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А. Въведение 

А1. Информация за инвеститора 

 

Възложител: „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД 

ЕИК: 124000579 

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

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

e-mail,  office@roadco-bg.com 

Изпълнителен директор: Валентин Зеленченко 

 

А2. Информация за процедурата по ОВОС 

Заданието за обхват и съдържание на доклада за ОВОС на инвестиционно предложение: 

„Разработване на кариера „Тервел-Бонево” за добив на варовик с площ 123,6 дка в 

землищата на село Бонево и гр. Тервел, община Тервел, област Добрич” е изготвено в 

съответствие с чл. 95, ал. 2 на Закона за опазване на околната среда, чл. 10 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и на 

основание Решение № ВА 97-ПР/2015 г. на РИОСВ – Варна за преценяване 

необходимостта от извършване на ОВОС, предоставено на Възложителя с писмо с 

изх. № 26-00-261/16 от 23.11.2015 г. 

В отговор на представеното Уведомление за инвестиционното предложение на „Пътно 

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

година определя, че инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, б. “а” от 

Приложение № 2 на ЗООС и е предмет на преценяване на необходимостта от ОВОС. С 

Решение № ВА 97-ПР/ 23.11.2015 г. на РИОСВ – Варна компетентният орган се произнася 

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение „Разработване на кариера „Тервел-Бонево” за добив на варовик с площ 

123,6 дка в землищата на село Бонево и гр. Тервел, община Тервел, област Добрич”. 

По желание на Възложителя, към ДОВОС няма да се разработва и прилага отделна 

оценка по чл. 99-а, ал. 1 от ЗООС. Въпреки това, където е възможно, в ДОВОС да се 

разгледат подробно технологичните и екологични алтернативи, представени в сравнителните 

документи с насоки за НДНТ. Поради липсата на приложим BREF документ за добива на 

варовик да се използва Reference Document on Best Available Techniques for Management of 

Tailings and Waste-Rock in Mining Activities, January 2009, който препоръчва добри техники 

при управление на отпадъците от минната промишленост. 

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

засегнатото население и специализирани ведомства. Изразените становища и препоръки 

относно инвестиционното предложение са взети под внимание при разработване на 

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

инвестиционното предложение, подлежи на оценка за съвместимост. Предвид дадените 

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

степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитена зона „Хърсовска 

река” с код BG0000106 да се представи като отделно приложение към доклада за ОВОС. 

 

1. Характеристика на инвестиционното предложение 

1.1. Описание на физичните характеристики на инвестиционното предложение и 

необходими площи (като усвоени терени, земеделска земя, горски площи, други) по 

време на фазата на строителство и фазата на експлоатация 

1.1.1. Обща информация за инвестиционното предложение 

През 2012 г. ЕТ „ЗОРНИЦА – Зорница Бучукова“, гр. Тервел, става титуляр на Разрешение 

№ 287 от 04.09.2012 г. за проучване на строителни материали, подземни богатства в площ 

„Тервел – Бонево“, разположена в землищата на гр. Тервел и с. Бонево, община Тервел, 

област Добрич. Въз основа на Разрешението, Министърът на икономиката и енергетиката 

сключва договор за предоставяне на ЕТ „ЗОРНИЦА – Зорница Бучукова“ на право за 

проучване на подземни богатства, към който с допълнително, тристранно подписано 

споразумение, ЕТ „ЗОРНИЦА – Зорница Бучукова“ прехвърля изцяло правата и 

задълженията по Разрешение № 287 от 04.09.2012 г. на „Пътно строителство“ АД, гр. 

Добрич. 

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

Търговско откритие ще бъде регистрирано след получаване на положително решение по 

оценка въздействието по околната среда. 

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

извършените проучвателни работи в площ " Тервел-Бонево", разположена в землището на 

с.Бонево и гр.Тервел, община Добричка, област Добрич.  

В посочената площ ще се утвърдят геоложки запаси и фирмата е подала до МИЕ заявление за 

получаване на търговско откритие – вх.№ Е-26-П-226/27.03.2015г.  Съгласно чл.21,ал.7,т.2 от 

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

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

извършва ОВОС на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на 

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

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

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

направено търговско откритие.” 

1.1.2. Местоположение, необходими площи и собственост върху тях 

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

град Тервел и на село Бонево, община Тервел. То отстои около 1.5 км северозападно от гр. 

Тервел и на приблизително същото разстояние югозападно от с. Бонево. Площта на 

находището е 123 644.7 м
2
. 
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Най-близките населени места около находището са град Тервел и село Бонево, а по-далечни 

населени места (над 3 км) са селата Войниково, Професор Златарски и Честименско. 

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

1.1.2.-1 е показано местоположението на инвестиционното предложение на 

административната карта на РБългария. 

Фиг. 1.1.2.-1 

 

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

представен в Таблица 1.1.2.-1. 

 

Таблица 1.1.2.-1  

№ по ред “Х” “У” 

1 4744730.0 9595610.0 

2 4744694.4 9595803.6 

3 4744675.0 9595915.0 

4 4744626.6 9595905.2 

5 4744504.7 9595880.5 

6 4744373.8 9595854.0 

7 4744282.2 9595835.5 

8 4744302.2 9595601.1 
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№ по ред “Х” “У” 

9 4744437.5 9595550.5 

10 4744584.1 9595580.2 

 

Общата площ на находището е 123 644.7 м
2
 

 

На фиг. 1.1.2.-2 е показан контурът на находището върху сателитно изображение на района. 

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

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

разполагане на насипища, маневриране на механизацията, товаро-разтоварни дейности и 

другите съпътстващи добива мероприятия. Не се предвижда разширяване на границите при 

определяне на концесионната площ. 

 

Фиг. 1.1.2.-2 

 

Отстоянието на площ на кариера „Тервел-Бонево” спрямо: 

 Най-близката жилищна територия на с.Бонево – около 1500 м в северозападна посока; 

 Най-близката жилищна територия на гр.Тервел – около 1500 м в западна посока. 

Пряко засегнатите площи, за които се предвижда добив, където ще се извършва депониране 

на откривката и площите където ще се извършват спомагателни дейности са: 

 123,6 дка – площ на утвърдените запаси, където ще се извършва добив; 

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

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

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

кадастър – гр. Добрич“ за землището на град Тервел. 

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

Таблица 1.1.2.-2. 

 

Таблица 1.1.2.-2 

Имот № 
Засегната площ 

от имота (дка) 
Площ Начин на трайно ползване Собственик 

000054 0.050 105.248 Залесена горска територия МЗХ-ДЛ/ДДС 

000056 11.603 15.675 Залесена горска територия МЗХ-ДЛ/ДДС 

000084 15.862 20.319 Залесена горска територия МЗХ-ДЛ/ДДС 

102001 7.337 7.337 Нива Община Тервел 

102002 9.867 182.562 Пасище, мера Общ.ост.фонд 

 

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

Таблица 1.1.2.-3. 

Таблица 1.1.2.-3. 

Кадастр. 

идентификатор 

Площ 

(кв.м) 
Начин на трайно ползване Собственик 

72271.44.9 4250 Нива Физическо лице 

72271.45.63 15007 За селскостопански, горски път Община Тервел 

72271.64.40 201551 Широколистна гора МЗГ-ДЛ/ ДДС 

72271.44.4 5382 Пасище Общински остатъчен фонд 

72271.44.7 5000 Нива Физическо лице 

72271.44.10 4249 Нива Физическо лице 

72271.44.11 4250 Нива Физическо лице 

72271.44.8 3001 Нива Физическо лице 

72271.44.12 4250 Нива Физическо лице 

72271.45.4 29955 Нива Частно юридическо лице 

72271.45.5 116664 Пасище Общински остатъчен фонд 
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Площта, предмет на ИП, попада в границите на защитена зона от националната мрежа 

Натура 2000 – ЗЗ „Хърсовска река” с код BG0000106 за опазване на природните 

местообитания и дивата флора и фауна. 

 

1.2. Описание на основните характеристики на производствения процес 

1.2.1. Разкриване на находището и насипообразуване 

Подготовката на кариерата за извършване на добив по открит способ основно включва 

разкривни работи. В този етап ще се извърши първоначалното разкриване на запасите, 

изграждане на необходимите съоръжения и комуникации, оборудване на промишлената 

площадка и доставката на основното технологично оборудване. Разкривните работи на 

кариерата се състоят в премахването на горния откривен слой. 

Откривка 

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

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

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

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

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

незначителна дебелина. На местата, където това е възможно той ще се от отделя и ще се 

съхранява отделно при спазване на изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на 

нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на 

хумусния пласт (Обн. ДВ. бр.89/1996г., изм. ДВ. бр.30/2002 г.) 

Вид и място на разкриващите изработки 

При определяне на местоположението на насипищата са оценявани следните критерии: 

 Нарушена площ в резултата на насипване на откривка; 

 Най-малките транспортни разстояния; 

 Икономическа рентабилност. 
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Фиг. 1.2.1-1 Площи, предвидени за насипище на кариера „Тервел-Бонево“ 

 

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

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

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

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

Извозването на разкривката и стерилните прослойки ще се извършва първоначално от 

югоизточния борд в близост до нарушения терен на старата кариера до вътрешното 

насипище в източната част на находището, като разкривните работи напредват 

ветрилообразно в посока северозапад-североизток. Избраната технологията на насипване е 

булдозерно насипообразуване с автотранспорт. Тази система на насипообразуване е широко 

използвана в откритите рудници в целия свят. 

Процесът на насипообразуване включва три операции: разтоварване на автосамосвалите, 

подравняване на насипищната площадка и строителство и ремонт на пътя, необходим за 

обслужване на насипището. 

Откривните работи се водят през първите шест месеца по-време на строителството на 

кариерата, като през този период се разкрива площ от находището, достатъчна да обезпечи 

пет годишен добив. По време на експлоатация на находището паралелно се извършват и 

разкривни работи, като техния годишен обем е съобразен с условието в кариерата да бъдат 

разкрити запаси за пет годишен период на добив. 
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1.2.2. Технология на минно-добивните работи 

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

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

обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, 

добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на 

геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите 

земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25.10.2013 г., 

обн., ДВ, бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 01.11.2013 г. 

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

площно отношение до достигане на горния ръб на кариерата до контура на геоложките 

запаси. Развитието на минните работи е пряко свързано с годишната производителност и на 

практика тя ще бъде лимитираща по отношение на крайния контур на кариерата. 

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

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

Основни дейности включени в предложението са: 

 Разкриване, чрез отнемане на глинестите отложения; 

 Провеждане на пробивно взривни мероприятия за отделяне на скалата от масива; 

 Натоварване на взривената маса посредством багер; 

 Извозване на суровината с автосамосвали. 

Технологията на добив е с прилагане на пробивно-взривни работи, на едно добивно стъпало 

с челен забой с еднокофов багер по транспортна схема. Добитата скална маса се преработва в 

непосредственна близост на забоя от мобилни трошачно-пресевни инсталации. Период на 

експлоатация – 35 години –срок на концесията. 

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

време на експлоатацията добивните хоризонти ще се развиват постепено в дълбочина, 

осигурявайки фронт на добивните работи и съобразявайки се с напредването на откривните 

работи. Всички стъпала ще се оформят с ъгъл на откоса на стъпалото 70, като работните 

стъпала ще се оформят с ъгъла на кратковременна устойчивост 75, който в крайните 

граници на кариерата ще се коригира до 70. 

Височината на стъпалата за хоризонтите ще е около 10 м. 

За реализиране на инвестиционното предложение не се налага извършване на допълнителни 

дейности, като: 

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

съществуващ воден обект; 

 Изграждане на необходима инфраструктура – пътища (външни), водоснабдяване – ще 

се използват съществуващи пътища, които са в добро състояние и имат нужния 

капацитет; Не се предвижда водоснабдяване на обекта. 
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 Изграждане на стационарна пресевна инсталация – ще се използва мобилна пресевна 

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

 

1.2.3. Взривни дейности 

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

притежава всички необходими разрешителни за извършване на взрив и работа със взривни 

вещества. По-долу са представи основните параметри на пробивно-взривните работи, 

предвидени за кариера „Тервел-Бонево“. 

Параметри на взривните работи 

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

бъдат взривявани по неелектрическа технология. Методът се състои в извършване на 

следните дейности и операции: 

 Пробиване на сондажите; 

 Изготвяне на междинни детонатори; 

 Зареждане на сондажите с взривно вещество (ВВ); 

 Монтиране и свързване на взривната мрежа; 

 Взривяване на взривната мрежа; 

 Оглед на взривеното поле. 

За осигуряване на производителна и ефективна работа на изкопно-товарната механизация 

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

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

м. 

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

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

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

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

клиновиден или трапецовиден подкоп. Милисекундното закъснение в мрежата ще се 

осъществи с неелектрически детонатори и повърхностни присъединителни елементи. За 

всяко взривяване ще се изготвя паспорт на пробивно-взривни работи. 

Таблица 1.2.3.-1. 

Технически показатели ЕМУЛСИЯ АНФО 

Кислороден баланс, % 0 0 

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

Критичен диаметър , mm 40-50 50-60 

Стабилен диаметър, mm 60-70 80-100 
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Технически показатели ЕМУЛСИЯ АНФО 

Скорост на детонация, m/s 4500 3150 

 

 

Таблица 1.2.3.-2. 

Показател 
Получена 

изчислителна стойност 

Диаметър на сондажа. 0,115 м 

Линия на съпротивление в основата. 3,02 м 

Разстояние между взривните сондажи 3,62 м 

Максимално количество ВВ в сондажа. 100,88 кг 

Необходимо количество заряд ВВ. 66.24 кг 

Разстояние между сондажните редове. 3,0 м 

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

Необходимо количество на заряд ВВ за сондажите от втория и 

следващите редове. 
64,8 кг 

Обем на разрушената скала от един сондаж и специфична 

производителност на един сондаж. 
108 м

3
 

Брой на сондажните редове. 6 броя 

Дължина на блока при еднократно взривяване 5,55 м 

Брой сондажи в един ред. 16,4 бр. 

Брой на сондажи във взривно поле. 96 бр. 

Обем пробивни работи във взривния блок. 1152 м 

Обем на взривния блок. 10368 м
3
 

Количество  ВВ  за блока. 9600 кг 

Интервал на милисекундно взривяване. 10,5 мс 

 

Пробивни работи 

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

с технически показатели представени таблично. 

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

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

сондажите от първия ред веригите на ходовата част на сондата се разполагат 

перпендикулярно на горния ръб на стъпалото. Разрушаването на скалите се извършва, както 

от ударите на намиращия се непосредствено в забоя на сондажа пневматичен ударник с 

длето , така и при завъртането му в интервалите между ударите.Сгъстения въздух постъпващ 
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по пробивната щанга при-вежда във възвратно-постъпателно движение пневмоударника, 

който нанася удари върху длетото с честота от 1700 до 2200 min-1 и служи за отделяне на 

ситнежа. 

Организация и ред при зареждане на сондажите 

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

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

Взривната мрежа се изпълнява с неелектрически повърхностни присъединителни елементи и 

се инициира с капсул-детонатори № 8 – 2 бр. 

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

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

зарядът се откачва от магистралата и се отнася на безопасно разстояние. 

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

извършването им. 

Организация и ред при взривяване 

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

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

Правилника за техническа безопасност и охрана на труда. 

 

1.2.4. Инфраструктура на обекта 

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

транспортни комуникации, създаващи достъп до кариерата. Електрозахранващи проводи, 

водопроводите, площадките за маневриране и гариране на механизацията, сградите и 

съоръженията. 

Обслужващи пътища 

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

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

Не са необходими нови пътни връзки и обслужващ път. 

Вътрешнокариерните пътища ще се развиват и променят с промяната на добивните 

хоризанти, свързвайки по възможното най-пряко трасе от последните отцепени от скалата 

маси до началото на пътя за достъп да кариерата. 

Възможни пътища за движение на автомобили и техника извън кариерата 

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

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

следните приемания: 

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

1: Бонево-Тервел-Алфатар – Силистра; 

2: Бонево-Тервел –Стефан Караджа- Добрич. 
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Фиг. 1.2.4-1 Възможни маршрути за движение 

 

Водоснабдяване 

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

използва бутилирана трапезна или минерална вода. 

Вода за технологични нужди е необходима единствено за оросяване на вътрешно-

площадковите пътища. Тя ще се доставя с водоноска. 

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

база договор. 

Електроснабдяване 

Обектът не е електроснабден. Не се предвижда електроснабдяване. 

Нови сгради и съоръжения 

Не се предвижда строителство на сгради и съоръжения. При необходимост ще се поставя 

фургон за битово ползване от работниците. 

При необходимост ще се достави преместваем автокантар. 

При необходимост на обекта ще се изпраща мобилна трошачна машина.  

 

1.2.5. Производствен капацитет и режим на работа 

Денонощна средна производителност на кариера „Тервел-Бонево” – 400 м
3
/ден. 

Годишна средна производителност 80 000 м
3
/година. 

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

 брой работни дни в годината по ПИ – 282 дни; 

 брой смени в денонощието – 1 смяна. 

 

Списъчен брой на работниците: 

 по добив – 3 работника. 

 

1.2.6. Основни природни суровини за реализация на инвестиционното предложение 

Макроскопски в дълбочина се отличават два интимно привързани генетични типа варовици: 

ядчесто-биодетритусен варовик със спойка, които са основното полезно изкопаемо. И 

ръждиво-охрести с по-високо съдържание на железни окиси и алуминиеви окиси 

биодетритусно-ядчести ожелезнени варовици. Отговарят на изискванията на стандарт БДС 

EN 12670 - Естес твени каменнни материали. 

В процеса на полевите наблюдения се установява, че основната част от обема на находище 

„Тервел-Бонево” се изгражда от масивни дебелопластови биодетритусни ядчести варовици. 

Проведените химични анализи и микроскопски наблюдения на дюншлифи от тези скали 

дават възможност да бъдат детайлно определени структурните особености, минералния 

състав в т.ч. и петрографската принадлежност на изследваната скала. Скалите са определени 

като варовици. 

Въз основа на класификационната схема на R.Folk, наименованието е биоспарит (по-малко 

от 25 % интракласти, над 10 % алохеми с преобладаващ спаритов калцит). 

Химичните анализи на варовиците са направени в акредитирана лаборатория в гр. София. 

Резултатите от изследванията са еднозначни и показват характерните за долнокредните 

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

минерали на силициевия диоксид и оксиди на желязото. 

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

на група ІІІ, клас 5. 

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

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

пласт, (ЗО) – земна основа и (СЗО) – стабилизирана земна основа. 

Таблица 1.2.6 – Запаси в находище „Тервел-Бонево“ 

Блок 

№ 

Категория 

на 

запасите 

Площ на 

блока (S), 

(m
2
) 

Средна 

мощност на 

разкривката 

(m
3
) 

Обем на 

разкривката 

 

(m
3
) 

Средна 

мощност на 

ПИ 

(m) 

Количество 

на ПИ 

(m
3
) 

1 111 123 653 2.04 240 000 12.50 1 546 000 

2 332 123 653 - - 10.00 1 236 530 



ЗАДАНИЕ ЗА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА КАРИЕРА „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” ГР. ТЕРВЕЛ И С. БОНЕВО, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 17 

Блок 

№ 

Категория 

на 

запасите 

Площ на 

блока (S), 

(m
2
) 

Средна 

мощност на 

разкривката 

(m
3
) 

Обем на 

разкривката 

 

(m
3
) 

Средна 

мощност на 

ПИ 

(m) 

Количество 

на ПИ 

(m
3
) 

Общо запаси/  

Обем разкривка 
123 653 2.04 240 000 - 2 782 530 

 

Доказаните запаси в находище „Тервел-Бонево“ са представени в таблица 1.2.5. 

 

1.3. Определяне на вида и количеството емисии и на очакваните отпадъци в резултат 

на експлоатация на инвестиционното предложение 

1.3.1. Емисии на замърсители в атмосферния въздух 

Спецификата на кариерните дейности съгласно инвестиционното предложение не 

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

очакват само неорганизирани емисии, при това непостоянни с променлива честота във 

времето, главно по причина на ветрово разпрашаване от открити площи с наличен сух, 

дребнозърнест материал, както и емисии от отработени газове на двигатели с вътрешно 

горене (ДВГ) на строителна и транспортна техника, главно в котлована на кариерата. Тези 

емисии ще бъдат с намален интензитет и ограничен териториален обхват. Предвиждат се 

мерки за тяхното ограничаване, така че да не се нарушава качеството на атмосферния въздух 

в района на инвестиционното предложение. 

Дейностите и източниците на емисии в атмосферния въздух са подробно разгледани в тази 

точка. 

 

ДЕЙНОСТ I. РАЗКРИВАНЕ НА НАХОДИЩЕТО И НАСИПООБРАЗУВАНЕ 

 ПЛОЩНИ ИЗТОЧНИЦИ 

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

дейност са: 

- Разкриване на площта за добив 

За инвентаризация на очакваните емисии замърсители от дейностите по отстраняване на 

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

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

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

от EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook - 2016 . 

Посочените емисионни фактори в ръководството обхващат дейностите по почистване на 

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

разтоварване на материали и последващо суспендиране на праха, ветрови унос и 

допълнителни дейности по подготовка. 

𝐸𝑀𝑃𝑀10 = 𝐸𝐹𝑃𝑀10 * 𝐴𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 * 𝑑* (1 − 𝐶𝐸)* ( 24/𝑃𝐸)*( 𝑠/9%), където  
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𝐸𝑀𝑃𝑀10 е емисията на замърсителя, kgPM10 

𝐸𝐹𝑃𝑀10 е емисионният фактор съгласно Таблица 3.3 от документа, kgPM10/(m
2
.year); 

𝐴𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 е засегнатата площ, m
2
; 

𝑑 – продължителност на строителството (година) 

СЕ – ефективност на мерките за контрол на емисиите; 

РЕ – индекс на утаяване /евапорация  

s- съдържание на почвен прах, % 

 

Откривните работи се водят през първите шест месеца по-време на строителството на 

кариерата, като през този период се разкрива площ от находището, достатъчна да обезпечи 

пет годишен добив. Тогава за 35 годишната експлоатация на кариерата са необходими 

откривни дейности с обща продължителност от 42 месеца или 3,5 години. 

Продължителността на строителството (d) се определя на 3.5 години 

Съгласно изготвен План за управление на минните отпадъци откривка има само в блок № 1 

на кариерата, който е с площ 123 653 кв.м.  

Засегнатата площ за целия етап на извършване на откривните работи (𝐴𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑) е 123 653 

кв.м. 

 Оросяването на временни неасфалтирани пътища е проста и ефективна мярка за контрол 
на емисиите, която е широко разпространена, особено в много сухи периоди. Ефектът на 
напояването е най-висок непосредствено след пръскането и след това намалява отново, 
когато повърхността на пътя изсъхне. WRAP, (2006) съобщава за обща ефективност от около 
50% средно.  

Мярка е предвидена да се прилага на територията на кариерат, по тази причина 
определяме СЕ = 0.5. 

РЕ се определя със стойност 120, характерна за умерено-континенталния климат. 
Инертните отпадъци на откривката представляват делувиални глини и почвен слой. По 

тази причина се работи с S=29 %. 
В табличен вид (Таблица № 1.3.1.-1) са представени количествата очаквани прахови 

емисии в резултат на разкриване на блок № 1 от каерирата. 
 

Таблица 1.3.1.-1 Емисии от разкриване на площта за целия период на експлоатация на 

кариерата 

Замърсител 
EF, kgPM/(m

2
.year) 

Е  (Mg) 

Прахови частици (РМ) или (TSP) 3.3 459.878 

Прахови частици с размер на частиците до 

10 микрона (РМ10) 

1.0 
139.357 

Прахови частици с размер на частиците до 

2.5 микрона (РМ2.5) 

0.1 
13.936 

 

- Съхранение на откривката на територията на кариерата 

За инвентаризация на очакваните емисии замърсители от дейностите по съхранение на 
откривката (разгледани като площен източник) използваме - Table 3.3 Tier 2 emission factors 
for source category NFR 2.A.5.c Storage, handling and transport of mineral products, controlled 



ЗАДАНИЕ ЗА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА КАРИЕРА „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” ГР. ТЕРВЕЛ И С. БОНЕВО, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 19 

storage, SNAP 040900 Storage, handling and transport of mineral products, от EMEP/EEA air 
pollutant emission inventory guidebook - 2016 . 

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

емисии за дейност Разкриване на площта за добив са включени дейностите по товарене 

(манипулации) с откривката и транспорта й до насипището. 

Eзамърсител  ARпродукция EFзамърсителя,  където: 

E замърсител = емисията за специфичния замъррсител; 

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

кв.м.) 

EF замърсител = емисионният фактор за изследвания замърсител. 

Съгласно изготвен План за управление на минните отпадъци изчисленото количество 
откривка от блок № 1 на кариерата е 240 000 куб.м. Тя се съхранява в едно насипище, 
разположено на територията на „старата“ кариера с площ от 24 000 кв.м. или 2,4 хектара .  

В табличен вид (Таблица № 1.3.1.-2) са представени количествата очаквани прахови 
емисии в резултат на съхранението на откривката от каерирата за една година. 

 
Таблица 1.3.1.-2 Емисии от съхранение на откривката, формирана от целия период на 

експлоатация на кариерата 

Замърсител 
EF, t PM/ha/year 

Е  (Mg) 

Прахови частици (РМ) или (TSP) 1.64 3.936 

Прахови частици с размер на частиците до 

10 микрона (РМ10) 

0.82 
1.968 

Прахови частици с размер на частиците до 

2.5 микрона (РМ2.5) 

0.082 
0.197 

 

 

 ЛИНЕЙНИ  ИЗТОЧНИЦИ 

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

(ДВГ) на промишлената техника, използвана за извършване на дейността. Основните 

замърсители, които ще се отделят от ДВГ във въздуха са CO, NOx, SO2, въглеводороди, прах 

(сажди). Тези емисии ще зависят от броя работещи машини и режима на работа за избрания 

етап от разработката на кариерата, който ще бъде оценяван. 

ДЕЙНОСТ II. ПРОБИВНО ВЗРИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА 

СКАЛАТА ОТ МАСИВА 

 ПЛОЩНИ ИЗТОЧНИЦИ 

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

дейност са: 

- Взривни работи 



ЗАДАНИЕ ЗА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА КАРИЕРА „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” ГР. ТЕРВЕЛ И С. БОНЕВО, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 20 

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

вещество ще се поставя във взривни сондажи с боевик от неелектрически капсул-детонатор NONEL, 

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

Взривната мрежа ще се изпълнява със съединителни блокове (закъснители) NONEL и ще се инициира 

с капсул-детонатори № 8 – 2 бр. 

 d с = 90 мм – диаметър на сондажа 

 α = 75 
0 
– наклон на сондажа 

 дълбочина на сондажа – до 10 м. 

 тип на ВВ – Грубодисперсен амонит – ГДА, Анфо. 

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

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

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

кислород трябва да бъде включен в експлозивната смес. Както в други реакции при горенето, 

недостигът на кислород благоприятства образуването на въглероден окис и неизгорели органични 

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

повече азотни оксиди и по-малко въглероден окис и други неизгорени органични вещества. За 

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

За инвентаризация на очакваните емисии замърсители от изпълнение на пробивно-

врзривните мероприятия (разгледани като площен източник) използваме AP 42 Fifth Edition 

Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I Stationary Point and Area Sources, 

Chapter 13: Miscellaneous Sources, 13.3.Explosives Detonation, Table 13.3-1 EMISSION 

FACTORS FOR DETONATION OF EXPLOSIVES. 

В табличен вид (Таблица 1.3.1.-3) са представени количествата очаквани емисии на 
замърсители в резултат на еднократно извършване на дейността. 

 
Таблица 1.3.1.-3 Емисии от пробивно-взривни дейности (едно взривяване) 

Замърсител 
EF, кг/тон 

Е  (Mg) 

Въглероден оксид (СО) 34 0.272 

Азотни оксиди (NОx) 8 0.064 

Серен диоксид (SO2) 1 0.008 

 

Прахов облак по време на взривни операции. 

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

расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами, 

Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. 

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

развитие, като същевременно се поддържат достатъчно ясни очертания. 

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

 62,057580  AVo , при 3т < А ≤ 30 т, 

където А е количеството на взривното вещество в тонове. 

Тогава Vo = 424940.4 куб.м. 

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

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

15 м b = 1, при по-голяма дълбочина b = 0,8. 

Тогава Но = 166 м 

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

метра от взривената повърхност. 

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

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

на ВВ (кг/м
3
) на 1 м

3 
взривена скална маса 0.53. 

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

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

- Пробивни работи 

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

Тя ще бъде разположена върху предварително зачистената площадка. Разрушаването на 

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

пневматичен ударник с длето, така и при завъртането му в интервалите между 

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

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

1700 до 2200 min
-1

 и служи за отделяне на ситнежа. 

За инвентаризацията на праховите емисии от дейността е направена справка в NFR 2.A.5.b 

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

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

инвентаризация на Европейската агенция по околна среда насочва към АР42 Fifth Edition, 

Volume I, Chapter 11: Mineral Products Industry, 11.19.2 Crushed Stone Processing and Pulverized 

Mineral Processing. 

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

10
-5

 кг/тон. 

От подготвителните работи се очакват 4000 куб.м. скална маса. Тогава от подготовката за 

едно взривяване ще се емитират 0.256 тона РМ10. 

 ЛИНЕЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 

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

(ДВГ) на промишлената техника (сонда и автотранспот), използвана за извършване на 

дейността. Основните замърсители, които ще се отделят от ДВГ във въздуха са CO, NOx, 

SO2, въглеводороди, прах (сажди). Тези емисии ще зависят от броя работещи машини и 

режима на работа за избрания етап от разработката на кариерата, който ще бъде оценяван. 

ДЕЙНОСТ III. ДОБИВ НА ВАРОВИК 

Дейностите по добив в кариерата включват: 

 Натоварване на взривената маса посредством багер; 

 Използване на мобилна трошачно-пресевна инсталация; 

 Извозване на суровината с автосамосвали. 
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 ПЛОЩНИ ИЗТОЧНИЦИ 

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

дейност са: 

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

mining of minerals other than coal от EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 

2016 – Метод 1 (възможно най-лош сценарий).  

При Метод 1 се използва следната формула за изчисление:  

Eзамърсител  ARпродукцията EFзамърсителя , където: 

E замърсител = емисията на изследвания замърсител 

AR production = ниво на активност за добив 

EF pollutant = емисионният фактор за изследвания замърсител. 

В табличен вид (Таблица 1.3.1.-4) са представени количествата очаквани емисии на 
замърсители в резултат на изземване на цялото количество варовик от кариерата и при добив 
за една година. 
Изчислените запаси на полезно изкопаемо за находището са 2 782 530 куб.м. при средна 
обемна маса 2,105 т/куб.м. За периода на експлоатация на кариерата (35 години) ще бъдат 
иззети 5 857 225,65 тона полезно изкопаемо. 
Годишната производителност на кариерата ще бъде 80 000 куб.м. или  168 400 тона/годишно. 

 
Таблица 1.3.1.-4 Емисии от добив  

Замърсител 
EF, гр/тон 

минерал 

Е  (Mg) 

за 35 години 

Е  (Mg) 

за една година 

Прахови частици (РМ) или (TSP) 102 597.447 17,177 

Прахови частици с размер на 

частиците до 10 микрона (РМ10) 

50 
292.861 

8,42 

Прахови частици с размер на 

частиците до 2.5 микрона 

(РМ2.5) 

5.0 

29.286 

0.842 

 

 

 ЛИНЕЙНИ  ИЗТОЧНИЦИ 

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

(ДВГ) на промишлената техника, използвана за извършване на дейността. Основните 

замърсители, които ще се отделят от ДВГ във въздуха са CO, NOx, SO2, въглеводороди, прах 

(сажди). Тези емисии ще зависят от броя работещи машини и режима на работа за избрания 

етап от разработката на кариерата, който ще бъде оценяван. 

В Доклада за ОВОС да се извърши прогнозна оценка за очакваните замърсители в приземния 

слой на атмосферата в резултат на едновременото извършване на дейности по откриване и 

добив на кариерата.  

Да се избере етап на експлоатация, едногодишен и дневен, в който едновременно се 

извършват: 
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- Дейности по откриване на полезното изкопаемо; 

- Насипищни дейности; 

- Съхранение на откривка; 

- Добив на полезно изкопаемо. 

Прогнозните приземни концентрации на замърсителите да се сравнят с нормите за опазване 

на човешкото здраве за съответния замърсител. При необходимост да се предложат мерки за 

ограничаване/смекчаване на въздействието върху атмосферния въздух в района на кариерата. 

За инвентаризация на емисиите на специфичните за дейността замърсители да се използват: 

- EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2016; 

- АР42 Fifth Edition; 

- Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ 

различными производствами, Государственный комитет СССР (за прахови емисии от 

взривни дейности). 

Симулацията на очакваните приземни концентрации на замърсителите да се моделира със 

софтуерния продукт към Методика за определяне разсейването на емисиите на вредни 

вещества от превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, 

утвърдена със Заповед № РД-994/04.08.2003 г. на МОСВ. 

Да се проведе симулация за разпространението на СО от взрив и определяне на зоните за 

разпространение чрез използването на софтуерен продукт на ЕРА – ALOHA. 

1.3.2. Емисии в отпадъчните води 

При експлоатация на кариерата няма да се формират отпадъчни води. Работещите ще 

ползват химическа тоалетна. Не се предвижда водоснабдяване за питейно-битови цели. 

1.3.3. Отпадъци при реализация на инвестиционното предложение 

Минни отпадъци 

Минните отпадъци се класифицират съгласно чл. 12 от Наредбата за специфичните 

изисквания за управление на минните отпадъци. Минните отпадъци от находище „Тервел-

Бонево” представляват глини . 

Глините не съдържат вредни или потенциално вредни за околната среда и здравето на хората 

елементи и не може да се класифицира като „опасни” по смисъла на чл. 6 от Наредба № 2 от 

2014 г. за класифициране на отпадъците. 

Те не може да се класифицират и като „инертни отпадъци” тъй като не отговарят на 

изискването на чл.12, ал.3 т.1 от Наредбата за специфичните изисквания за управление на 

минните отпадъци – разтварят се и набъбват. 

Глините не отговарят на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за почвите и 

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

не може да се класифицират като „Незамърсени почви”. 

Съгласно изложеното глините, генерирани при експлоатацията на находище „Тервел-

Бонево”,  се класифицират според чл.12, ал.5  от Наредбата за специфичните изисквания за 

управление на минните отпадъци като „Неопасни неинертни”. 

Получената откривка съгласно Наредба № 2/ 2014 г. за класификация на отпадъците се 

класифицира с код 01 01 02 - отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни 

изкопаеми. 

Откривката ще се депонира в контура на запасите в отработеното пространство на старата 

кариера. Обем откривка подлежаща на насипообразуване – 240 000 м
3  

 

Таблица 1.3.3.-1 Параметри на насипището  

Насипище за откривка Вътрешно насипище 

Проектна вместимост на 

насипището  

V0 
n 
= 240 000 m

3
 

Максимална височина на 

насипището 

Нст = 10 m 

Брой на насипищните стъпала  Nст = 1 

Ъгъл на откоса на насипищното 

стъпало 

 β = 45 градуса 

Площ на насипището  Sо =   24 000 м
2
 

 

Според чл.22 б, ал.4 от ЗПБ насипищата се класифицират като съоръжения от „категория Б”.  

Това ще бъде временно съоръжение /насипище/ за минни отпадъци, което ще бъде закрито 

след края на експлоатация на кариерата. 

В тази връзка за находище „Тервел-Бонево” можем да кажем, че ще има едно временно 

съоръжение за минни отпадъци, „категория Б” и площ от  24,0 дка.    

На него временно ще бъдат депонирани около 240 000  м
3 

откривка. 

Материалите от разкривката ще бъдат използвани за рекултивация (частично засипване) на 

освободените площи след фронта на добивните работи.  

 

Други отпадъци 

При строителството (разкриване на кариерата) и експлоатацията на обекта се очаква 

отделянето на смесени битови отпадъци, производствени и опасни отпадъци. Тези отпадъци 

ще се управляват, съгласно нормативните изисквания и практики за управление на 

отпадъците. Класификацията на тези отпадъци съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за 

класификация на отпадъците е представена в таблица 1.3.3.-2. 
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Таблица 1.3.3-2 Класификация на прогнозираните отпадъци, които ще бъдат генерирани 

съгласно инвестиционното предложение по време на строителство и експлоатация на 

обекта 

№ 
Вид на 

отпадъка 
Код 

Количество, 

т/год 
Забележка 

Битови отпадъци 

1 

Смесени 

битови 

отпадъци 

20 03 01 0,900 
Подлежат на обезвреждане 

(депониране) в регионално депо 

Производствени отпадъци 

2 

Отпадъци от 

чугун и 

стомана 

19 10 01 2 

Събират се разделно и се предават 

за рециклиране или оползотворяване 

на фирми, притежаващи 

разрешителен документ по реда на 

ЗУО 

3 
Излезли от 

употреба гуми 
16 01 03 3 

Събират се разделно и се предават 

за рециклиране или оползотворяване 

на фирми, притежаващи 

разрешителен документ по реда на 

ЗУО 

Опасни отпадъци 

4. 

Синтетични 

хидравлични 

масла 

13 01 11* 4 

Събират се във варели или туби и се 

предават за рециклиране или 

оползотворяване на фирми, 

притежаващи разрешителен 

документ по реда на ЗУО 

5. 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали (в 

т.ч. маслени 

филтри, 

непоменати 

другаде), кърпи 

за изтриване и 

замърсени с 

опасни 

вещества 

облекла 

15 02 02* 

Отпадъкът се 

образува в 

резултат на 

попиване на 

аварийни разливи 

на площадката. 

Очакваното 

количество в 

годишен аспект е 

непрогнозируемо 

Разделно събиране и предаване за 

последващо третиране на фирми, 

притежаващи разрешително по реда 

на  ЗУО 

 

В доклада по ОВОС да се направи оценка на дейностите по предварително съхраняване и 

последващо третиране на отпадъците, попадащи в обхвата на Закона за управление на 

отпадъците. 

Да се представи прогноза за очакваните въздействия от дейностите с отпадъци (минни и 

други отпадъци) върху компонентите и факторите на околната среда. 
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При необходимост да се предложат мерки за ограничаване/смекчаване на прогнозираните 

въздействия. 

 

1.3.4. Шум, вибрации, лъчения 

Експлоатацията на кариерата за добив пясък е свързана с генериране на производствен шум 

и вибрации. 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). 

Изпълнението на инвестиционното предложение не е източник на топлинно излъчване или 

електромагнитни лъчения. Добивът на пясък от проученото находище не е свързано с 

излъчване на йонизиращи лъчения.  

При изготвяне на доклада за оценка въздействието върху околната среда да се установят и 

оценят източниците на шум – машини и оборудване, с които ще се извършват дейностите, 

свързани с реализирането на инвестиционното предложение. Да се съберат изходни данни за 

нивото на излъчвания от тях шум в околната среда. 

Да се определи очакваното еквивалентно ниво на шум в границите на кариерата – при 

взривянаве и при добив на суровината. 

Да се определят чувствителни зони. Да се изчисли очакваното еквивалентно ниво на шум, 

достигащо от обекта до местата на въздействие (чувствителни зони), оценка на шумовото 

въздействие съгласно действащото законодателство у нас. 

 

2. Алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение 

Съгласно българското и европейското законодателства, процедурата по оценка на 

въздействието върху околната среда изисква разглеждането на алтернативи за 

осъществяването на всяко предлагано инвестиционно предложение. На настоящия етап на 

задание за обхвата на доклада за ОВОС за инвестиционното предложение на „Пътно 

строителство” АД е направен предварителен анализ на разгледаните алтернативи за 

разработването на находище „Тервел -Бонево”. 

Подобно на всички инвестиционни предложения за минни, добивни и преработвателни 

дейности, съчетанието на геоложкия строеж и природни дадености в района от една страна, и 

икономическите предпоставки от друга, определят местоположението и мащаба на 

дейността. Разгледаните алтернативни варианти за разработване на находището се свеждат 

до: 

 Добив на суровината по открит способ с пробивно-взвривен метод и изземване; 

  „Нулева алтернатива”, т. е. неосъществяване на инвестиционното предложение. 
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2.1. Алтернативи при избора на площадката 

Факторите, предопределящи местонахождението и геоложкия строеж на находище „Тервел -

Бонево ”, нямат алтернатива и разглеждането им е извън обхвата на анализа. Алтернативи по 

местоположение за изграждане на кариерата не могат да бъдат разглеждани, тъй като 

установеното находище може да бъде разработено единствено в контура на геоложките 

запаси. Изборът на площадка за кариерата е еднозначно определен от местонахождението на 

находището, така че алтернативни решения могат да се разглеждат само по отношение 

ситуирането на площадките за съпътстващите добива дейности – депа за откривката, 

промишлена площадка и др. – избрано е ситуиране на всички тези дейности в границите на 

площадката. 

 

2.2. Алтернативи при избора на технологиите за добив и преработка на суровината 

Добивът на този тип полезни изкопаеми се извършва чрез тяхното раздробяване чрез 

пробивно взривни работи, изгребване и товарене. Изкопно товаръчните работи се извършват 

с багери и челни товарачи. При разработване на такива находища друга алтернатива няма. 

Избраният метод на добив е традиционен и най-ефективен за добиване на този тип полезни 

изкопаеми. 

В доклада по ОВОС да се проучи наличието алтернативи за изпълнение на отделни части от 

цялостното инвестиционно предложение, включително – подготвителни етап и закриване на 

обекта и др. При открити алтернативи да се избере метод за тяхното оценяване. 

 

2.3. Нулева алтернатива 

При „нулева алтернатива” инвестиционното предложение няма да се реализира. С тази 

алтернатива са свързани следните потенциални социално-икономически последици: 

 Загуба на значителни икономически ползи; 

 Загуба на национални приходи от концесионни плащания, данъци и др.; 

 Загуби от възможността за осигуряване на допълнителна пряка и непряка заетост в 

района по изпълнение на инвестиционното предложение, от увеличаване на 

общинските приходи, в т. ч. и постъпления от продажба на частна и общинска 

собственост; 

 Загуба на инвестиции в общинска инфраструктура и предлагането на допълнителни 

услуги. 

„Нулевата алтернатива” трябва да се счита за несъстоятелна и поради следните съображения: 

строителните материали са еднократна природна даденост и тяхното изземване от земните 

недра трябва да се извършва при максимална степен на оползотворяване. 
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3. Характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното 

предложение, и прогноза на въздействието 

3.1. Атмосферен въздух  

3.1.1. Характеристика и анализ на климатичните и метеорологичните фактори, имащи 

отношение към конкретното въздействие и качеството на атмосферния въздух  

Според класификационната схема на Събев и Станев „Климатични райони на България и 

техния климат" - 1963 година, община Тервел се намира в Европейско-континенталната 

климатична област - Умерено-континенталната климатична подобласт, на границата между 

два климатични района - Северен и Среден климатичен район на Дунавската хълмиста 

равнина. Границата между двата климатични района не е явно диференцирана. Откритостта 

на Дунавската хълмиста равнина на север създава благоприятни условия за безпрепятствено 

нахлуване на студените континентални въздушни маси, поради това зимата е доста студена, 

лятото е сравнително топло, а през есента температурите не се отличават от пролетните.  

Температура: 

Средната януарска температура се движи между -2.5° и -1.5°С. Снежната покривка е 

неустойчива, образува се през първото десетдневие на декември и рядко се задържа дълго. 

Само в по-студените и снеговити зими, тя може да се задържи непрекъснато до 30-40 и 

повече дни и поради натрупването да достигне 100-120 см. 

Валежи: 

Сумата на валежите е малка - 85-140 мм. Валежните суми през пролетта и есента не се 

отличават с голяма разлика - съответно между 85-140 мм и 115-150 мм. Най-много валежи 

падат през лятото и достигат 150-220 мм. По-голяма част от тях падат през първата половина 

на лятото. Най-топлият летен месец е юли. Тогава средната температура на въздуха е около 

23.2° С. Първите есенни мразове настъпват към 10 октомври, а средно към 26 октомври 

температурата на въздуха устойчиво се задържа под 10° С.  

Данни за температурата на въздуха и за количеството на валежите са представени съответно 

в Таблица № 3.1.1-1 и Таблица № 3.1.1.-2. 

 

Таблица 3.1.1.-1 Температура на въздуха 

Климатичен район с надморска 

височина в метри 

Средна 

годишна 

температура 

Средна от год. 

абсолютна 

минимална 

Средна от год. 

абсолютна 

максимална 

Северен климат. район на Дунавската 

хълмиста равнина (50-200 м н.в.) 
10.5; 12.0 -18.0; -23.0 36.0; 38.0 

Среден климат. район на Дунавската 

хълмиста равнина (150-350 м н.в.) 
9.0; 10.5 -17.0; -21.0 34.0; 37.0 
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Таблица 3.1.1.-2  Количество на валежите 

Климатичен район с надморска 

височина в метри 

Сума валежи 

годишно в мм 

Месец 

минимална 

валежна сума 

Месец 

максимална 

валежна сума 

Северен климат. район на Дунавската 

хълмиста равнина (50-200 м н.в.) 
515; 630 ІІ; ІІІ VІ 

Среден климат. район на Дунавската 

хълмиста равнина (150-350 м н.в.) 
550; 680 II VI 

Ветрове: 

Преобладаващите ветрове са от северозапад и север, но през зимата често духат и силни 

североизточни ветрове. Мъгли в района падат главно през есента. 

 

Таблица 3.1.1.-3  Средногодишна честота и скорост на вятъра по посоки 

 

 

 

 

Източник: Климатичен справочник на НРБългария, том 4 

Фиг.3.1.1.1-1 Роза на вятъра за община Тервел 

 

3.1.2. Налични данни за качество на атмосферния въздух в района на инвестиционното 

предложение  

На територията на Община Тервел не е разположена автоматична измервателна станция за 

контрол качеството на атмосферния въздух. Общината не е класифирана към районите за 

оценка и управление на качеството на атмосферния въздух. 

Посока N NE E SE S SW W NW 

Скорост 4 4,3 3,7 4,3 4,10 4,3 4,0 4,2 

Честота, % 19,8 11,4 7,3 11,5 11,3 7,4 16,4 14,9 
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На територията на общината са идентифицирани следните промишлени източници на 

емисии: 

- Група източници, попадащи в обхвата на Наредба № 1 

Пластхим-Т АД, гр. Тервел – производство на фолиа 

Пътно строителство АД – асфалтова база, гр. Тервел 

Олива АД, гр. Тервел - зърнобаза 

Обектите са определени от РИОСВ-Варна като ниско рискови. 

- Група източници, емитиращи летливи органични съединения 

Бензиностанции в с. Коларци, гр. Тервел, с. Зърнево, с. Кочмар, с. Нова Камена, с.  и др., 

които са определени като обекти със среден и нисък риск. 

Магазини за строителни материали в гр. Тервел, определени като ниско рискови обекти. 

- Групи източници, използващи вещества, които нарушават озоновия слой 

Магазин в гр. Тервел, определен като ниско рисков обект. 

Съгласно Програма за околната среда на община Тервел районът не се характеризира с 

интензивен автомобилен трафик. 

Съгласно Общински план за развитие на Община Тервел най-голяма площ от територията ѝ 

се заема от земеделски територии - общо 418 232 дка (72,2% от площта на общината при 

средно за страната 58,7%). Размерът на обработваемата земя в земеделските територии е 

353 671 дка. Общината се причислява към земеделските райони. 

Основни източници за емисии в атмосферния въздух на територията на общината са: 

- Битовото отопление през зимния период – използва се предимно твърдо гориво; 

- Обработване на земеделските земи – поради високия % земеделски земи спрямо 

общата територия на общината. 

Инвестиционното предложение е ситуирано в землищата на гр. Тервел и село Бонево. 

Разположено е в близост до обработваеми земеделски земи (ниви). 

За определяне на емисиите в атмосферния въздух в резултат на производство на земеделски 

култури на територията на община Тервел е използвано Ръководство на Европейската 

агенция по околна среда, версия 2009 година – EMEP/EEA air pollutant emission inventory 

guidebook – 2009 (www.eea.europa.eu). Емисионните фактори за дейностостите по 

производство на земеделски култури са определени в NFR 4.D Растениевъдство и земеделие, 

SNAP 100102 Полски култури, Таблица 3-1: 

Общата площ на обработваемите земеделски земи в община Тервел е 353 671 дка или 

35367.1 хектара. 

Тогава очакваните емисии при обработване на земеделските земи и засяването им със 

земеделски култури ще са: 

 

http://www.eea.europa.eu/
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Таблица 3.1.2-1 

Замърсител EF МЕ Количество, т/год 

РМ 10 1.56 кг/ха 55.173 

РМ2.5 0.06 кг/ха 2.122 

От направените изчисления е видно, че районът на общината не се характеризира с високи 

стойности на замърсяване.  

На територията на общината не е осигурено централно топлоснабдяване на домакинствата – 

чрез ТЕЦ или природен газ. Газоразпределителната мрежа в гр. Тервел обхваща предимно 

производствените предприятия и обществено-обслужващи сгради. 

В заключение може да обобщим, че характерно за района е липсата на значими промишлени 

замърсители на атмосферния въздух. Производствените дейности са съсредоточени 

предимно в землището на гр. Тервел. 

Липсата на централно отопление за домакинствата предполага наличието предимно на 

замърсители от битов характер – по време на отоплителния сезон.  Основни източници на 

замърсяване през топлите месеци на годината са дейностите по обработване на земеделски 

земи, а през зимния период – битовото отопление. 

3.1.3. Оценка на влиянието на климатичните фактори върху замърсяването на 

атмосферния въздух в района на Община Тервел 

Приведените данни в т. 3.1.1 за климатичните и метеорологични условия за района – 

температура и влажност на въздуха, разпределение на валежите по месеци и сезони, 

ветровата характеристика и др., трябва да се имат предвид във връзка с разпространението на 

въздушните замърсявания в атмосферата и въздействието им върху останалите компоненти 

на околната среда. 

За оценяване на климатичните условия като фактор за замърсяването на въздушния басейн 

най-често се прилага методиката за балово оценяване (три-, пет- или седемстепенна скала), 

която се основава на две групи показатели – благоприятни климатични фактори, които 

способстват за самопречистването на атмосферния въздух и неблагоприятни климатични 

фактори, които са пречка за очистване на атмосферата. Основните климатични фактори, от 

които зависи замърсяването на въздуха са ветровият режим, режимът на въздушната влага и 

валежите, както и вертикалната стратификация на атмосферата, определяща температурните 

инверсии. 

Благоприятни климатични фактори: 

Брой дни в годината с вятър над 5 m/sec (изразен в %, на височина 10 м), като при повече 

от 20 % е благоприятно, от 5 до 20 % е средно благоприятно и под 2 % е неблагоприятно  

За района на инвестиционното намерение броят на дните с вятър над 5 m/sec е 33 дни, или 

около 9 % – т. е. този фактор може да се оцени като средно благоприятен. Този извод е 

относителен, тъй като при високи температури и силно засушаване на почвения слой е 

възможна ветрова почвена ерозия с повърхностно допълнително прахово замърсяване на 



ЗАДАНИЕ ЗА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА КАРИЕРА „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” ГР. ТЕРВЕЛ И С. БОНЕВО, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 32 

атмосферата. Данните за средната скорост на вятъра са предпоставка за добро разсейване на 

вредностите, емитирани от етапа на разкриване и експлоатация на кариерата. 

Брой дни в годината с валежи над 10 mm, като при повече от 23 дни е благоприятно, от 23 

до 18 дни е средно благоприятно и под 18 дни е неблагоприятно.  

За района оценката е благоприята. В подкрепа на тази оценка е високата стойност на 

валежите с интензитет над 10 mm – съответно 38 дни. Тази констатация не е благоприятна 

само за месеците юли, август, където ще са необходими допълнителни мероприятия за 

поддържане на определена влажност в обекта, по местата с вероятни прахови дифузни 

емисии. 

Отношение на брой на дните с валежи през студеното полугодие към брой на дните с валежи 

през топлото полугодие, като при стойност над 1,2 е благоприятно, от 1,2 до 0,8 е средно 

благоприятно и при стойност под 0,8 е неблагоприятно. 

Зимните валежи са около 20% от годишните валежи, а летните около 31% от тези валежи.  

Отношение на дните с валежи има стойност 0,92 така че, влиянието на този фактор се 

оценява като средно благоприятен. 

Годишна сума на валежите, като при повече от 800 мм е благоприятна, от 800 до 600 мм е 

средно благоприятна и при сума на валежите под 500 мм е неблагоприятна 

За района средната сума на валежите е около 510 мм (за последните три години)– приема се 

този фактор като  средно благоприятен. 

Брой на случаите (в % по месеци и в годината) с тихо време, като при по-малко от 25 % е 

благоприятно, от 25 до 45 % е средно благоприятно и при повече от 50 % е неблагоприятно.  

За района “тихо време” средно за годината е 25 - 27 %, т. е. този фактор може да се оцени 

като средно благоприятен. 

Неблагоприятни климатични фактори: 

Брой на дни в годината с температурни инверсии, като при повече от 150 дни е 

неблагоприятно, от 80 до 150 е средно благоприятно и под 80 дни е благоприятно. 

Няма достатъчно климатични данни за района въз основа на които да се определи този 

фактор. 

Въз основа на направената  балова оценка може да се направи следният извод:  климатичните 

и метеорологичните характеристики за района на инвестиционното предложение се оценяват  

„средно благоприятни” по отношение на разсейването на вредни емисии. 

 

3.2. Води 

3.2.1. Повърхностни води 

Територията на община Тервел е разположена в поречието на Дунавски добруджански реки. 

Хидрографската мрежа е представена от суходолия и оврази с широки легла и слаб наклон. 

Района се характеризира с нисък модул на оттока, които се определя от слабия наклон на 

дъната на суходолията и водопропускливостта на льоса, както и от оскъдните валежи и 

голямото изпарение.  
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Добруджанските притоци на р. Дунав водят началото си от обширните равнини на високите 

полета и слизат в речните суходолия и имат повърхностен отток само в горните си течения, 

като водата по-надолу по течението поради голямата пропускливост на почвата и малкия 

наклон постепенно попива и изчезва далеч преди заустването на реките. 

Средногодишният отток на Добруджанските реки се изменя от почти нулеви стойности за 

сухите през огромната част от годината реки в долните им течения, като пример р. 

Хърсовска при с. Цани Гинчево (0.002 ) до 0.691 за р. Суха река при с. Ново 

Ботево. 

Съгласно План за управление на речните басейни ПУРБ в Дунавски район 2016-2021 г., 

територията на новата кариера попада в повърхностно водно тяло с код BG 1DJ 900 R1008 

Хърсовска река, с географски обхват р. Хърсовска и р. Ружичка. Водното тяло е 

класифицирано като естествено, в умерено екологично състояние (потенциал) и в добро 

химично състояние. 

Специфичната екологична цел, определена в ПУРБ е „Предотвратяване влошаването на 

екологичното състояние и постигане на добро до 2021 г. Запазване и подобряване на доброто 

химично състояние“. 

ИП не попада в зони за защита на питейни води от повърхностни водни тела, в района няма 

определени зони за отдих и водни спортове и зони за стопански ценни видове риби. 

Повърхностното водно тяло с код BG1DJ900R1008 е част от зона за защита на водите, 

съгласно чл. 119а, ал.1, т. 3, буква „а“ от Закона за водите – зона, в която водите са 

чувствителни към биогенни  елементи. За чувствителни зони се определят тези водни обекти, 

в които се цели защита от еутрофикация – явление, което е предизвикано от повишаване на 

съдържанието във водите на биогенни елементи – азот и фосфор и съответно предизвиква 

растеж на зелени  растения  във  водите.  Това  от  своя  страна  води  до  изчерпване  на  

разтворения кислород във водоприемника и предизвиква вторично замърсяване на водите.  

 

Територията на кариерата попада в т.нар. нитратно уязвима зона, в която земеделската 

дейност води до риск от замърсяване с нитрати, обявена съгласно чл. 119, ал. 1, т. 3 от Закона 

за водите.  

3.2.2. Подземи води 

Подземните води в разглеждания регион са на голяма дълбочина (повече от 20 м) в 

окарстени варовици под льосовите отложения. По поречието на реките има карстови извори 

с различни дебити, някои от които са каптирани за водоснабдяване. Дебитът варира от 0.5 до 

1 л/сек. Подземните води в кватернерите и неогенски отложения, както и пукнатинните, 

пукнатинно-карстови и карстови води от залягащите на различна дълбочина водоносни 

хоризонти и комплекси могат да бъдат използвани директно за напояване, за промишлено и 

техническо водоснабдяване и за комунално-битови цели.  
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Съгласно становище от Басейнова Дирекция – Дунавски район, изразено на етап 

консултации, територията на инвестиционното предложение попада в следните подземни 

водни тела: 

подземно водно тяло: „Карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа“ с код 

BG1G000000N049. Водното тяло е в добро количествено и химично състояние. 

подземно водно тяло: „Карстови води в Разградска формация” с код BG1G0000K1HB050. 

Водното тяло е в добро количествено и химично състояние. 

подземно водно тяло: „Карстови води в Малм-Валанжския басейн” с код BG1G0000J3K051. 

Водното тяло е в добро количествено и химично състояние. 

Трите водни тела са определени за зони за защита на питейни води от подземни водни тела, 

съгласно чл. 119а. ал. 1. т. 1 от ЗВ.  

ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на 

Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални 

води. използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

В района на кариерата, в радиус от 5 км около нея са разположени водоизточници за 

питейно-битово водоснабдяване на населението, експлоатирани от ВиК АД – Добрич. 

Съгласно предоставена информация в хода на проведените консултации от Басейнова 

Дирекция – Дунавски район и ВиК АД Добрич, около водоизточниците не са учередени 

санитарно-охранителни зони. 

В публичния регистър на съоръженията за водовземане от подземни води, публикуван на 

сайта на БДДР-Плевен са посочени два водоизточника, както следва: 

 ТК С1/72 - ВиК Добрич - Полковник Савово, с издадено разрешително за водовземане 

№ 11510599/2010 година. Водоизточникът разкрива подземно водно тяло Карстови 

води в Малм – Валнжския басейн с код BG1G0000J3K051. Максималната дълбочина 

на водното ниво във водовземното съоръжение е 137.73 м. Надморска височина на 

водоизточника Н=285 м, географски координати: N 43
о
41’36.4“; Е 26

о
59’33.1“. 

 ТК С1/81 - ВиК Добрич – Тервел, с издадено разрешително за водовземане № 

11510600/2010 г. Водоизточникът разкрива подземно водно тяло Карстови води в 

Малм – Валнжския басейн с код BG1G0000J3K051. Максималната дълбочина на 

водното ниво във водовземното съоръжение е 222.71 м. Надморска височина на 

водоизточника Н=193.36 м, географски координати: N 43
о
34’54.82“; Е 27

о
48’50.4“. 

В предоставената информация от ВиК Добрич АД е посочено, че в района на 

инвестиционното предложение са разположени три водоизточника, на разстояние около 1.7 

км и 4.0 км. Не е предоставена информация и данни за учредени СОЗ около 

водоизточниците. 

С цел определяне на точното местоположение на водоизточниците, в GoogleEarth са 

нанесени посочените от БДДР географски координати в публичния регистър на издадените 
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разрешителни. Установи се, че географските координати посочени за първия водоизточник 

се отнасят за точка или съоръжение, разположено на територията на община Исперих. 

Географските координати, посочени за втория водоизточник ТК ВиК Добрич Тервел се 

отнасят за точка или съоръжение, разположено на територията на град Добрич.  

Поради очевидна грешка в посочените координати, местоположението на водоизточниците е 

нанесено в GoogleEarth, като е ползвана предоставената от ВиК Добрич карта, както и данни 

за номера на имотите, в които са разположени съоръженията.  

Местоположението на водоизточниците е представено на следната фигура: 

 

За водоизточника СК1 ПС Тервел не е налично разешително за водовземане в публичния 

регистър на БДДР. При извършения оглед на място се установи, че СК1 ПС и помпесната 

станция се експлоатират. Налични са табели, ограничаващи достъпа до първа СОЗ.  

Отчетени са слените разстояния от водоизточниците до границата на кариерата: 

СК1-ПС Тервел – 1 700 м; СК ПС Полковник Савово – 2 700 м; ТК ЕС 181 – Тервел – 3 700 

м. 

3.2.3. Прогноза за въздействие  

При разработване на кариерата ще възникне промяна в релефа – удълбаване, което ще 

наруши естествения морфологичен статус и ще се измени хидроложката обстановка в 

района.  

Не се очаква формиране на отпадъчни води при експлоатация на кариерата. Евентуално 

въздействие върху качеството на повърхностните води може да се очаква следствие 
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наличието на техниката за добив. При спазване на изискванията за техническа изправност на 

добивната техника не следва да възникне замърсяване. 

По отношение въздействието върху качеството на подземните води може да се очаква 

въздействие следствие изземване на горния скалист слой, който играе ролята на филтър за 

падналите атмосферни валежи.  

В доклада да се разгледат въздействията от добивните работи върху повърхностните, 

подземните води и водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване. Да се анализират 

възможните въздействия върху количеството и качеството на повърхностните води. Да се 

оценят вероятните отрицателни въздействия върху водите произтичащи от реализацията на 

всички планирани дейности и намерения, включително да се оцени и кумулативния ефект от 

тях. 

Да се разгледа и оцени възможността за замърсяване на повърхностни или подземни води 

при аварии, съгласно изискванията на чл. 131 и чл. 132 от Закона за водите 

Мерките, които ще се предвидят в ДОВОС за предотвратяване или ограничаване на 

отрицателните въздействия върху повърхностните и подземните води да се съобразят с 

мерките, предвидени в ПУРБ – Дунавски район. 

Прогнозни кумулативни въздействия 

Кумулативни въздействия не се очакват. 

 

3.3. Почви 

3.3.1. Съществуващо състояние 
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Според почвената карта на България концесионна площ „Тервел-Бонево“ попада в границите 

на два почвени типа: 

Излужени черноземи означени с 3) 

В границите на концесионната площ почвените пластове са залегнали върху специфична 

основа – варовикови залежи, което е видоизменило процесите на почвообразуване и е 

допринесло за по-специфични характеристики на почвите.  

Горната повърхност на полезното изкопаемо е покрита с издържан пласт от кватернерни 

елувиално-делувиални глинести седименти и почви, примесени с късове от изветрял 

варовик. 

Преовлажнени, засолени, вкислени или унищожени от стопански дейности земи на 

територията на обекта няма. Такива земи няма и в съседните територии. 

3.3.2. Очаквани въздействия 

Разработването на кариерата ще доведе до унищожаване на почвите в рамките на 

коцесионната площ, поради изземване на почвения слой при разкривките. Не се очаква 

експлоатационната дейност да доведе до физически деградационни процеси, като 

уплътняване, заблатяване, преовлажняване, пропадане. 

3.4. Земни недра 

3.4.1. Геоложки строеж 

Разградска-Русенска свита (r-rsK1) 

В доловете източно от селата Окорош, Секулово, Скала и Кочмар, между Каблешково и Нова 

Камена, Бистра и Войниково и при Средище и Давидово се наблюдава клинов идно 

зацепване в хоризонтална посока на Разградската свита, представена от глинести варовици и 

мергели и Русенската свита, изградена от зърнести, оолитни и органогенни варовици. Двете 

свити по тези места не могат да се отделят една от друга, поради което се разглеждат заедно. 

Границата с отдолулежащата Каспичанска свита е нормална и литоложки рязка, там където 

отгоре лежащите скали са с по-глинест състав. Увеличаването на варовитата компонента в 

хоризонтална и сравнително по-бързо във вертикална посока води не само до редуване на 

глинести варовици с оолитни и органогенни, но и до налагане на последните в горните части 

на профила. Те принадлежат към Русенската свита, която следва с постепенен преход над 

този смесен литостратиграфски комплекс. Неговата дебелина се изменя от 40 до 160 m. 

Хроностратиграфски седиментите на Разградско-Русенската свита се отнасят към хотривския 

етаж. 

Русенска свита (rsK) 

Долната граница с Каспичанската свита в сондаж Р-1 Дулово е литоложки рязка. С 

Разградската свита латералните контакти са клинов идни. Горната граница с пясъчно-

каолиновата задруга е размивна. Такъв е нейният характер и с неогенските свити и 

кватернерните образувания. 
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В изграждането на Русенската свита участват здрави, масивни, светлокафяви до бели на цвят, 

порцеланови и порцелановидни варовици, оолитни варовици, тебешироподобни и 

дебелопластови органогенни варовици. Последните са изградени от прекристализирали 

корали, бриози и реквиении и др. организмови останки. В повечето случаи варовиците са 

напукани и кавернозни с отложен по пукнатините калцит. 

Стратиграфският обхват на Русенската свита според Николов, Рускова (1987) е хотрив-

барем. С хотривска възраст са варовиците, които се разкриват по дола северно от с. 

Средковец и източно от с. Ерагичево.  

Неогенска система 

Неогенските седименти, установени на територията на разглеждания район са отложени в 

два басейна. Тези в най-северозападните части на картния лист принадлежат към Дакийския 

залив на Предкарпатския басейн. Установените в източните отдели са образувани във 

Варненско-Добруджанския залив на Евксинския басейн или в Южнодобруджанския пролив. 

Той е бил залят от морските води само през тарханския век и бесарабския подвек, когато е 

функционирал като пролив, свързващ Дакийския и Евксинския басейн. 

 

Геоложкият строеж на находището не е сложен. В него вземат участие седиментите на 

долната креда – валанжин и кватернерни материали. 

В хоризонтална посока литоложките разновидности са сравнително добре издържани, докато 

във вертикално направление се редуват ядчесто биодетритусни и ожелезнени биодетритусни 

варовици. Това са варовици с много близки интимно прехождащи литоложки разновидности. 

Профила от склона на дола привързан с информацията от сондажните изработки и опитната 

(старата недействаща) кариера дава повод да се отличат горепосочените литоложки 

разновидности. Варовиците имат биодетритусно ядчеста и псеф-псамо-биодетритусна (едра 

грубозърнеста) структури. 

 

3.4.2. Прогноза за въздействие върху земните недра 

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 ефекта може да бъде описан като 

постепенно и безвъзвратно понижаване на терена до достигане на проектните коти на 

дъното.Това е неминуемо и при бъдещата експлоатацията на варовиците от находище 

“Тервел-Бонево”. Релефът ще се понижи с около 20 метра на площ около 120 дка. По този 

начин ще се образува котлован със същите размери. Той трябва да се рекултивира. Този 

въпрос ще се решава при разработване на проекта за експлоатация и рекултивация на 

находището. 

При експлоатацията на находището ще се изземат около 2,7 хил.м3 варовици , 240 хил.м3 

откривка. Това ще става поетапно във времето, съгласно разработен технологичен проект. 

Разкриването ще се извършва с булдозер. Успоредно с експлоатацията на един участък се 

извършват разкривни работи на следващия участък. Това дава възможност след приключване 
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на добивната дейност в един участък да започне рекултивирането му. Ландшафтът в района 

може да се оцени като полуестествен, широкоразпространен. 

 

3.5. Ландшафт 

Ландшафтът съчетава всички компоненти от природната среда, в който ще се привнасят нови 

структурни и визуални елементи. 

Имотите, включени в границите на концесионната площ са предимно земеделски земи и 

нарушени терени, които не са с променено предназначение. 

При реализиране на инвестиционното предложение ще бъдат извършени трайни промени на 

ландшафтните характеристики чрез локана промяна на релефа и разширяване на 

съществуващата в миналото кариера – отнемане на предварително зададени количества 

полезно изкопаемо. 

При експлоатацията на обекта ще се промени трайно типологията на ландшафта, като до 

пълното изпълнение на мероприятията по възстановяване и рекултивация ще се наблюдава 

нов доминирщ ландшафтен елемент – антропогенно нарушен терен, кариера за открит добив 

на варовик. 

Оценката в доклада да се съсредоточи върху промени в ландшафтните характеристики в 

процеса на строителството и експлоатацията поради: смяната на земеползването; визуални 

смущения от наличие на техника и оборудване и отделяни емисии на прах от тяхната работа. 

Да се направи оценка на значимостта на съществуващите ландшафтни характеристики – 

локално и регионално значение, както и оценка на очакваните изменения. 

В доклада за ОВОС трябва да се предложат мерки за ограничаване на неблагоприятното 

въздействие върху ландшафта при изпълнение на инвестиционното предложение. 

 

3.6. Растителен и животински свят. Елементи на Националната екологична мрежа 

3.6.1. Растителен свят 
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При извършване на добив по открит способ се отстраняват покривните пластове. Значителна 

част от площта за добив е била експлоатирана в миналото и не се налага отстраняване на 

растително покритие. 

В границите на находището, в източната и част, ще се засегнат земи, предназначени за 

едногодишни селскостопански насаждения приблизително около 30 % от площта. В съседни 

имоти има гори и горски насаждения, но те няма да бъдат засегнати. 

Няма да бъдат унищожени гори и горски култури. 

В зоната на добив растителността ще бъде тотално отстранена до приключване на добивните 

дейности. 

С концесионните договори се предвиждат задължителни мероприятия за рекултивация на 

територии с приключил добив. При изпълнение на възстановителните дейности ще се 

възстанови частично растителното покритие на територията на целия терен. В етапа на 

закриване ще се изпълни проект за рекултивация, който включва технически и биологични 

мероприятия. Конкретните дейности ще се уточнят с този проект. 

Да се опишат естествените растителни съобщества на територията на находището, като се 

направи оценка на въздействието върху тях по качествени и количествени показатели. При 

извършване на оценката да се направи предвиждане за очакваните сукцесионни процеси след 

изпълнение на Проекта за рекултивация и дали предвидените мероприятия са достатъчни за 

отстраняване на негативните въздействия от извършения добив. 

3.6.2. Животински свят 

По зоогеографско райониране (География на България, 2002) землището на с. Венелин, 

община Долни чифлик попада в Черноморски район, с фауна съставена главно от 

европейски, европосибирски и други северни видове, навлезли тук през кватернера при 

множество типични представител на континентални видове. 

В границите на планираната кариера и в прилежащите и територии се срещат предимно 

сухоземни видове животни, а близките язовири предоставят местообитания за видове, чийто 

жизнен цикъл е свързан с открити водни площи и влажни територии. 

Територията на ИП попада в зоната на един от основните миграционни пътища в Европа – 

Via Pontica. Огромен брой птици от разредите Щъркелоподобни, Соколоподобни, 

Врабчоподобни и др. пролет и есен преминават през въздушното пространство над 

Добруджа. По време на дългия прелет спират за почивка и хранене на многобройните 

естествени ливади, пасища и гори, както и в обработваемите земи. 

Видовият състав на проучваната територия не се характеризира с голямо разнообразие.  

Имотите, попадащи в границите на концесионната площ са основно обработваеми земи или 

терени на извършван в миналото добив. Предварителните проучвания установиха само 

обикновени видове птици хранещи се и вероятно размножаващи се в близкоразположени 

гори и храсталаци. 

В доклада да бъде разгледано въздействието върху видове бозайници, земноводни и влечуги 

и птици, като внимание се обърне на видове птици от следните разреди: Гъскоподобни, 

Пеликаноподобни, Щъркелоподобни, Соколоподобни, и Врабчоподобни. 
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За изготвяне на максимално точен списък на реално срещащите се местообитания, видове 

животни и растения да се използват данни от собствени наблюдения на територията на 

находището и данни за видовете птици от проучванията на територията за включването и н 

мрежата Натура 2000. Теренните проучвания да се извършват през светлата част на 

денонощието. Видовете птици да се регистрират визуално с помощта на оптика (7Х; 10Х50 и 

оптична тръба 20-60Х50) и по песен. 

3.6.3. Елементи на Националната екологична мрежа 

3.6.3.1. Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии 

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии. 

В етапа на консултациите не са поставени изисквания за оценяване на въздействия върху 

защитени територии, намиращи се на различни отстояния от концесионната площ. Поради 

това, при разработването на доклада за ОВОС, да не се оценява възможното въздействие 

върху състоянието на най-близко разположените защитени територии. 

3.6.3.2. Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие 

Концесионната площ попада в границите на една защитена зона – „Хърсавска река” с код 

BG0000106 определена за опазване на природни местообитания и местообитания на видове 

от дивата флора и фауна. 

Като приложение към Доклада за ОВОС да се изготви Доклад за оценка на съвместимостта 

на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на двете защитени зони. 

В него да бъдат отразени всички поставени изисквания в писмо с изх. № 26-00-261/16 от 

23.11.2015 г. на РИОСВ – Варна. В Доклада за ОВОС да се добавят основните изводи за 

въздействието върху защитената зона, както и предвидените мерки за неговото смекчаване. 

3.7. Състояние на културното наследство – исторически, археологически и 

архитектурни паметници в района 

По предварителни данни в региона не е констатирано наличието на движими и недвижими 

археологични културни ценности по повърхността в рамките на находището. 

Да се направи анализ по данни от официални регистри за налични културни ценности в 

региона и вероятното въздействие върху тях. 

3.8. Засегнато население, здравно-хигиенни аспекти на околната и работната среда 

Като потенциално засегнато население могат да се възприемат най-вече работещите на 

кариерата, посетители и ползватели на съседни земи (които са: пасища, земеделски земи и 

горски територии). В непосредствена близост под 1 000 м няма жилищни и производствени 

сгради, места за настаняване, обществени сгради и др. 

Засегнатите групи са: 

 Работниците на кариерата – с най-голям здравен риск; 

 Населението от гр. Тервел и с. Бонево – не се очаква достигане на значим шум от 

кариерата при нормална работа. При взрив се очаква достигане на звуковата вълна с 
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незначителна степен поради посоката и естествената форма на релефа и значимата 

отдалеченост. 

 

3.8.1. Характеристика на отделните фактори по отношение влиянието им върху 

човешкото здраве и съпоставянето им с действащите хигиенни норми и изисквания 

Рисковите физични фактори за здравето на работниците ангажирани с реализацията на 

инвестиционното предложение са праха, шума, общите и локални вибрации, 

неблагоприятния микроклимат, физическото натоварване. 

Рискови фактори за здравето на населението по време на експлоатацията на обекта са 

основно замърсената с прах и отработени газове въздушна среда; наднормени шумови нива. 

 

3.8.2. Оценка на здравния риск, мерки за здравна защита и управление на риска  

Оценката на здравния риск касае предимно работещите на обекта и включва: Опасности, 

свързани с работното оборудване и работния процес; Опасности, свързани с факторите на 

работната среда; Опасности, свързани с психо-физиологичните фактори. Съобразно 

определените опасности ще се разгледат мерки за здравна защите и предотвратяване на 

рисковете. 

Влиянието върху здравето на населението е незначително – с малка площ и слаба 

интензивност. Влиянието върху комфорта на населението е незначително – с малка площ и 

слаба интензивност. 

4. Значимост на въздействията върху околната среда с определяне на неизбежните и 

трайни въздействия върху околната среда от строителството и експлоатацията на 

обекта на инвестиционното предложение  

Въздействие върху населението 

По време на строителството не се очаква неблагоприятен ефект върху здравето на 

населението. Неблагоприятен токсико-химичен ефект може да има върху здравето на 

работниците следствие на отделянето на газове от изкопните и транспортните машини и 

праха и от специфични емисии при взривяване. Работата и условията на прегряващ 

микроклимат, наднормен шум и транспортно-технологични вибрации също може да окаже 

неблагоприятно въздействие, поради което следва да бъдат препоръчани редица технически 

и медико-профилактични мероприятия, ако те не са предвидени в достатъчна степен в 

проекта. 

По време на експлоатацията на кариерата неблагоприятен здравен ефект може да оказва 

праха, неблагоприятния микроклимат и общите и локални вибрации. Шумът и общите 

вибрации също могат да имат неблагоприятно здравно въздействие. Това налага особено 

строг контрол на факторите на работната среда. 

По време на експлоатацията на кариерата върху здравето на населението не се очаква пряк 

неблагоприятен ефект от страна на организираните емисии атмосферни замърсители и прах.   
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В доклада за ОВОС да бъдат разработени и оценени: въздействия върху здравния статус на 

работещите при изпълнение на инвестиционното предложение; въздействия върху здравния 

статус на населението в прилежащите селища и посещавани обекти при изпълнение на 

инвестиционното предложени във всеки от етапите му, да бъде направена оценка на риска. 

Въздействие върху околната среда 

Базирайки се на данните на настоящото задание относно вида и количествата на 

генерираните отпадъчни газове, отпадъчни води и твърди отпадъци в резултат на 

експлоатация на инвестиционното предложение при разработване на доклада по ОВОС да се 

оцени значимостта на въздействието върху компонентите на околната среда, на 

материалното и културно наследство. 

Оценката за въздействието на проекта върху околната среда следва: 

• да разгледа специфичните особености на предлаганите дейности и технологии; 

• да разгледа възможните алтернативи и да направи оценка на потенциалните рискове и 

последствия за околната среда в съответната област на влияние; 

• да направи описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които 

ще бъдат засегнати в голяма степен от проекта, както и взаимодействието между тях; 

• да извърши описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия 

върху населението и околната среда в резултат от реализацията на проекта при 

нормална експлоатация и при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци и 

създаването на дискомфорт; 

• да включи мерки, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да 

прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда по време на 

изпълнение на строително-монтажните работи и експлоатацията на трасето; и 

• да предложи План за изпълнение на предвидените мерките. 

Оценката на въздействието на проекта върху околната среда следва да определи преките и 

непреките, средносрочните и дългосрочните, временните и постоянните, положителните и 

отрицателните въздействия върху компонентите и факторите на околната среда. 

 

За определяне значимостта на въздействията да се използват следните седем основни 

показателя, съответстващи на конкретни въпроси за характера на влиянието. 

 

Показател Описанията да отговорят на следните основни въпроси 

Обхват, площ и 

интензивност 

Какъв ще е обхватът – местен, регионален или национален? 

Какви са очакваните количествени параметри на 

въздействието? 

Вероятност за възникване 
Каква е вероятността за възникване на въздействието във 

всеки от отделните етапи на инвестиционното предложение? 

Продължителност и 

честота на проява 

Краткосрочен или дългосрочен ще е ефектът? Оценяваното 

въздействие еднократно ли ще се прояви? При проявата, ще 

се запази ли въздействието до края на експлоатацията? Ще 

продължи ли след етапа на закриване? Ще се проявява ли 
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Показател Описанията да отговорят на следните основни въпроси 

периодично, като променя количествените си и качествени 

стойности или пък ще изчезва за определени периоди от 

време? 

Момент на проявата 

Проявата на влиянието обвързана ли е определено 

условие/показател на средата? Известни ли са условия, при 

които ще се прояви влиянието? (ако възникването е 

обвързано с конкретна стойност и натрупване и др.) 

Значимост 
Съществува ли високо ниво на риск, свързан с въздействието, 

като унищожаване на видове, висок риск от аварии и др.? 

Обратимост 

Има ли действия, които могат да се извършат за да се 

отстрани изцяло ефекта от въздействието или веднъж 

предизвикано не подлежи на възстановяване? Каква е 

вероятността с времето оказаното въздействие да изчезне 

(при устойчиви системи със способност за 

самовъзстановяване)? 

Кумулативен характер 

(взаимодействие с подобни 

въздействия) 

Възможно ли е последиците от въздействието да се насложат 

с подобни въздействия в същата територия и по този начин 

да създадат риск за определен компонент на околната среда? 

Кои са наслагващите се въздействия? Къде, кога и по какъв 

начин има вероятност да се получи кумулативен ефект? 

Какво ще е прогнозируемото резултатното въздействие? 

(съпоставяните въздействия трябва да са оценими, 

еднопосочни и проявата им трябва да е съпоставима 

пространствено и времево) 

 

След определяне на конкретните въздействия е необходимо да се направи оценка на тяхната 

значимост. Това касае обобщаване на данни от проучвания и добро познаване на самата 

територия, на съседни територии и на много други фактори, обвързани но някакъв начин с 

обекта на инвестиционното предложение. Най-грубо отделните влияния могат да се 

категоризират по следните начини: 

• Преки – непреки 

• Пълни – частични 

• Постоянни – временни 

• Положителни – отрицателни 

• Допустими – недопустими. 

 

Първите две категории са достатъчно ясни и определени, но за да се определи дали 

влиянието е постоянно, положително или допустимо е необходимо да се въведе 

допълнителна скала с различни степени. За да се избегне субективния фактор за оценка ще 

въведем следната скала за оценка: 
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 Определяне на въздействието 

+3 
Силно положителна степен – може да се свърже с дълготраен или постоянен 

положителен ефект, голям 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 
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 

Слаб отрицателен ефект – 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 инвестиционното предложение при 

оценяваната алтернатива. 

+/- 

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. 

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. 

? 

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. 
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Оценката на връзката със защитените зони 

Пълна оценка на връзката и въздействието върху Защитените зони, които засяга, трябва да се 

извърши в информация за оценка на съвместимостта, съгласно 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. 

5. Предложение за структура на Доклада за ОВОС (В съответствие с изискванията на 

чл. 96, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда) 

Въведение 

1. Обща информация 

1.1 Наименование на инвестиционното предложение 

1.2 Информация за Възложителя на предложението, лице за контакти 

1.3 Данни за независимите експерти (списък на експертите и ръководителя на колектива и 

разработените раздели) 

1.4 Местоположение и описание на района 

1.5 Законодателна и институционална рамка 

1.6 Изходна информация  

2. Анотация на инвестиционното предложение  

2.1 Характеристика на инвестиционното предложение  

2.2 Алтернативи за реализация на инвестиционното предложение 

3. Анализ на съществуващото състояние на компонентите на околната среда. Прогноза и 

оценка на предполагаемите въздействия върху тях  

3.1 Атмосферен въздух  

3.2 Земни недра  

3.3 Повърхностни и подземни води  

3.4 Отпадъци  

3.5 Опасни вещества  

3.6 Вредни физични фактори – шум, вибрации и вредни лъчения.  

3.7 Земи и почви  

3.8 Биологично разнообразие 

3.9. Елементи от националната екологична мрежа. 

3.10 Ландшафт  

3.11 Съществуващи сгради и съоръжения 

4. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда. Въздействия върху здравето на хората 
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4.1 Потенциално засегнато население и обекти подлежащи на здравна защита 

4.2 Рискови фактори за увреждане здравето на хората. 

4.3 Преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено 

въздействие на установените фактори 

4.4 Здравно състояние на засегнатото население 

4.5 Оценка на здравния риск, мерки за здравна защита и управление на риска 

5. Риск от аварии 

6. Мерки за намаляване на отрицателните въздействия  

7. План за собствен мониторинг  

8. Заключение  

9. Използвани методики и литературни източници 

10. Справка за извършените консултации и мотиви за приети и неприети бележки и 

препоръки  

11. Списък на използваните в доклада абревиатури 

12. Списък на приложенията 

 

6. Етапи и срокове за разработване на Доклада за ОВОС 

Таблица 6-1 

№ Дейности 
Месеци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задание за ОВОС Х Х           

2. 
Събиране на основни (изходни) 

данни 
Х Х           

3. Оценка на въздействията  Х Х          

4. Изготвяне на ДОВОС  Х Х          

5. Представяне на ДОВОС   Х          

6. Оценка на ДОВОС   Х Х         

7. Обществено обсъждане     Х        

8. Вземане на решения по ОВОС      Х       
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7. Проведени консултации със специализирани ведомства, организации и засегната 

общественост  

В Приложения № 1 и № 2 към заданието са представени резултатите от извършени 

консултации в съответствие с чл. 95, ал.3 от ЗООС и чл.9, ал. 1-5 от Наредбата за условията и 

реда и за извършване на ОВОС. 

 

8. Приложения към Заданието за ДОВОС 

Приложение № 1 – Таблична форма за резултатите от извършени консултации в 

съответствие с чл. 95, ал.3 от ЗООС и чл.9, ал. 1-5 от Наредбата за условията и реда и за 

извършване на ОВОС 

Приложение № 2 – Писмени доказателства за извършените консултации, представени 

обобщено в Приложение No1 

Приложение № 3 – Решение № ВА 97-ПР/2015 година на Директора на РИОСВ-Варна и 

придружително писмо към него 


