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Проведени 
консултации с 
организация/ 
институция 

Отговор Изразени становища, мнения и препоръки 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

Консултации по обхвата на заданието 

До РИОСВ-
Варна, ул. „Ян 
Палах” №4, 
гр.Варна  
Вх. 26-00-261/ 
15/ 04.11.2015 г. 

Изх.№26-00-
261/ 16/ 
23.11.2015 
 

1. Да се проведат консултации, съгласно чл. 95 ал. 1-5 от Наредбата за ОВОС с: 
обществеността на с. Бонево, и гр. Тервел; РИОСВ – Варна, РЗИ – Добрич, по 
отношение на съдържанието и обхват на оценката на здравно-хигиенните аспекти на 
околната следа и риска за човешкото здраве, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД 
– Добрич, Бсейнова дирекция за управление на водите – Дунавски район – Плевен, 
Българско дружество за защита на птиците – София, ФПС „Зелени балкани“ – гр. 
Пловдив, с други органи/ ведомства/ дружества (по преценка на експертите по ОВОС). 

Приема се  

2. За оценка на кумулативния ефект да изиска от РИОСВ – Варна и Община Тервел 
информация за инвестиционни предложения, планове и проекти, разрешени, 
одобрени или в процедура на одобряване в землището на с. Аспарухово. 

 

Приема се 
без 
изисквания 
териториа
лен обхват 

Считаме, че при 
формулирането 
на това условие е 
допусната явна 
техническа 
грешка. Условието 
се приема, но в 
друг териториален 
обхват – 
землищата на с. 
Бонево и гр. 
Тервел. 

3. Да се осигури, съгласно чл. 95, ал. 2 от ЗООС и чл. 10 от Наредбата за ОВОС 
изработването на задание за обхват и съдържание на ОВОС при отразяване на 
извършените консултации. 

Приема се  

4. Да се съгласува изработеното задание с РИОСВ – Варна, придружено с писмени 
доказателства за извършените консултации и справка за тях, с мотиви за приетите и 
неприетите бележки и препоръки. 

При изготвяне на заданието, освен резултатите от извършените консултации, следва 
да се вземат предвид и мотивите от гореописаното решение по преценяване 
необходимостта от ОВОС. 

Приема се  

5. Да се възложи изготвяне на доклад по ОВОС в съответствие със заданието на 
колектив от експерти с ръководител, отговарящи на изискванията на чл. 83 от ЗООС 

Приема се  
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Проведени 
консултации с 
организация/ 
институция 

Отговор Изразени становища, мнения и препоръки 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

По отношение на изискванията на чл. 31 от ЗБР: 

1. ДОСВ да бъде изготвен като отделно приложение към доклада по ОВОС 

2. В анотацията на ДОСВ да бъде описано подробно инвестиционното предложение. 

3. Да се направи описание на характеристиките на други планове, програми, проекти 
и/или инвестиционни предложения в процес на разработване или одобряване, в 
съчетание с които оценяваното ИП би могло да окаже значително въздействие върху 
защитената зона. 

  

В оценката за съвместимост следва да бъдат разгледани следните възможни 
въздействия: 

1. Пряко унищожаване на видове с висока консервационна значимост: „Полуестествени 
сухи треви и храстови съобщества върху варовик (DISTH6210)“, вкл. и такива, предмет 
на опазване в защитената зона. 

2. Пряко увреждане на естествения характер на местообитанията на видове животни, 
предмет на опазване в зоната, като места за гнездене, пренощуване, хранене, 
набиране на височина за придвижване, както и на места за укриване при 
неблагоприятни метеорологични условия, през периода на експлоатация. 

Приема се  

3. Да бъде поотделно и подробно разгледано въздействието върху всички видове 
животни, предмет на опазване в ЗЗ, като особено внимание се обърне на видове 
птици от следните разреди: Гъскоподобни, Пеликаноподобни, Щъркелоподобни, 
Соколоподобни, и Врабчоподобни. 

 

Приема се 
частично 

В защитената 
зона няма видове 
птици, предмет на 
опазване. 
Оценката, от 
поставеното 
изискване към 
ДОСВ, за 
видовете птици 
ще бъде 
извършена в 
основния доклад 
за ОВОС 

4. Влияние върху миграционните пътища и фрагментация на местообитания в резултат 
на унищожаване на част от тях или тяхното трайно изменение; последствия от 
възможните изменения като създаване на миграционна бариера, фрагментация на 
популации в резултат и/ или унищожаване на подходящите местообитания и др. 

 

Приема се  
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5. При оценка на въздействието да се отчете кумулативния ефект, свързан с други 
планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения, чийто характеристики 
се описват в ДОСВ, съгласно чл. 23 от Наредбата за ОС. 

6. Да се отчете увеличението на антропогенната преса от реализацията и 
експлоатацията на ИП и съпътстващите го елементи. 

7. Въз основа на анализа и прогнозата за предполагаемото въздействие да се 
предложат мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на 
конкретни значителни отрицателни въздействия върху видовете, предмет на опазване 
в защитената зона, които възложителят на ИП да изпълни и които да са измерими и 
контролируеми. Към всяка мярка следва да се определи степента и на въздействие 
върху видовете, предмет на опазване в защитената зона. 

8. В ДОСВ да бъдат разгледани и оценени алтернативни решения по смисъла на §3, т. 7 
от ДР към Наредбата за ОС за реализирането на инвестиционното предложение. 

9. При определянето но същността и степента на очаквано въздействие да бъдат 
съблюдавани критериите на чл. 22 от Наредбата за ОС, като при определянето им 
бъдат използвани количествени оценки предвид чл. 32, ал. 2 от ЗБР за очакваните 
загуби или влошаване на състоянието на местообитания (площ) и видове (численост и 
плътност на популациите), предмет на опазване в защитената зона, както и по 
отношение на представеността на всяко местообитание/ вид в дадената защитена 
зона, както и в мрежата от защитени зони. 

 

Приема се  

Оценката (ДОСВ) трябва да бъде възложена на екип от експерти, отговарящи на 
изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС, с компетентност в областта на обща 
биология, фитоценологията и обща зоология, съгласно предмета на опазване на 
съответната защитена зона. Предвид ал. 4 от същия член от нея, компетентният орган 
препоръчва, в случай на необходимост в колектива за изготвяне на ДОСВ да бъдат 
включени и др. експерти с компетентност по спецфиката на инвестиционното 
предложение. 

Приема се  
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РИОСВ-Варна, 
ул. „Ян Палах” 
№4, гр.Варна 

Вх. 26-00-
261/ 15/ 
04.11.2015 г. 
Решение  
№ ВА 97/ 
2015 г. 

Да се извърши оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно 
предложение за „разработване на кариера „Тервел-Бонево“ за добив на варовик в 
землището на с. Бонево, общ. Тервел, обл. Добрич, реализацията на което има 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена 
зона BG0000106 „Хърсовска река“. 

 

  

Съгласно наличната информация в РИОСВ – Варна, в района на ИП няма заявени и 
процедирани ИП и планове, в съчетание с които ИП да окаже кумулативно въздействие. 

Приема се  

Становището на БДДР-Плевен, е, че  

1. ИП е допустимо спрямо екологичните цели в ПУРБ 2010-2015 г. при спазване на мерки 
7.1.3., 7.1.5.1 и 7.1.6; 

Приема се  

2. Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и зоните 
за тяхната защита при условие, че:  

- се спазват пранираните мерки в ПУРБ и забраните и ограниченията, предвидени в 
Закона за водите (чл. 46, ал. 2; чл. 118а, ал. 1, т. 2 до 4; чл. 134, т. 1, 3 и 4; чл. 143, 
т. 3 и 5 и чл. 146) и поднормативните актове;  

Приема се  

- За дейностите по дрениране, инфилтриране и отнемане на естествени ресурси, 
касаещи подземните води и ползването на повърхностен воден обект с цел 
заустване, се изпълнят изискванията за разрешителен режим, съгласно Закона за 
водите; 

Приема се  

- В хода на процедурата за ОВОС да се извърши съгласуване с оператора на 
намиращите се в района на ИП 3 броя водоизточници за обществено битово-
питейно водоползване. 

Приема се  

РЗИ – Добрич преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие 
върху жизнената среда и здравето на хората при условие, че не се допускат вредности в 
прилежащата зона над допустимите здравни норми. При евентуално засягане на 
водоизточници и/или СОЗ за се спазват забраните, определени в Наредба 3/2000 г. за 
условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-
охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 
водоползване. 

Приема се  
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„Становището на ВиК – Добрич“ е, че има вероятност реализацията на ИП да окаже 
вредно въздействие върху водоносния хоризонт, захранващ три броя водоизточници от 
подземни води за обществено – битово водоснабдяване. 

  

Басейнова 
дирекция 
„Дунавски 
район“ 
Изх. № РД-14-
168/19.07.2017 г. 

Становище с  
изх. № 4568/ 
15.08.2017 г. 

Описанието и анализа на компонентите и факторите на околната среда, в която ще се 
реализира, и които вероятно ще бъдат засегнати от ИП, да се изготви съобразно с 
информацията и предвижданията на плановете за управление, които се разработват/ 
актуализират от БДДР. 

1. План за управление на речните басейни 2016 – 2021 г. в Дунавски район, приет с 
Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на МС. 

2. План за управление на риска от наводнение 2016-2021 г. Дунавски район, приет с 
Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на МС. 

 

Приема се  

Мерките, които ще се предвидят за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 
компенсиране на неблагоприятните последствия върху околната среда от 
осъществяването на ИП да включват мерки от плановете за управление и нормативни 
изкисквания и ограничения. 

1. План за управление на речните басейни 2016 – 2021 г. в Дунавски район, приет с 
Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на МС. 

2. План за управление на риска от наводнение 2016-2021 г. Дунавски район, приет с 
Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на МС. 

Приема се  

Водовземане и ползване на подземен воден обект, вкл. дейностите по дрениране, 
инфилтриране и отнемане на естествени ресурси, подлежат на разрешителен режим, 
съгласно чл. 44 и чл. 46, освен случаите на чл. 58, ал. 1, т. 6 от ЗВ. 

Приема се  

При евентуално засягане на водни обекти от предвидените дейности при изграждане на 
линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – мостове, преносни мрежи и проводи, 
по смисъла на чл. 46, ал. 1, т1, буква „б“ от ЗВ, е необходимо издаване на разрешително 
за ползване на воден обект, освен в случаите на чл. 46, ал. 5 от ЗВ. 

Приема се  

При проектиране, реализация, експлоатация и рекултивация на ИП да се обърне 
внимание на дъждовните води, като се отчетат изискванията на : чл. 46а, ал. 1, от ЗВ, чл3, 
т. 3, 5 и 6 от Наредба 2 от 08.06.2011 г., както и §1, т. 6 от същата наредба. 

Приема се  
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Във връзка с реализацията на ИП е необходимо да се спазят мерките за опазване на 
подземните води от замърсяване, като се вземат предвид забраните в чл. 46, ал. 2 е чл. 
118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ: т. 2 – обезвреждането, включително депонирането на 
приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в 
подземните води; т. 3 – други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, 
които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните 
води; т. 4 – използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при 
изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се 
осъществява или е възможен контакт с подземните води. 

  

На всички етапи от реализацията (строителство, експлоатация и рекултивация) на ИП да 
се опишат, съгласно изискванията на ЗВ и поднормативните актове за опазване на 
водите: необходимостта и начините за снабдяване с вода за производствени и битови 
нужди, вкл. вода за оросяване на пътищата; начина на третиране на отделяните битово-
фекални и производствени отпадъчни води; начина на третиране на дъждовните води, 
формирани по време на дъжд и на снеготопене. При необходимост да се предвидят 
съоръжения за пречистване на уловените атмосферни води от находището от евентуални 
изпускания и разливи на нефтопродукти – горива и масла. 

Приема се Поставените 
изисквания са 
целесъобразни 

Не трябва да се нарушават изискванията на чл. 143, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗВ: 

- т.1 – нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и 
крайбрежните заливаеми ивици; 

- т. 3 – забрана да се използват речните легла като депа за отпадъци, земни и 
скални маси; 

- т. 5 – съхраняването и складирането на материали, които в значителна степен 
биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения. 

Приема се Поставените 
изисквания са 
законосъобразни 

При изграждане, експлоатация и рекултивация на находището да се вземат предвид 
забраните в чл. 143 от ЗВ и да бъдат предвидени конкретни мерки за недопускане 
възникването на аварийни ситуации при неблагоприятни атмосферни условия, които да 
застрашат целостта и състоянието на насипищата (земни маси и/или суровини) от 
паднали обилни валежи и формиралите се временни повърхностни потоци в района на 
находището. 

Приема се  

Недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на 
повърхностните и подземни води, съгласно изискванията на чл. 131 от ЗВ. 
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Да се предвиди в хода на провежданата процедура но ОВОС за ИП съгласуване и с ВиК 
оператор, предвид планирания пробивно-взривен способ за добив. 

При евентуално засягане на водоизточници и/или проект на СОЗ за питейно –битово 
водоснабдяване от подземни води е необходимо по време на реализация и експлоатация 
на ИП всички дейности да бъдат съобразени с Приложение №2 към чл. 10, ал. 1 за 
подземни водни обекти от Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. 

Приема се  

До РЗИ Добрич, 
ул. „Св, Св 
Кирил и 
Методий” №57, 
гр.Добрич 9300 

Изх. № 
РД378/ 
01.08.2017 
 

Да бъде представена подробна информация относно: 

1. Местоположение и точни отстояния (онагледени с картен материал) между жилищни 
територии и обекти, подлежащи на здравна защита и елементи на ИП 

2. Моментно състояние на околната среда 

3. Идентификация на рисковите фактори от околната и работната среда, касаещи 
здравето на хората. 

Приема се  

4. При анализ на влиянието върху атмосферния въздух да се направи моделиране на 
очакваното замърсяване от организирани и от неорганизирани площни източници. Да 
се направи прогноза не само за емисионните, но и за имисионните концентрации на 
атмосферни замърсители в най-близко разположените населени места. 

5. Да се осигури информация за разстоянията на разлитане на скалните късове при 
взривните работи, както и прогнозни данни за вида и нивата на прах в атмосферния 
въздух на най-близките населени места. 

Приема се  

6. Да се оценят възможните въздействия върху качеството на водоизточниците за 
питейно-битово водоснабдяване, както и начина за осигуряване вода за работниците 

Приема се  

7. Да се направят изчисления за очакваното ниво на шум от работата на кариерата, 
транспортните средства и другите съоръжения.Да се изчислят очакваните нива на 
импулсният шум от взривовете до най-близките населени места. Да се разгледат 
очакваните нива на вибрации. 

Приема се  

8. Транспортните маршрути за обслужване на обекта, населените места, през които 
преминават или най-близко разстояние до тях. 

Приема се  

 9. Да се определи броя на потенциално засегнатото население и териториите и зоните, 
подлежащи на здравна защита. Да се определят рисковите фактори по отношение 
влиянието им върху човешкото здраве. 
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10. Да се направи анализ на здравно-демографския статус на населението в най-близко 
разположените населени места на базата на актуални данни за демографското 
състояние (по показатели раждаемост, смъртност, естествен прираст, детска 
смъртност и др.) и заболеваемостта (по нива и структура). Данните да се съпоставят с 
тези за областта и страната като цяло. Да се направи прогнозна оценка за влиянието 
върху здравно-демографския статус на населението при осъществяване на ИП. 

Приема се  

11. Да се оцени здравният риск и да се предложат мерки за здравна защита и управление 
на риска. 

Приема се  

До ВиК ООД 
Добрич 

ВИК- 4055/ 
11.08.2017 г. 
 
 

Дадена информация за изградени водопроводи и охранителни зони на водоизточници. - - 

Поставени изисквания към изпълнението на ИП: 

 Да не се допуска отвеждане на замърсители в подземните води; 

 Да не се изпускат битови или производствени отпадъчни води, както и замърсяване с 
нефтопродукти или масла на дъждовните води. 

 Да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т.2-4, чл. 134 и чл. 143 от ЗВ с цел 
опазване на водоносните хоризонти. 

Всички се 
приемат 

- 

До Регионален 
исторически 
музей – Добрич 
Вх. МД 07-269/ 
20.07.2017 г  

Не е 
получен 
отговор 

- - - 

Областно пътно 
управление – 
Добрич 
 

Изх. 53-00-
689/ 
26.07.2017 г.  

Становище: 

ОПУ – Добрич няма отношение към ИП. Находището е разположено извън обслужваща 
зона с широчина 50 м при третокласни пътища. Експлоатацията на находището няма да 
създаде проблеми за правилното функциониране на РПМ. 

- - 

До БДЗП-
Централен 
офис, жк. 
“Яворов” бл.71 
вх.4 ап.1, 
гр.София 1111, 
п.к. 50 

Не е 
получен 
отговор 

- - - 
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До Зелени 
Балкани, 
ул.”Скопие”№1, 
офис 9 и 10, 
гр.Пловдив 4004 
 

Не е 
получен 
отговор 

- - - 

До кмета на 
с.Бонево 
Вх. 05/ 
21.07.2017 г 

Не е 
получен 
отговор 

 - - 

До кмета на 
Община Тервел 
Вх. РД 01-3781/ 
21.07.2017 г 

Не е 
получен 
отговор 

- - - 

 


