВОС

Процес на преглед

Критерии, свързани с
проектирането

Преглед и обосновка на текущите критерии, свързани с проектирането с оглед на
прогнозираното изменение на климата и на физическата околна среда през жизнения
цикъл на проекта. Ако е необходимо, критериите, свързани с проектирането, трябва
да се променят съответно и да се приложат променените фактори на проектирането
на проекта.

Екологични, социално-
икономически и физични
фактори

Прогнозиране на възможните промени и нови елементи на ЦКОС, здравеопазването,
безопасността или тенденциите, свързани с изменението на климата през жизнения
цикъл на проекта и включването им в процеса. Това включва възможните физични
фактори на околната среда, които  може да бъдат засегнати от проекта.

Кумулативни
въздействия

Идентифициране на аспектите, свързани с възможните кумулативни въздействия,
въз основа на първичните и вторичните въздействия, свързани с изменението на
климата, които трябва да бъдат разгледани за целия жизнен цикъл на проекта.
Инкорпориране на тези аспекти в процеса на ОВОС.

Несигурност на
прогнозите

Установяване на елементите на несигурността, свързана с прогнозите и начина, по
който те се отразяват на риска от значителни въздействия. Инкорпориране на
елементите на несигурност при дефинирането на въздействията

В Каре 3 са представени някои аспекти, които може да бъдат взети предвид при
оценката на потенциалните граници и някои съображения относно изменението на климата
по канадското ръководство.

Каре 3. Аспекти, които трябва да бъдат взети предвид при определянето на граници в
оценката

Вид граница Описание Възможни съображения, свързани с
адаптацията към изменението на климата

Пространствени
граници

Мястото, където ще се извършват
дейностите по проекта или
местоположението на съоръженията:
включват всяка територия на влияние
(заустване на отпадъчни течности,
изпускане на емисии) и разпространението
на ЦКОС

Да се оцени как пространствените граници на
проекта, включително и на отделните ЦКОС,
могат да се променят в контекста на
потенциалните аспекти, свързани с климата

Времеви граници Колко пъти дейностите по проекта
съвпадат с наличието на ЦКОС,
включително и на етапа след извеждането
му от експлоатация: сезонни аспекти,
свързани с ЦКОС като периоди на
миграция или размножаване

Да се оцени как времевите граници на
проекта, включително и на отделните ЦКОС,
могат да се променят в контекста на
потенциалните аспекти, свързани с климата

Екологични
граници

Отчитане на пространствения и времеви
мащаб на естествените системи

Да се оцени как потенциалните въздействия от
изменението на климата могат да засегнат
екологичните граници по възможност през
целия жизнен цикъл на проекта

Административни Граници, определени политически или Да се установят нови или промените в
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граници нормативно, свързани със събирането на
данни за управление на ресурсите

съществуващите административни граници за
да се разгледат въпросите, свързани с
управлението на изменението на климата

Технически
граници

Ограничения, наложени на оценката от
способността на въздействието да бъде
измервано, наличието на данни и
разходите за събирането и оценката на
информацията

Тези потенциални граници следва да бъдат
оценени в контекста на изменението на
климата. Ако тези ограничения са твърде
големи, гореописаните граници трябва да
бъдат оценени в този контекст.

Процесът на отчитането на изменението на климата на етапа на определянето
на обхвата на ОВОС и аспекти, които трябва да бъдат взети предвид при
определянето на граници в оценката описани в табличен вид в каре 2 и 3 по
компоненти и фактори, които имат вероятност да бъдат засегнати от настоящото ИП
подробно са анализиирани в раздел 5 и 6 на настоящия доклад за ОВОС. В тях са
направени съответните изводи и оценки на база, на които инвестиционното
предложение с неговите мащаби, териториален обхват и въздействие не създават
предпоставки за изменението на климата.

Ще бъде представен процесът на преглед на отчитането на изменението на
климата на етапа на определянето на обхвата на ОВОС съгласно Канадското
ръководство.

Каре 2. Процес на преглед на отчитането на изменението на климата на етапа на
определянето на обхвата на ОВОС26
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цикъл на проекта. Ако е необходимо, критериите, свързани с проектирането, трябва
да се променят съответно и да се приложат променените фактори на проектирането
на проекта.

Екологични, социално-
икономически и физични
фактори

Прогнозиране на възможните промени и нови елементи на ЦКОС, здравеопазването,
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Идентифициране на аспектите, свързани с възможните кумулативни въздействия,
въз основа на първичните и вторичните въздействия, свързани с изменението на
климата, които трябва да бъдат разгледани за целия жизнен цикъл на проекта.
Инкорпориране на тези аспекти в процеса на ОВОС.

Несигурност на
прогнозите

Установяване на елементите на несигурността, свързана с прогнозите и начина, по
който те се отразяват на риска от значителни въздействия. Инкорпориране на
елементите на несигурност при дефинирането на въздействията

В Каре 3 са представени някои аспекти, които може да бъдат взети предвид при
оценката на потенциалните граници и някои съображения относно изменението на климата
по канадското ръководство.

26 „Практическото ръководство за инкорпориране на изменението на климата в процеса на оценката на въздействието върху
околната среда“, 2003 г.
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Каре 3. Аспекти, които трябва да бъдат взети предвид при определянето на граници в
оценката 27

Вид граница Описание Възможни съображения, свързани с
адаптацията към изменението на климата

Пространствени
граници

Мястото, където ще се извършват
дейностите по проекта или
местоположението на съоръженията:
включват всяка територия на влияние
(заустване на отпадъчни течности,
изпускане на емисии) и разпространението
на ЦКОС

Да се оцени как пространствените граници на
проекта, включително и на отделните ЦКОС,
могат да се променят в контекста на
потенциалните аспекти, свързани с климата

Времеви граници Колко пъти дейностите по проекта
съвпадат с наличието на ЦКОС,
включително и на етапа след извеждането
му от експлоатация: сезонни аспекти,
свързани с ЦКОС като периоди на
миграция или размножаване

Да се оцени как времевите граници на
проекта, включително и на отделните ЦКОС,
могат да се променят в контекста на
потенциалните аспекти, свързани с климата

Екологични
граници

Отчитане на пространствения и времеви
мащаб на естествените системи

Да се оцени как потенциалните въздействия от
изменението на климата могат да засегнат
екологичните граници по възможност през
целия жизнен цикъл на проекта

Административни
граници

Граници, определени политически или
нормативно, свързани със събирането на
данни за управление на ресурсите

Да се установят нови или промените в
съществуващите административни граници за
да се разгледат въпросите, свързани с
управлението на изменението на климата

Технически
граници

Ограничения, наложени на оценката от
способността на въздействието да бъде
измервано, наличието на данни и
разходите за събирането и оценката на
информацията

Тези потенциални граници следва да бъдат
оценени в контекста на изменението на
климата. Ако тези ограничения са твърде
големи, гореописаните граници трябва да
бъдат оценени в този контекст.

Процесът на отчитането на изменението на климата на етапа на определянето
на обхвата на ОВОС и аспекти, които трябва да бъдат взети предвид при
определянето на граници в оценката описани в табличен вид в каре 2 и 3 по
компоненти и фактори, които имат вероятност да бъдат засегнати от настоящото ИП
подробно са анализиирани в раздел 5 и 6 на настоящия доклад за ОВОС. В тях са
направени съответните изводи и оценки на база, на които инвестиционното
предложение с неговите мащаби, териториален обхват и въздействие не създават
предпоставки за изменението на климата.

ж) използваните технологии и вещества;
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда извършването на

технологичен добив на скалнооблицовъчни материали (мрамори) от находище
“Агликина поляна”, землище с. Егрек, с. Голям Девесил и с. Девесилово, община
Крумовград.

По същество, технологичния процес се изразява в извършването на открит,
безвзривен кариерен добив на скалнооблицовъчни материали, при селективно
депониране на откривка и минен отпадък в депа в рамките на концесионната площ и
др. съпътстващи дейности по складиране и експедиция на добитата суровина. Не се
предвиждат дейности по предварителна обработка на добитата суровина.

27 „Практическото ръководство за инкорпориране на изменението на климата в процеса на оценката на въздействието върху
околната среда“, 2003 г.
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За целта са предвидени необходимите структурни звена и техническа
инфраструктура, вкл. функционални връзки за осъществяване на основните
дейности по:

 технологичен добив;
 складиране, логистика и транспорт.
Организацията на работния процес, вкл. проектирането, разработването и

експлоатацията на кариерната площадка, е съобразена с относимите нормативни
актове в областта на минното дело, както и изискванията за защита на околната
среда. Всички площадки, и открити зони, в които се осъществяват специфични
технологични и добивни дейности се оборудват със съответните съоръжения за
безопасно протичане на процесите.
Съгласно плана за развитие на находището, подготовката за експлоатацията и
технологичния добив на кариерната площадка ще се развиват поетапно, чрез
последователно разработване, експлоатация, закриване и рекултивация на
технологичните участъци (технологичен блок/участък – Изток; технологичен
блок/участък – Централен; технологичен блок/участък – Запад).

За изграждането/развитието на кариерната площадка (находище) предмет на
инвестиционното намерение, е възприет конвенционален метод за разкриване и
селективно депониране на откривка и минен отпадък в рамките на концесионната
площ.

През подготвителния/строителен период, ще бъдат изпълнени следните
минно-строителни дейности (СМР):

 Трасиране на временни вътрешнокариерни пътища;
 Трасиране на външнокариерни пътища за извозване на добитата суровина;
 Отстраняване на почвено-хумусния слой, вкл. откривката от

технологичния участък и подготовка за извършване на добив, в т.ч.
организиране на хумусни депа и депа/насипища за отпадъци от минната
дейност;

 Разполагане на санитарно-битови сгради за работниците, офис помещение
и др.

В експлоатационен режим, технологичния процес се изразява в извършването
на открит, безвзривен кариерен добив на скалнооблицовъчни материали (мрамори),
чрез прилагане на транспортна система на разработване със стъпала от горе на долу и
външни насипища, като изземването на полезното изкопаемо (скалнооблицовъчни
материали) ще се извърши по циклична технология с използване на диамантени
въжени резачки (ДВР).

Съгласно плана за развитие на находището, експлоатацията и технологичния
добив на кариерната площадка ще се развиват поетапно, чрез последователно
разработване, експлоатация, закриване и рекултивация на технологичните
участъци/етапи (технологичен участък/етап – изток; технологичен участък/етап –
централен; технологичен участък/етап – запад ).

Цялостната схема за отработване на запасите в находището за периода на
концесията ще се осъществи според установената добивна технология, в пет на брой
кариери, разположени в трите основни технологични участъка.

Развитието на кариерата ще започне от технологичен участък – изток, след
което ще се пристъпи към усвояване на централната и западна част на находището.
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7. 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;

Основните методи за оценка на факторите на околната среда са системно-
екологичния анализ и синтез на данни, факти и литература по проблемите. При
обобщението на данни и заключенията са прилагани съществуващите нормативни
документи, закони, наредби и правилници.

Освен това е направено:
посещение и теренно проучване;
анализ на картните схеми;
анализ на проектната документация на прилежащи обекти;
анализ на научната литература;
Синтезиране на резултатите от анализите и съставяне на експертната оценка;
Приложени  са следните методически принципи:
 Принцип на териториалност, съгласно който степента на усвояване на

територията определя характера на съществуването и развитието й;
 Принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част от

единна система, независимо от водещата или подчинената му роля;
 Принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда са

предмет на внимание във всички фази на планиране, проектиране,
строителство и експлоатация;

 Принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на
околната среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на
урбанистично развитие с капацитета на природните ресурси и условията за
живот на местното и бъдещо население;

 Принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има
предимствена роля пред останалите;

 Принцип на предпазването, при който, ако за дадено въздействие няма
достатъчно информация, то се приема най-лошия възможен сценарий.
Приложени  са следните методически подходи:

 Аналитичните подходи;
 Системно-структурния подход при оценка състоянието на околната среда;
 Прогнозата за компонентите и факторите на околната среда да се базира на

сценариите за развитие;
 анализ, който е в основата на избора на мерки за предотвратяване или

възстановяване на допуснати нарушения и изменения на околната среда.
Приложените методи на работа са както следва:

 Събиране на необходимата информация и данни за съществуващото
състояние-литературни справки, проучване на документи, изследвания,
измервания, нормативни документи, посещения на терена от експертите;

 Птиците в района на ИП са определени визуално въз основа на направените
наблюдения и издаваните от тях звуци, като при трудности в определянето на
видовете е ползван определителя Collins Bird guide 2009г.

 Обследването на птиците е извършено чрез прилагането на трансектния метод
(Line transects methods Bibby et al., 1992) като са отчетени нереещи птици и
такива, ползващи като миграционни коридори въздушното пространдство в
района на ИП.
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 Наблюденията на птиците са извършвани рано сутрин по време на излитането
от местата за нощуване. Проучванията са извършвани с помощта на бинокъл
Opticron с увеличение 8 x 40.

 Систематизиране и анализ на събраната информация и на основните проблеми
на района чрез прилагане на количествени и качествени методи за анализ и
оценка на състоянието на средата и на възможните последствия от
реализацията на инвестиционното предложение;

 Съответствие на целите на инвестиционното предложение с Общински план
за развитие на община Крумовград и други програми и планове в района;

 Описание на целите за опазване на околната среда;
 Обсъждане на алтернативи и препоръки при избор на алтернатива;
 Оценка на очакваното въздействие на предвидените мероприятия върху

компонентите на околната среда;
 Предлагане на мерки за предотвратяване и ограничаване на вредните

въздействия на околната среда и вероятност от поява на кумулативни
въздействия;

 Предлагане на мерки за мониторинг на въздействията по време на
реализирането инвестиционното предложение;

 Изводи, препоръки и заключение.

8. 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;

Планът за изпълнение на предвидените мерки за предотвратяване и
намаляване на вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве е част
от доклада за ОВОС.

При спазване на предложената технология по време на строителство и
експлоатация на кариерата няма да се налагат специални технически мероприятия за
ограничаване на отрицателните въздействия от дейността.

І. Общи
1. Специализираният проект за подробен устройствен план за находище за добив

на подземни богатства в землището на село Егрек, село Голям Девесил и село
Девесилово, община Крумовград касаещ настоящото ИП да бъде съгласуван с
РИОСВ-Хасково.

2. Управлението на минните отпадъци да се извършва в съответствие с утвърден
от План за управление на минните отпадъци.

3. Цялостният и годишните проекти за разработване на находището, както и
цялостният проект за рекултивация на обекта да се съобразят с условията и
мерките, вкючени в доклада по ОВОС.

4. Общи мерки за здраве и безопасност:
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4.1.Територията на находище „Агликина поляна“ да бъде обозначена по целия
контур.

4.2.Да се проучат всички възможни транспортни схеми, необходими както за
нормална експлоатация на находището, така и при природни бедствия,
производствени аварии и трудови злополуки.

4.3.Да се проучат възможностите за достъп на линейки и противопожарни
автомобили до всеки участък от концесионната площ.

4.4.Подборът на работния персонал да се осъществи при спазване на
образователните, квалификационните и здравни изисквания. Да не се
допускат до работа в рискова среда лица с медицински противопоказания
за съответните вредности, както и лица, чиято евакуация е затруднена.

ІІ. За фазата на проектиране - превантивни мерки:
1. При проектирането на строителната площадка за административните,

санитарно-битовите и складови помещения и площадките за паркиране да
се предвидят:
 Безопасни транспортни трасета с подходящ за отводняване наклон,

отделни добре обозначени и осветени пътища и проходи за работния
персонал без пропадания и неравности;

 Зони за депониране на меката и твърда откривка и за трошена маса,
предназначена за пътно строителство;

 Зона за разполагане на фургоните с канцелария, столова, съблекални и
санитарно-битови помещения;

 Места за тютюнопушене в съответствие с нормативните изисквания за
хигиена и пожарна безопасност;

 Места за съхранение и използване на вода за пиене и миене със
стандартни физико-химични и микробиологични показатели.

2. Да се разработи План за безопасност и здраве с мерки за осигуряване на
здравословни и сигурни условия на труд и мерки за опазване от замърсяване
на почвата, водата и въздуха.

3. Да се планира местоположението и съдържанието на информационните
табели, знаците и сигналите за безопасност, задължителните лични
предпазни средства и телефони за контакт.

4. Да се изготви проект за техническа и биологична рекултивация, съгласно
изискванията на Наредба № 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени,
подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на
хумусния слой, който да предвижда етапан рекултивация на обекта.
Проектът да се представи в РИОСВ-Хасково за становище, преди
окончателното му внасяне в Министерство на енергетиката.

5. В проекта за рекултивация да не се допуска внасянето на инвазивни (чужди
за региона ) растителни видове.

6. Да се предвидят закрити складови площи за предварително съхранение на
образуваните опасни отпадъци.

ІІІ. Преди извършване на откривно-подготвителни работи и започване на
експлоатацията – превантивни мерки:

1. Да се регламентира достъпа до зоната на строителството и да се осигури
входящ и изходящ контрол. Да се забрани допускането на случайни външни
лица и особено деца.

2. Да се осигури охрана и ефективно площадково осветление през тъмната
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част от денонощието.
3. Да се направи избор на строителни материали с минимално въздействие

върху околната следа.
4. Да не допуска изоставяне, нерегламентирано изхвърляне, изгаряне или

друго неконтролирано обезвреждане на отпадъците.
5. До площадката да се допуска само изправна транспортна и строителна

механизация с емисии от двигателите, съответстващи на нормативните
изисквания.

6. На площадката да се съхраняват сорбиращи материали и да се проведе
инструктаж на строителния персонал за начина на приложението им при
разливи и индиценти.

7. За работещите на кариерата да се осигури пълен комплект индивидуални
лични предпазни средства и защитно работно облекло според сезона.

8. За битови-санитарни нужди на работещите да се използва вода със
стандартни физико-химични и микробиологични показатели.

9. На всеки етап от работния процес отговорното лице – координаторът по
безопасност и здраве на строежа, да контролира спазването на мерките,
формулиране в Плана за безопасност и здраве, разбработен въз основа на
Правилник Д 01-001 за безопасността на труда при разработване на
находища по открит начин, утвърден със Заповед № 278 на министъра н
атруда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 18 от 1.03.1996 г.

10. Преди извършването на разкривката на повърхностния почвен слой в
съответния блок на находището (блок 1, 2 и 3), да бъде обходен терена със
специалист хипертолог, след съгласуване с РИОСВ-Хасково/МОСВ, за
проверка за наличие и преместване на екземпляри от двата вида сухоземни
костенурки.

11. За питейни нужди на работещите да се осигури бутилирана трапезна вода.
12. Да се сключи договор с външна фирма за предоставяне и поддръжка на

мобилна химическа тоалетна.
13. Да се сключи договор за извозването на санитарните отпадъчни води с

фирма, разполагаща с специализирана техника, до действаща ПСОВ, за
последващо пречистване.

14. Да се сключи договор с местното „ВиК“ дружество за доставка на вода със
специализирана техника, за промишлени и санитарни нужди.

15. Преди започване на добив по всеки участък да се извършат теренни
проучвания от специалист „културно наследство“ за наличие на културни
ценности в обхвата на учатъци – 1,2 и 3.

16. Преди започване на експлоатация на обекта РИОСВ-Хасково да бъде
писмено уведомена за датата на стариране на дейности в обекта.

17. Да се извърши класификация на отпадъците, които ще се генерират в
обекта, съгласно изискванията на Наредба № 2 за класификация на
отпадъците.

18. Да се разработи авариен план с действия за ограничаване или ликвидиране
на последиците от замърсяването следствие аварийна ситуация на
насипищата. Същият да се представи в РИОСВ- Хасково.

19. Минните дейности да се извършват без пробивно-взривни работи/ да се
използват техноогии, които са благоприятни за запазване на режима на
подземните води.

20. Да не се допускат кариерни дейности в участък „Изток“, които могат да
окажат влияние върху качеството и количеството на водата в каптиран
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извор „Голям Девесил“.

ІV. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация- превантивни мерки:

1. Възможността от съществуването на археологични паметници в района
изисква, ако в процеса на извършваните строителни дейности се попадне на
такива, необходимо е да се преустанови дейността и извършат съответните
проучвания и консервации, съгласно изискванията на Закона за културното
наследство

2. Да се разработи план за движение и паркиране на пътните превозни средства
и тежката механизация.

3. Да се осигури контрол на достъпа. В кариерата да не се допускат външни лица
без придружител.

4. Работната зона да бъде добре осветена.
5. В монтажа/демонтажа, техническата поддръжка и експлоатацията на

машините, електрическата инсталация и работното оборудване да участват
само лица с необходимите образователен ценз и квалификация.

6. Всички работещи и външни посетители да носят задължително лични
предпазни следства: за защита на главата от механичен удар – противоударна
каска, за защита на зрителния анализатор от летящи частици – защитни очила
закрит тип, за защита на слуховия анализатор – антифони, за защита на
дихателната система – противопрахова маска, защитни обувки с дълбок
грайфер против подхлъзване и падане.

7. Движението да става само по обозначените пътеки и проходи.
8. Да се измерят в нормални работни условия нивата на шума и концентрацията

на праха в дихателната зона на експонираните работещи.
9. На работния персонал да се извършват предварителни и периодични

медицински прегледи и изследвания.
10. На работната площадка, в административните фургони и в превозните

средства да се осигурят аптечки за първа медицинска помощ, комплектовани с
необходимите медикаменти, дезинфекционни разтвори и превързочни
материали, в срок на годност.

11. Ръководството на фирмата, която ще експлоатира находището за добив на
мрамор, да разработи и прилага системна политика по качество, околна среда
и здраве и безопасност при работа.

12. За пиене и миене на работещите да се използва вода със стандартни физико-
химични и микробиологични показатели.

13. Да се сключи договор с външна фирма за предоставяне и поддръжка на
мобилни химически тоалетни.

14. Да се сключат договори  за извозването на санитарните отпадъчни води с
фирма, разполагаща с специализирана техника, до действаща ПСОВ, за
последващо пречистване.

15. Да се извършва редовно наблюдение, поддръжка и ремонт на металния
утайтел за охлаждащи води и водоплътната изгребна яма за битови води, за
предотвратяване на изтичането на отпадъчни води от тях и замърсяване на
повърхностни или подземни води.

16. Да се води дневник за количеството на предадените за пречистване води в
ПСОВ.

17. В случай на аварийни ситуации в кариерата, при които може да възникне
опасност от проникване на замърсители в подземните или повърхностни води
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лицата, в резултат на чиято дейност е предизвикана аварията трябва да
извършат следното:

- ограждане на мястото на аварията и осигуряване на неговата охрана;
- подходяща обработка на разлетите и разсипани вещества със

сорбционни материали;
- събиране, неутрализиране или унищожаване на разлетите или

разсипани вещества;
- ликвидиране на последиците от аварията;
- едновременно с това, незабавно да се уведомят Басейновата дирекция

и постоянната общинска комисия за защита на населението при бедствия,
аварии и катастрофи.

Планът за изпълнение на мерките съгласно Приложение № 2а към чл. 14, ал. 1,
т. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС е представен в табл. 8.-
1.

Табл. 8.-1.
№
по
ред

Мерки по чл.96, ал. 1, т. 7 от ЗООС мерки,
предвидени да предотвратят, намалят или,

където е възможно да прекратят значителните
въздействия върху околната среда

Период на
изпълнение

Резултат

1. Aтмосферен въздух

1.1 За ограничаване на емисиите на прахообразни
вещества при товарене и разтоварване,
складиране на твърди прахообразни материали
да се вземат предвид разпоредбите на чл. 70 от
Наредба 1/2005 за норми за допустими емисии
на вредни вещества (замърсители), изпускани в
атмосферата от обекти и дейности с неподвижни
източници на емисии

Строителство

Експлоатация

Рекултивация

Ограничаване
неорганизираните емисии
на прах

1.2 Външнокариерните пътища, без трайна настилка
за експедиция на готовата продукция да се
поддържат в добро състояние – без големи
неравности и оросяван в сухи дни.

Експлоатация Ограничаване емисиите на
прах при движение на
тежкотоварни камиони

1.3 Ограничаване на дейностите в кариерата при
климатични условия, благоприятстващи
разпрашаване

Строителство и
експлоатация

Ограничаване на прахови
емисии при дейности с
прахообразни материали,
съгл. Чл. 70 на Наредба №
1/27.06.2005 г.

1.4 Оросяване на местата с интензивно
прахоотделяне

Строителство и
Експлоатация

Ограничаване на прахови
емисии в района на
кариерата

1.5 Редовна техническа поддръжка на кариерната
техника и транспортните средства

Сроителство и
Експлоатация

Ограничаване емисиите на
прах при дейности с
прахообразни материали,
съгл. Чл. 70 на Наредба №
1/27.06.2005 г., снижаване
на емисии на шум

1.6 Оптимизиране на условията за товарене и
разтоварване чрез намаляване на височината на
разтоварване

Строителство и
експлоатация

Ограничаване на емисиите
на прах при товаро-
разтоварни дейности, съгл.
Чл. 70 на Наредба №
1/27.06.2005 г.
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1.7 През топлите и сухи периоди насипищата,
депонирания материал  и местата за товарене и
разтоварване да се навлажняват, доколкото това
е необходимо

Експлоатация Снижение на праховите
емисии при дейности с
прахообразни материали,
съгл. Чл. 70 на Наредба №
1/27.06.2005 г.

1.8 Камионите, извозващи добитата суровина , да
бъдат снабдени и да използват задължително
платнище

Експлоатация Ограничаване емисиите на
прах при транспортиране,
съгл. Чл. 70 на Наредба №
1/27.06.2005 г.

1.9 През засушливия период на топлото полугодие
да се провежда редовно
оросяване на вътрешно кариерните пътища, с
цел да се избегне реемисията на прах от тях

Строителство
експлоатация

Ограничаване емисиите на
прах при транспортиране,
съгл. Чл. 70 на Наредба №
1/27.06.2005 г.

1.10 Да се поддържа /почиства връзката при
включването на полските пътища от находището
за добив на скално-облицовъчни материали към
републиканската пътна мрежа.

Строителство
експлоатация

Ограничаване емисиите на
прах при транспортиране,
съгл. Чл. 70 на Наредба №
1/27.06.2005 г.

2. Повърхностни и подземни води

2.1 Събиране и извозване на отпадъците от опаковки
и други продукти, които може да съдържат
опасни вещества;

По време на
строителството и
експлоатацията на
обекта.

Намаляване риска от
замърсяване на водите

2.2 Отвеждане на повърхностните води от
територията на кариерата и събиране им с цел
повторното им ползване;

По време на
експлоатацията на
обекта.

Намаляване риска от
замърсяване на водите

2.3 Направа на отводнителни канавки край
контурите на кариерата с цел отвеждане на
повърхностните води от валежите, формирани   в
съседните територии;

По време на
строителството

Намаляване риска от
замърсяване на водите

2.4 Събиране и повторно ползване на водата за
промишлени нужди .

По време на
експлоатацията на
обекта.

Намаляване риска от
замърсяване на водите

3. Почви

3.1 Изземване на хумусния хоризонт и
съхраняването му на отделни депа за
оползотворяване при рекултивационните работи.

Етап експлоатация
При дейности по
разкриване на
полезното
изкопаемо

Запазване на ценния
ресурс и последваща

използване за
рекултивация

4.Опасни химични вещества

4.1. В случай, че настъпи промяна във вида и/или
количествата на опасни вещества от Приложение
3 към ЗООС, водеща до класификацията на
преприятието с нисък или висок рисков
потенциал съгласно чл. 103, ал. 5 от ЗООС имате
задължение да подадете до ИАОС актуализирано
уведомление от извършена класификация.

Етап
експлоатация

Опазване на околната
среда и здравето на хората
Наличен актуализиран
доклад по Приложение №
1 в обекта

4.2. Да се поддържа в наличност доклада от
извършена класификация по чл. 103, ал.1 от
ЗООС, както и всяка негова актуализация и да се
предоставя при поискване на органите по чл.
148, ал.3 на ЗООС.

Етап
експлоатация

Опазване на околната
среда и здравето на хората
Наличен доклад по
Приложение № 1 в обекта

5.Биоразнообразие
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5.1. Извършването на разкривка на повърхностния
почвен слой в съответния блок на находището
(блок 1, 2 и 3), да бъде извън размножителния
период (01 април – 15 юни) на птиците.

Етап
строителство

Опазване на
биоразнообразието

5.2. В проекта за рекултивация да не се допуска
внасянето на инвазивни (чужди за региона )
растителни видове

Етап закриване Опазване на
биоразнообразието

5.3. Преди извършването на разкривката на
повърхностния почвен слой в съответния блок на
находището (блок 1, 2 и 3), да бъде обходен
терена със специалист хипертолог, след
съгласуване с РИОСВ-Хасково/МОСВ, за
проверка за наличие и преместване на
екземпляри от двата вида сухоземни костенурки.

Етап
строителство

Опазване на
биоразнообразието

6. Вредни физични фактори – шум и вибрации

6.1. Провеждане на собствени периодични
измервания на шум, излъчван в околната среда.

При експлоатация
на кариерата
Намаляване на
емисиите.

Налични протоколи от
СПИ по компонента,
издадени от акредитирана
лаборатория.

7.Отпадъци

7.1. Да се води строга отчетност за образуваните
отпадъци. Отпадъците да се предават
приоритетно за оползотворяване.

Етап строителство
Етап експлоатация
Етап рекултивация

Предотвратяване
замърсяването на
компоненти почви, води от
нерегламентирано
изхвърляни отпадъци

7.2. Всички налични количества предварително
съхранение отпадъци да бъдат предадени на
лицензирани преработватели.

Етап експлоатация Предотвратяване
замърсяването на
компоненти почви, води от
нерегламентирано
изхвърляни отпадъци

9. 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;

ИП не е класифицирано по Наредбата за предотвратяване на големи аварии
с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях като предприятие с
нисък или висок рисков потенциал. В този аспект инвестиционното предложение не
е уязвимо от големи аварии и/или бедствия.

За целите на настоящия ДОВОС е направена оценка на риска (пряк и
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косвен) за различните етапи (изграждане и експлоатация) в зависимост от
установените вредни фактори спрямо най-близките обекти подлежащи на здравна
защита. Методиката включва:

1. Преценка на тежестта на вредите; извършва се по 3-степенна скала (малка,
тежка и много тежка);

2. Преценка на вероятността от настъпване на вреда и/или щета; извършва се
по 3-степенна скала (много малка вероятност, вероятно и голяма вероятност) в два
варианта (за бързо настъпващи опасни събития/ситуации и за продължително
действащи вредности);

3. Оценка на риска. Използва се матрица, при която по хоризонтала са
нанесени нивата на елемента тежест на вредата, а по вертикала – елемента
вероятност за настъпване на вредата. Комбинацията от тези 2 елемента определя
нивото на риска в 5-степенна скала.

– Нивото „Пренебрежим риск“ не изисква предприемането на допълнителни
профилактични мерки.

– Нивото „Допустим риск“ съответства на минималните изисквания и норми
за безопасност.

– Останалите нива („Умерен“, „Голям“ и „Недопустим риск“) изискват
предприемане на различни мерки за снижаването или отстраняването му, вкл.
незабавно прекратяване на дейността при недопустим риск.

По експертна оценка, установените прогнозни нива на риска спрямо най-
близките обекти подлежащи на здравна защита са както следва:

По време на строителството:
1.а) За газообразните замърсители от транспортната и строителната техника:

тежест – малка, вероятност – много малка, оценка на риска – пренебрежим риск; зона
на въздействие – локално (около мястото на строителството);

1.б) За прахообразните замърсители при изкопните дейности: тежест – малка,
вероятност – вероятна, оценка на риска – допустим риск; зона на въздействие –
локално (около мястото на възникване, но е възможно и извън границите на
площадката);

1.в) За шума от транспортната и строителната техника, и от самите дейности:
тежест – малка, вероятност – вероятна, оценка на риска – допустим риск; зона на
въздействие – локално (около мястото на възникване, но е възможно и извън
границите на площадката);

1.г) За емисиите: тежест – малка, вероятност – много малка, оценка на риска –
пренебрежим риск; зона на въздействие – локално (около мястото на възникване).

За периода на нормална (безаварийна) експлоатация:
2.а) За газообразните замърсители от транспорта (вътрешен и външен): тежест

– малка, вероятност – много малка, оценка на риска – пренебрежим риск; зона на
въздействие – локално (на територията на площадката и извън нея);

2.в) За прахообразните замърсители: тежест – малка, вероятност – вероятно,
оценка на риска – допустим риск; зона на въздействие – локално (на територията на
площадката, но при неблагоприятни МТО-условия и извън нея);

2.г) За шума от обслужващите транспортни средства, технологичното
оборудване: тежест – малка, вероятност – много малка, оценка на риска –
пренебрежим риск; зона на въздействие – локално (основно на територията на
площадката, но е възможно и извън нейните граници);

2.д) За отпадъчните води: тежест – малка, вероятност – много малка, оценка
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на риска – пренебрежим риск; зона на въздействие – локално (в мястото на
третиране).

При аварийна ситуация:
3.а) При инцидент с ОХВ: тежест – малка, вероятност – много малка, оценка

на риска – пренебрежим; зона на въздействие – локално (на мястото на разлива);
3.б) При инцидент (пожар, взрив): тежест – тежка, вероятност – много малка,

оценка на риска – допустим; зона на въздействие – локално (на територията на
площадката).

Въз основа на гореизложеното се преценява, че изграждането и нормалната
експлоатация на инвестиционното предложение по предложения вариант при
реализиране на заложените в проекта мерки и съгласно препоръките в този ДОВОС:

1) Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху
населението.

2) Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху други
обекти, подлежащи на здравна защита;

3) Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху временно
пребиваващото население около площадката на инвестиционното предложение;

4) Съществуват съвременни технологични и технически решения, които
позволяват инвестиционното предложение да се реализира така, че в процеса на
изграждането и нормалната му експлоатация да се осигури защитата на потенциално
засегнатото население.

В плана за действие при аварийни ситуации и природни бедствия се
предвиждат мероприятия и средства, които трябва да се осъществяват веднага при
възникване на авария и трябва да осигурят:

- Спасяването на засегнати хора;
- Ликвидирането на аварията в начален стадий и ограничаване на нейното

развитие;
- Оценка на щетите върху околната среда и материалните активи и действия за

тяхното пълно отстраняване.
Планът и мерките предвидени в него са задължителни за всички работници и

служители, работещи на кариерата.
При всички видове аварии задължително се съставя акт за авария и се

уведомява ръководството на възложителя. Когато аварията е съпроводена от пожар
или смъртна злополука се уведомяват органите на противопожарната охрана и МВР
и Инспекцията по труда.

Възможни аварии:
- Пожар на основни машини, съоръжения и инсталациите;
- Пожар на фургони;
- Свлачища по работния борд на кариерата;
- Свлачища по неработния борд на кариерата;
- Наводнения от поройни дъждове;
- Наводнения от продължителни дъждове;
- Обилни снеговалежи;
- Автопроизшествия.
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10. 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;

В хода на процедурата по ОВОС, съгласно изискванията на чл. 4 от Наредбата
за условията и реда за извършване на ОВОС възложителят  е уведомил следните
компетентни органи, специализирани институции и засегнати страни:

 Директора на РИОСВ- Хасково;
 Кмета на Община Крумовград;
 Кмета на с. Егрек, община Крумовград;
 Кмета на с. Голям Девесил, община Крумовград;
 Кмета на с. Девесилово, община Крумовград;

Уведомленията са представени в Приложение № 6.
Засегнатото население е уведомено чрез, поставени обяви на

информационните табла в кметствата, общината. Съдържание на поставената обява
за информиране на засегнатото население е представена в Приложение № 7.

Във връзка с предоставени уведомления и обяви за инвестиционното
предложение за запознаване и изразяване на становища от страна на засегнатите
лица и обществеността на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата  за условията и реда
за извършване  на оценка на въздействито върху околната среда и съгласно чл. 69,
ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ са изпратени писма до
общината и населените места за липса на постъпили писмени възражения в
законоустановения 30 дневен срок срещу ИП. От страна на общината и населените
места на възложителя са предостаени писма за липсата на възражения срещу
реализацията на ИП. /Приложение № 8/

С разработването на настоящия доклад за ОВОС ще бъде направен по точен и
прецизен анализ на състоянието на околната среда в района. Също така ще бъдат
описани и оценени по подходящ начин и според конкретния случай преките и
непреките въздействия от цялостното инвестиционното предложение за
строителство, дейности и технологии върху човека, биологичното разнообразие и
неговите елементи, включително флора и фауна, почвата, водата, въздуха, климата и
ландшафта, земните недра, материалното и културно-историческото наследство и
взаимодействието между тях, както и общественото мнение.

С писмо възложителят моли за среща относно провеждане на консултации за
изработване на задание за ОВОС на гореописаното инвестиционно предложение.
/Приложение № 9/

Проведена е среща с експерти на РИОСВ-Хасково и са дадени насоки от тяхна
страна относно изработването на заданието и доклада за ОВОС. От срещата е
съставен протокол представен в Приложение № 10.

Съгласно изискванията чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда
/ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп./ и чл. 9, ал. 1-5 от Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС /ДВ, бр. 25/2003 г., изм./ са проведени консултации във връзка
с обхвата на ОВОС , като са изпратени писма до институции и организации,
дейността на които евентуално може да бъде засегната от реализацията и
експлоатацията на инвестиционното предложение:

 Община Крумовград;
 БДУИБР- Пловдив;
 РИМ-Кърджали;
 РЗИ - Кърджали;
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 РИОСВ-Хасково;
 НСИ;
 „ВиК“ ООД;
 Областно пътно управление Кърджали;
 НСИ;
 МОСВ;
 Федерация Зелени балкани;
 РИОСВ-Смолян.

Доказателства за проведените  консултации са представени в Приложение № 11.
С цел провеждане консултации по обхвата на ОВОС на инвестиционното

предложение и за информиране на засегнатата общественост, съгласно чл. 95, ал. 3
от  ЗООС са поставени обяви на информационните табла на с. Егрек, с. Голям
Девесил и с. Девесилово, община Крумовград. В законоустановения срок няма устно
изразени или постъпили писмени възражения срещу обхвата на ДОВОС при
възложителя. / Приложение №12/

Във връзка с изискванията чл. 10, ал. 5 от Наредба за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда възложителят е
провел консултации по изработеното задание с компетентния орган по околна среда.

С писмо с изх. №ПД -12-17/от 01.08.2018 год. директора на РИОСВ-Хасково
уведомява възложителя за съгласувано  задание за обхват и съдържание на ОВОС на
гореописаното инвестиционно предложение. /Приложение № 13/

Във връзка с изискванията чл. 10, ал. 7 от Наредба за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда и относно
съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната
среда и риска за човешкото здравe са проведени консултации с РЗИ Кърджали,
доказателства за които са приложени в Приложение № 14. Съгласно същите се
дават насоки за разработката на доклада за ОВОС.

Съобразно изискванията чл. 10, ал. 5 от Наредба за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда също така са
проведени консултации и с Басейнова Дирекция Източнобеломорски район /БДИБР/.
Приложение № 15. Извършените консултации дават насоки при разработката на
доклада за ОВОС и насоки за извършване на нови консултации с кметовете по
населени места и с ВиК оператора.

С цел опазване на подземните води и водоизточниците за питейно
водоснабдяване е възложена от възложителя „Илинденски Мрамор“ ООД да бъде
извършена оценка и анализ с експертно становище от инженер-геолог и хидрогеолог
касаеща характеристика на хидрогеоложките условия и фактори, влияещи върху
количеството и качеството на подземните води в района на ИП и оценка и прогноза
за влиянието на експлоатационните дейности върху съседните водоизточниците за
питейно водоснабдяване.

В извършената оценка е направен следния извод: Реализацията на ИП няма да
бъде свързана с добив на подземни води, в резултат на което не се очаква
въздействие върху количествения състав на подземните води.

При бъдещите минни дейности не се предвижда отделяне на отпадъчни води
от дейността на обекта и други замърсители, които да проникват в геоложката основа
и подземните води.

Изменения в качествения състав на подземните води не се очакват при
реализация на инвестиционното предложение.

Като цяло, прогнозата е, че вероятни промени в количествено и качествено
отношение на подземните води, свързано с разработването на участък „Изток” от
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кариерата, могат да се отразят върху работата на каптиран извор „Голям Девесил”,
който е в експлоатация. Този участък попада в контура на поясите ІІ и ІІІ на неговата
СОЗ, а в техния обхват се налагат забрани и ограничения за кариерни дейности.

Реализацията на инвестиционното предложение в участъците „Централен” и
„Запад” няма да окаже въздействие върху режима на подземните води,
експлоатиращи чрез каптиран извор „Голям Девесил”.

Другите водоизточници в района на бъдещия открит рудник за добив на
скално-облицовъчни материали се намират на достатъчно разстояние и техните
естествени водосборни области не засягат предвидените за разработване площи.

Извършения анализ е представен за съгласуване в Басейнова Дирекция
Източнобеломорски район. Съгласно изразеното становище от директора на БДИБР
следва да се вземат предвид заключенията направени от автора на оценката и се
извършат консултации с кметовете по населени места и с ВиК оператора.
Становището от БДИБР е приложено в Приложение № 16.

На база на извършения анализ и с цел опазване на подземните води и
водоизточниците за питейно водоснабдяване и предвид даденото експертно
становище от инженер-геолог и хидрогеолог, екипа разработващ доклада за ОВОС е
препоръчал на възложителя да бъде редуцирана концесионната площ на кариерата.

При извършените допълнителни анализи от геолог и хидрогеолог и с цел
опазване на каптиран извор „Голям Девесил” площта на участък „Изток”е
редуцирана.

Проектната концесионна площ на находище „Агликина поляна” от 767,187
дка намалява на 696,8 дка.

Предвид настъпилата промяна в площта на находище „Агликина поляна”
възложителят е извършил ново информиране на засегнатото население чрез обява по
всички населени места в обхвата на ИП. Обявите за информиране на засегнатото
население са представени в Приложение № 17.

От всички населени места е получен отговор за липса на възражения срещу
реализацията на ИП - Приложение № 18.

Съгласно дадените насоки от БДИБР са извършени консултации с кметовете
по населени места и с ВиК оператора относно изградени и действащи
водоизточници за питейно водоснабдяване, със статут на временни разрешителни
или с изтекъл срок, за които няма учредени санитарно-охранителни зони (СОЗ), в
близост до предвидените за разработване участъци - Приложение № 19. Към
настоящия момент от страна на населените места и ВиК Кърджали не са получени
отговори.

Докладът за ОВОС е представен пред компетентния орган по околна среда
РИОСВ-Хасково за оценка качество. С изх. №ПД-12-17/30.09.2019 год. на директора
на РИОСВ е дадена първа отрицателна оценка качество на доклада за ОВОС и
положителна оценка на доклада за ОС - Приложение № 37.

Тъй като към становището не са приложени получените становища по
компетентност от РЗИ и БДИБР същите са изискани по ЗДОИ. С Решение по реда на
ЗДОИ на директора на РИОСВ- Хасково същите са предоставени на възложителя.

Становища по компетентност от РЗИ и БДИБР по първа оценка качество на
доклада за ОВОС и Решение по реда на ЗДОИ са приложени в Приложение № 38.

На база на дадените препоръки от БДИБР е изискано становище от ВиК
Кърджали.              От тяхна страна е изразено положително становище при спазване
на условия за предпазване на каптиран извор „Голям Девесил“ и мерки за запазване
на стария каптаж. Такива мерки са заложени в раздел 8 на настоящата версия на
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доклада за ОВОС. Положително становище от „ВиК“ООД гр. Кърджали е приложен
в Приложение № 39

Обобщена справка касаеща всички проведени консултации, уведомления и
получените отговори е представена в Приложение №20.

11. Заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5 от ЗООС;

Представената проектна документация и допълнителна информация е достатъчна
само за предварителна оценка за определяне на въздействията върху околната среда
от инвестиционното предложение и за вземане на принципно решение за
преминаване в следващите фази на устройствено планиране и инвестиционното
проектиране при съобразяване с приведените в раздел 8 мерки за намаляване на
неблагоприятните въздействия. Съгласно предоставената от Възложителя
информация може да се каже, че са разгледани различни алтернативи и са избрани
най-екологосъобразните от тях. Анализирана е и „нулевата” алтернатива, която не е
безспорно по-екологосъобразна поради опасността от продължаване на
неизползването на земята и ползване на природното богатство. Характерът на обекта
не е свързан с рискове за околната среда и недопустими въздействия.
Инвестиционното предложение съответства на изискванията на нормативната уредба
по околна среда. Извършени са консултации и съгласувания със заинтересованите
лица и експлоатационните дружества и са намерени приемливи решения по
отношение на водоснабдяването и третирането на отпадните води. Устройството на
територията е съобразено със съществуващата инфраструктура. До този момент не са
получени мотивирани възражения срещу предложението, касаещи аспектите на
опазването на околната среда и здравето на населението.

От направената оценка на предполагаемите въздействия върху околната среда
и човешкото здраве в резултат на „Строителство на открит рудник за добив на
скалнооблицовъчни материали, находище „Агликина поляна“, с. Егрек, с. Голям
Девесил и с. Девесилово, община Крумовград“, възложител: „Илинденски Мрамор“
ООД могат да се направят следните обобщения за предполагаемите въздействия:

Атмосферен въздух: Въз основа на извършените моделни изчисления и прогнози за
формираните емисии при експлоатация на кариерата за скалнооблицовъчни
материали може да се обобщи, че при възприетата технология и организация на
работа, не се очаква значително въздействие върху качеството на атмосферния
въздух в разглеждания район.

Влиянието на източници на емисии е допустимо, дори и в случаите при
възможно най – неблагоприятен сценарий, не само в локален но и в по-широк
териториален обхват. Показателно за степента на влияние е изчисленото
концентрационно поле на замърсителите при максимални концентрации.

Пряко влияние на кариерната площадка спрямо най – близко разположените
населени места с концентрации над пределно допустимите, както в
средноденонощен, така и в средногодишен аспект не се очаква.

Количествената оценка на замърсителите по масов баланс също не дава
основание за очаквано трайно замърсяване на приземния атмосферен слой, при
правилна експлоатация и спазване на емисионните ограничения и мерки за контрол
на неорганизираните емисиите на прах.
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Като ниски се оценят и количествата на емисиите в приземния атмосферен
слой от тежкотоварните транспортни средства при движението си на територията на
кариерата и извън нея, с максимални концентрации, значително под допустимите
норми. Емитираните замърсители са незначителни и не предполагат измеримо
въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.

Окончателната оценка въз основа на извършената прогноза е, че въздушната
среда в разглеждания район може да поеме допълнителното натоварване от
реализацията на инвестиционното намерени, като въздействието върху приземния
атмосферен слой ще бъде допустимо, с малък териториален обхват, дългосрочно, с
минимален кумулативен ефект.
Води: От прогнозната оценка на въздействието на ИП върху режима на
повърхностните подземни водни обекти в района е видно, че местоположението на
площадката и предвидените за реализация дейности не предполагат значителни
въздействия върху количествените и качествени показатели. Очакваните въздействия
са оценени за минимални и не оказват влияние за постигане на поставените цели в
Плана за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.).
Геоложка основа: Въздействието върху геоложката основа като цяло е незначително
и обхваща зоните на фундаментите за изграждане на инсталациите.
Минерално разнообразие: Не се очаква въздействие;
Земи и почви: Въздействието за етапа на експлоатация (добива) се изразява в
отнемане на почвените пластове и другите покриващи полезното изкопаемо пластове
за етапа. Въздействието е отрицателно, незначително, локално за ограничена площ,
дълготрайно и обратимо.
През етапа за закриване ще се предприемат действия за възстановяване на почвените
пластове. Стойностно въздействието по компонент „почви“ преминава през
възможни слаби отрицателни въздействия и достигат до положителни при
качествено отнемане и съхраняване на плодородните пластове.
Ландшафт: Не се очакват значителни негативни въздействия върху ландшафта при
реализация на инвестиционното предложение. Влиянието е допустимо отрицателно,
поради премахване на растителното покритие и експлоатацията на находището.
Определя се с отрицателно в локален мащаб до приключване на добива, но в етапа на
рекултивация ще достигне значителна положителна степен, поради
възстановителните дейности.
Биологично разнообразие:
Растителен свят:
Анализът на състоянието на флората на териториите на инвестиционното
предложение показва, преобладанието на вторични и подвижни флорни елементи,
като досега не са установени находища на редки, застрашени от изчезване и
защитени растителни видове. Във връзка с факта, че в територията не са установени
консервационно значими видове, не се очакват преки или косвени негативни
въздействия върху защитени, редки и застрашени от изчезване растителни видове;
Животински свят:
Не се следва да се очакват значителни нежелани, т.е. отрицателни изменения на
състоянието на консервационно значими видове и техните местообитания в района
на ИП. Не може да се твърди за негативни влияния върху сезонните миграции на
различните животински видове. При реализацията на проекта не се очаква
значително отрицателно въздействие върху животинския свят в района.
Защитени територии: Не се очаква въздействие;
Културно наследство: Не се очаква въздействие;
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Отпадъци: В резултат на реализацията на ИП няма да се отделят нови видове
отпадъци и опасни вещества. Въздействието на отпадъците и опасните вещества ще е
локално върху площадката. Степента на въздействие ще е незначителна за
работниците при прилагане на превантивни мерки и лични предпазни средства.
Кумулативни, синергични и трансгранични въздействия не се очакват.
Вредни физични фактори: По време на експлоатацията негативен здравен ефект
върху здравето на работниците ще окажат шума и общите вибрации. Факторите на
работната среда определят риск за здравето на работниците, което е обичайно при
подобен вид труд за подобни обекти. Ефектът задължително следва да бъде смекчен
с предприемане на мерки за опазване здравето и безопасността на работниците.
Такива са набелязани и са включени в плана за изпълнение на мерките.
Население и човешко здраве: Не се очаква негативен здравен ефект върху

населението по време на експлоатация. Други промени в параметрите на околната
среда, като емисии на прах и горивни газове ще са незначителни, за кратък период от
време и няма да доведат до негативен здравен ефект.

Предлагаме на УВАЖАЕМИЯ  ЕКСПЕРТЕН ЕКОЛОГИЧЕН СЪВЕТ при
РИОСВ –Хасково да одобри осъществяването на инвестиционното предложение на
основание чл. 99, ал. 2 от ЗООС и чл. 19, ал. 1 от Наредба за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда при изпълнение на
мерките, посочени в раздел 8 на настоящия доклад.

Горните заключения се отнасят само до третираните в доклада параметри на
инвестиционното предложение и се базират само на предоставената от
Възложителите информация на експертите при разработването му.

12. Нетехническо резюме – Приложено като отделно приложение

13. Описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни),
срещнати при събирането на информация за изработване на доклада за ОВОС;

На експертите, разработили настоящия доклад, възложителите са представили
в пълен обем необходимата информация относно инвестиционното предложение,
поради което не са възникнали трудности при неговото разработване. Имаше
известно забавяне на отговорите от компетентните институции, с които се
провеждаха консултации относно обхвата на ОВОС.

В повечето случаи информацията е в суров вид, недостатъчна, за целите на
научнообоснования анализ. По места липсва обща база представителни данни за
повечето компоненти и фактори на околната среда. В много случаи събираната от
поделенията на централните ведомства информация се предава в тях за съхранение и
анализ без да има обратна връзка, което усложнява и оскъпява кореспондирането.
Освен това преобладаващата част от информацията не е в електронен вид, което
затруднява обработката й. Важно е да се отбележи също така, че времето за
предоставяне на информация е твърде удължено, поради различни формални
процедури. Това се отразява неблагоприятно на инвестиционния процес.
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14. Друга информация - по преценка на компетентния орган или на
оправомощеното от него длъжностно лице;

Не е изискана друга информация от компетентния орган или от оправомощено от
него длъжностно лице.

15. Референтен списък, в който се изброяват подробно източниците, използвани
за описанията и оценките, включени в доклада.

1. Апостолова, И., Славова, Л. 1997. Конспект на растителните съобщества в
България, публикувани през периода 1891-1995. БАН, С.

2. Бондев, И. 1991. Растителността на България. Карта в М 1:600000 с
обяснителен текст. Унив. Изд. “Климент Охридски”, С.

3. Бондев, И. 2002. Геоботаническо райониране. – В: Копралев, И. (гл. ред.),
География на България. с.309-309;336-352.ФорКом, С.

4. Велчев, В. 2002. Типове растителност. – В: Копралев, И. (гл. ред.), География
на България. с. 324-336. ФорКом, С.

5. Георгиев, В. 2002. Зоогеографско райониране. – В: Копралев, И. (гл. ред.),
География на България. с. 373-375. ФорКом, С.

6. Георгиев Д. и др. Стандартен формуляр за набиране на данни за специални
защитени зони (СЗЗ) за проекто - територии от значение за общността (ПТЗО)
и за специални консервационни зони (СКЗ), “Ятата” (BG 0002046), Натура
2000. МОСВ

7. ГИС информация използвана за картиране местообитанията и оценка на
националните площи/популации за нуждата на НАТУРА 2000

8. Дерелиев С., Д. Георгиев, П. Янков. Стандартен формуляр за набиране на
данни за специални защитени зони (СЗЗ) за проекто - територии от значение
за общността (ПТЗО) и за специални консервационни зони (СКЗ),
“Варненско-Белославско езеро” (BG 0000191), Натура 2000. МОСВ

9. Закон за биологичното разнообразие. ДВ. бр.77/2002 г.изм. и допъл.
10. Йорданов, Д., В. Велчев, С. Кожухаров (ред.). 1963-1995. Флора на Народна

Република България, т.1-10, С., БАН.
11. Кавръкова В., Димова Д., Димитров М., Цонев Р., Белев Т. 2005. Ръководство

за определяне на местообитания от Европейска значимост в България. WWF –
Световен фонд за дивата природа, Зелени Балкани, Министерство на околната
среда и водите.

12. Ковачев, В. 1925. Бозайната фауна на България. – Тр. Бълг. Научно-
земед.стоп. И-т, (11), 1-68.

13. Коева - Тодоровска, Й. 1985. Състояние и опазване на редките и защитени
видове по Българското Черноморско крайбрежие. Год. Соф. Унив., Биол.
Фак., 2-Ботаника, 79, 110-113.

14. Кожухаров, С. (ред.). 1992. Определител на висшите растения в България. С.,
Наука и Изкуство, 787с.

15. Костадинова, И. (съст.), 1997. Орнитологични важни места в България. БДЗП,
Природозащитна поредица. Книга 1. София, 1-176.
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16. Костадинова, И., С. Дерелиев. 2001. Среднозимно преброяване на
водолюбивите птици в България за периода 1997-2001. Природозащитна
поредица на БДЗП, 3.С.

17. Костадинова, И., М. Михайлов, (съст.) 2002. Наръчник за НАТУРА 2000 в
България. Природозащитна поредица, 5. БДЗП, С.

18. Михнева В., Стефанова К., Видово разнообразие и динамика на числеността и
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Списък на използваните в доклада абревиатури:
АД Акционерно дружество
АИС Автоматична измервателна станция
БД База данни
БДС Български държавен стандарт
ВЕЛ Въздушна електропреносна линия
ВиК Водоснабдяване и канализация
ГСМ Гориво-смазочни материали
ГСП Горскостопански план
ДВ Държавен вестник
ДВГ Двигатели с вътрешно горене
ДГС Държавно горско стопанство
ДОВОС Доклад за оценка въздействието върху околната среда
ДП Директива 79/409/ЕИО от 2 април 1979 за опазване на дивите птици
ЕАД Еднолично акционерно дружество
ЕИК Единен идентификационен код
ЕМП Електромагнитни полета
ЕООД Еднолично дружество с ограничена отговорност
ЗЗ Защитена зона
ЗООС Закон за опазване на околната среда
ЗТ Защитена територия
ЗУО Закон за управление на отпазъдите
ИАОСИзпълнителната агенция по околна среда
ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства
КВС Карта на възстановената собственост
КН Културно наследство
КП Концесионна площ
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КТП Комплектна трансформаторна подстанция
МИЕТМинистерство на икономиката и енергетиката
МОСВМинистерство по околната среда и водите
МС Моторен сондаж
МС Министерски съвет
НКР Национален концесионен регистър
НСИ Национален статистически институт
НЦООЗ Национален център за опазване на общественото здраве
ОВОС Оценка въздействието върху околната среда
ООД Дружество с ограничена отговорност
ОПУ Областно пътно управление
ОУ Основно училище
ПВТ Подземно водно тяло
ПДК Пределно допустима концентрация
ПИ Поземлен имот
ПМ Пункт за мониторинг
ПС Пределна стойност
ПС Прагова стойност
ПС Помпена станция
ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води
ПУРБ План за управление на речните басейни
РДВ Рамкова директива за водите
РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите
РМ Particulate Matter
РМЦ Ремонтно-монтажен цех
СГН Средногодишна норма
СДН Среднодневна норма
СЕК Специализирана експертна комисия
СЗ Северозапад
СИ Североизток
СК Стандарти за качества на водите
СК Сондажен кладенец
СОЗ Санитарно-охранителна зона
СЧН Средночасова норма
ТБО Твърди битови отпадъци
ТК Тръбен кладенец
ФПЧ Фини прахови частици
ЦДГ Целодневна детска градина
ШК Шахтов кладенец


