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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящото задание се разработва в съответствие писмо, изх. № AO-1066/28.03.2019г.
на РИОСВ-Русе и изискванията на чл. 10 от Наредба за условията и реда за извършване
на оценка въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ 25/2003, изм.
ДВ 3/2005, изм. ДВ 80/2009, изм. ДВ 31/2019 г.) и определя обхвата на Доклад за ОВОС
на ИП за „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“,
участък „Източно гнездо“ и участък „Западно гнездо“, разположено в землищата
на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, община Дулово,
област Силистра“
На етап разработване на задание за обхват на ДОВОС са проведени консултации със
засегнатото население, в съответствие с изискванията на чл. 9 от Наредбата за условията
и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда.
Изразените становища и препоръки относно инвестиционното предложение са взети под
внимание при разработването на Заданието.
Обща информация за Възложителя
Възложител е „Каолин” EАД. Дружеството е вписано в Търговския регистър с Единен
идентификационен код (ЕИК) 827182866 с правна форма - акционерно дружество.
Дружеството е със седалище и адрес на управление: България, област Русе, община
Ветово, гр. Сеново 7038, ул. „Дъбрава”№8.
Предмет на дейност на дружеството е: Проучване, разработване, добив и производство
на каолинови и кварцови пясъци, каолини, шамоти, варовици, фелдшпати, доломити,
глини и други неметални индустриални минерали и суровини, в т.ч. производство и на
други продукти от неметални индустриални минерали и суровини; геологопроучвателна
дейност; посредничество и външно търговска дейност; придобиване, управление, оценка
и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление
и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на
лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва;
финансиране на дружества, в които дружеството участва и всякаква друга търговска
дейност незабранена от законите в Р. България и за която не се изисква предварително
разрешение /лицензия от държавен орган.
Дружеството е с двустепенна система на управление с Надзорен и Управителен съвет.
Надзорният съвет е в състав Робърт Линдеман Берк; Райнер Кирхдьорфер; Евгений
Якимов Иванов.
Управителният съвет е в състав Димитър Ангелов Ангелов; Волф Харлфингер; Ивайло
Маноилов Тиманов и Радомир Петров Чолаков. Дружеството се представлява във всички
случаи пред трети лица заедно от всеки двама от изпълнителните членове на
Управителния съвет.
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100% от акциите на „Каолин“ EАД са собственост на „Кварцверке Интернешънъл ГмбХ,
Идентификация HRB91188, Чуждестранно юридическо лице, държава: Германия
Адрес за кореспонденция: гр. Сеново, община Ветово, област Русе, ул. „Дъбрава“ № 8
Телефон, факс и е-mail: тел. 084 612 500; факс: 084 612 505; email : office@kaolin.bg
Лице за контакти: Мина Александрова Вълева – Радкова, тел. 084 612 500
Обща информация за инвестиционното предложение и процедурата по ОВОС
1. Характеристика на инвестиционното предложение
1.1. Описание на характеристиките на инвестиционното предложение и необходими
площи (като усвоени терени, земеделска земя, горски площи и др.) по време на
фазата на строителство и фазата на експлоатация
Находище „Балабана“, участък „Източно гнездо“ и участък „Западни гнездо“ се намира
на територията на Община Дулово, област Силистра и заедно с находищата „Колобър“ и
„Грънчарово“ принадлежи към групата находища на каолинова суровина в Дуловски
район.
Най-близки населени места, по права въздушна линия са селата Колобър – 3,1 км и
Полковник Таслаково – 4,0 км на север, Грънчарово – 2,6 км на запад, Секулово – 3,2 км
на юг и Градница – 2,2 км на югоизток. Разстоянието до гр. Дулово е на около 6,1 км по
въздушна права линия и 12,0 км по път (4,0 км черен и 8,0 км асфалтов).
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Фиг.1.1. Местоположение на концесионна площ на находище „Балабана“,
Орографски районът принадлежи към Лудогорско-Добруджанската хълмистоплатовидна подобласт на Дунавската равнина. Теренът на находището е равнинен. Има
общ наклон от юг и запад на север и изток.
Хидрогеоложки районът се отнася към Черноморската водосборна област с директен
отток към р. Дунав. Развита хидрографска мрежа няма. Оттокът на водите е типичен за
карстовите райони – непостоянен, периодичен. Доколкото има малки реки, които водят
началото си от Лудогорското плато, те бързо дренират водите си на север по
суходолията. Малки реки с постоянен отток има на север извън района, които се
подхранват от сарматски и плиоценски води покрай р. Дунав.
Концесионната площ на находище на подземни богатства „Балабана“, участък „Източно
гнездо“ и участък „Западно гнездо“ е с размер 2562,00 (две хиляди петстотин шейсет и
два) дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 7 включително, в
координатна система „1970 г.
Приложение 1.1.2
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В границите на концесионната площ се включва:
А) Площта на находище „Балабана“ участък „Източно гнездо“ и участък „Западно
гнездо”:
 участък „Източно гнездо“ с площ 421,6 (четиристотин двадесет и едно цяло и шест
десети) дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 147 по
външния контур на запасите и ресурсите в координатна система „1970 г.“, съгласно
специализирана карта и координатен регистър, неразделна част от концесионния
договор;


участък „Западно гнездо“ с площ 149, 3 (сто четиридесет и девет цяло и три десети)
дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 136 по външния контур
на запасите и ресурсите в координатна система „1970 г.“, съгласно специализирана
карта и координатен регистър, неразделна част от концесионния договор.

Б) Площите необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.
Концесионната площ попада в землищата на четири села, както следва:
Землище с. Полковник Таслаково - 96, 109 дка;
Землище с. Колобър – 169, 262 дка;
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Землище с. Секулово - 2003, 827 дка;
Землище с. Грънчарово – 292, 425 дка.
Договорът за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.2
от ЗПБ – неметално полезни изкопаеми – индустриални материали – кварц-каолинова
суровина, от находище „Балабана“, участък „Източно Гнездо“ и участък „Западно
гнездо“, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър
и с. Секулово, община Дулово, област Силистра“, е сключен на 29.11.2018 г. между
Министерски съвет на Република България и „Каолин”, ЕАД, на основание РМС №
477/09.07.2018 г. е със срок на действие от 35 години. В рамките на този срок
концесионерът има право да извършва добив в находището.
Концесионерът ще осъществява дейността си след придобиване на необходимите права
за имотите, които попадат в концесионната площ и след провеждане на необходимите
процедури за земята, които да обусловят правото му да разработи находището и добива
подземното богатство.
В цялостния работен проект по чл. 82 от ЗПБ, който концесионерът следва да разработи,
утвърди и представи за съгласуване от министъра на енергетиката, след провеждане на
процедура по ОВОС, подробно се представят и индивидуализират площите, в които се
извършва добив и площите за дейностите съпътстващи добива
Площ на находището - 570, 9 дка
Концесионна площ – 2562, 0 дка
През концесионната площ не преминават ВиК мрежи, съобщителни кабели, ел.
съоръжения и/или газопроводи.
1.2. Описание физичните характеристики на процеса на експлоатация на находище
„Балабана“– участък „Източно гнездо“ и участък „Западно гнездо“
Инвестиционното предложение, което е обект на това задание и на ОВОС, предвижда
разработването на находище „Балабана”, участък „Източно гнездо“ и участък „Западно
гнездо“ и добив на кварц-каолинова суровина по открит способ и оценява добиването
на около 14,02 млн. тона промишлени запаси каолинова суровина за срока на
концесията. При размер на експлоатационните загуби около 8,3 % (за двете гнезда),
количеството на извлекаемите запаси каолинова суровина възлиза на около 12,86 млн.
тона. Или средно годишния добив на извлекаеми запаси каолинова суровина възлиза на
средно годишно около 0,6 млн. тона. Обемната плътност на каолиновата суровина е 1.87
т/м3 (за двата участъка).
Средният коефициент на разкривка през срока на концесията, при който ще се извършва
добивът е 1,45 м3 разкривка/тон каолинова суровина, като тук са отчетени и обемите
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почвен материал, иззет от терените за насипване на разкривката и от терените за
складови и работни площадки.
През първите три години няма да се извършва добив, а ще се работи само по разкривката
(почвен слой, глини, льос и др.), които ще се изземват и насипват на външно насипище.
През четвъртата и петата година се работи за достигане на мощност. Същинският добив
(усвояване) започва от шестата година. При допускане за средно годишен добив на 0,6
млн.т. каолинова суровина, в следващата таблица e показaна производителност по
извлекаеми запаси по периоди:
Таблица 1.2-1. Прогнозирана производителност по извлекаеми запаси по периоди
Период 1
2 3
4
5
6-10 11-15 16-20 21-25
26-30
31-35
Добив
300 300 1500 1700
3000
3000
1500
1500
хил.тона
Период Изграждане Достигане
Усвояване
на кариера на
мощност
В рамките на концесионната площ ще се извършват всички дейности, свързани с и
съпътстващи добива на подземни богатства от находището. Площта е съобразена с
особеностите на находището, качествените и количествени характеристики на
подземното богатство, технологията за добив. Тази площ ще осигури оптимално
изземване на подземното богатство от находището.
Разработването и усвояването на подземното богатство от находището се планира да се
води последователно от двата участъка, като първо започва добива в участък „Източно
гнездо“.
На този най-ранен етап се прогнозира в рамките на концесионната площ ще се обособят:
 4 депа за съхранение на отнетия хумусен слой;
 1 депо (насипище) – за съхранение на разкривката (откривните маси), част от които в
последствие ще се оползотворят за рекултивация;
 открит склад за временно съхранение на добитата суровина;
 2 работни площадки – за механизацията, която ще се използва за минните и
геологопроучвателните работи.
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Концесионните намерения за добив от находище „Балабана” – участък „Източно гнездо“
и участък „Западно гнездо“, предвиждат разработването на находището да стане на три
етапа:
1. Етап „Строителство“, включващ права върху концесионната площ, проектиране,
минно строителство и разкриване на находището. Срокът на минно строителство на
участък „Източно гнездо“ и участък „Западно гнездо“ е определен да продължи до 3
години, за всеки. Предвидени са дейности по почистване на терена (ако се налага,
доколкото в него няма дървета и храсти), провеждане на мероприятия по отнемане,
транспортиране до определените терени за депо, насипване и провеждане на
мероприятия по съхранението на почвения (хумусния) слой; изграждане на
транспортните връзки в концесионната площ; извършване на откривни работи, свързани
с отнемане, транспортиране до определените площадки за депониране и насипване на
минните отпадъци от стерилна скална маса; провеждане на минно-строителни работи за
достигане на полезното изкопаемо и създаване на траншеи и работни площадки, от които
да започне същинският добив.
2. Втория етап „Експлоатация“- при оценявана с ОВОС средно-годишна
производителност от 0,6 мил.т. каолинова суровина ще бъдат добити около 14, 02 млн.
тона промишлени запаси каолинова суровина. При размер на експлоатационните загуби
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около 8,3 % (за двата участъка), количеството на извлекаемите запаси каолинова
суровина възлиза на около 12,86 млн. т. Обемната плътност на каолиновата суровина е
1.87 т/м3 (за двата участъка).
Планира се участъците да се разработват в период от 35 години. Добиването на
суровината ще става след провеждането на експлоатационно проучване за качествата на
отделните видове суровина в планираните за добивни работи терени и чрез изкопаване
посредством багери (с права или обратна лопата).
3. Третият етап е „Закриване, ликвидация и рекултивация“ и третира въпросите по
закриване, извеждане от експлоатация, последваща рекултивация на двата участъка,
ненужна инфраструктура и мониторинг.
Транспортният достъп до находището ще се осъществява по съществуващи пътища. В
границите на концесията няма изградени системи за електроснабдяване и
водоснабдяване. Възложителят към настоящия момент е собственик на част от имотите,
които заемат находището. Експлоатацията на находището ще се извършва съгласно
изготвен и съгласуван по съответния ред Цялостен работен проект (ЦРП), който следва
да се направи след процедурата по ОВОС.
„Каолин“ ЕАД планира да осигури необходимите за реализация на проекта инвестиции
от собствени средства. Най-общо инвестициите ще са свързани с осигуряване на
необходимата механизация, земя и следващите за нея процедури.
1.2.1. Технологична схема на добива и преработката
 Разкриване на находището
До момента находището не е разработвано. Същността на разкриването на находището
е да се създаде транспортен достъп от повърхността до полезното изкопаемо. Основните
фактори, които влияят върху избора на начина за разкриване са:
- релефът на местността;
- размерите на отделните находищни полета;
- формата и условията на залягане на находището;
- физико – механичните свойства на скалообразуващите минерали;
- избраната система на разработване;
- развитието на минните работи;
- климатичните условия и др.
Въз основа на по-горе изброените фактори находище „Балабана“- участък „Източно
гнездо“ и участък „Западно гнездо“ ще бъде разкрито с траншея.

-

 Строителство на кариерата
Строителството на концесионната площ ще се състои в извършването на капитални
минно – строителни работи като:
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-

зачистване на кариерното поле, ако се налага;
изземане на хумусния слой и депонирането му на временно хумусно насипище;
извършване на откривни работи;
възстановяване на съществуващите полски пътища;
транспортиране на добитата откривка до съоръжение за депониране на минни
отпадъци.

 Система на разработване и схема на комплексна механизация
Системата на разработване ще бъде съобразена с начина на разкриване, минно –
геоложките и минно – техническите условия на разработване на находището. Планира се
за изпълнение на минните и геологопроучвателни работи в границите на концесията да
се използва следната механизация:
-

-

Хидравлични багери - 4 броя за изкопаване и натоварване на разкривката и
каолиновата суровина - кофа около 2 м3;
Автосамосвали - 10 броя за транспортиране на разкривката до временните депа за
почва и до насипищата за льос и вътрешна разкривка и за транспортиране на
каолиновата суровина до открития склад за суровина – товароносимост около 25 т. ;
Булдозери - 2 броя за насипообразуване на почвата, льоса и вътрешната разкривка и
каолиновата суровина и за поддържане на временните пътища;
Челен товарач - 1 брой за натоварване на каолиновата суровина от халдите на
автосамосвал - кофа около 3 м3;
Автогрейдер -1 брой за поддръжка на кариерните пътища;
Автополивачка - 1 брой за оросяване на работни площадки и автопътищата при сухо
време;
Геологопроучвателна сонда -1 брой за обезпечаване на експлоатационното
проучване.

Инвестиционното предложение не предвижда в рамките на концесионната площ на
находището да се извършва „първична преработка” или „преработка” на суровина по
смисъла на т.23 от Допълнителните разпоредби на Закона за подземните богатства.
Добитите количества ще се извозват до обекти на клиенти или до производствени
мощности за последваща преработка. Транспортирането на суровината ще се извършва
с автосамосвали. Средните транспортни разстояния в рамките на концесията са:
-

Средно транспортно разстояние за разкривката – 2,0 км;
Средно транспортно разстояние за суровина - от котлованите до открития склад в
концесионната площ – 0, 431 км;

На фигурата по-долу са показани вътрешно кариерните трасета за извозване на суровини,
разкривка и незамърсени земни маси (хумус), в рамките на концесионната площ

11

Маршрутите на движение на транспортната техника ще са съобразени с наличната към
момента пътна инфраструктура, като приоритетно ще се определят маршрути, които не
засягат и не преминават през регулационните граници на населените места. В рамките
на концесионната площ ще се изградят временни вътрешни обслужващи пътища с цел
осигуряване минните и съпътстващите ги дейности, като транспортирането на хумусния
слой и разкривката до съответните депа за съхранение, складиране на суровина и др. В
концесионната площ и около нея има изградена пътна мрежа. В близост преминават два
пътя от републиканската пътна мрежа: първокласния път I-7 от ГКПП Силистра до
ГКПП Лесово и третокласния III-701 Силистра-Шумен. При необходимост ще се
стабилизират съществуващите полски пътища, които ще се ползват. Не се налага да бъде
изграждана нова пътна инфраструктура.
На схемата по-долу са представени алтернативи на маршрути за извозване на добитете
суровина до ПП Дулово (бъдеща производствена мощност), ПП Каолиново и други
клиенти. В доклада за ОВОС ще се разгледат обстойно възможните трасета за извозване
на суровините.
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Отводняване на кариерата
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Отводняването на кариерата от повърхностни води (подземни не са установени при
проучването), се свежда до решаването на следните задачи:
-

Да не се допуска постъпване на води в забоите, т.е. да се осигурят нормални условия
за работа на минните и транспортни машини;
Да се осигури устойчивостта на откосите на стъпалата и насипищата;
Да се намали влажността на полезното изкопаемо.

Практиката показва, че при отводняване се подобряват условията на работа на минно –
транспортните машини, отстраняват се или се ограничават водонасищането на багерните
забои и деформации на отработените стъпала и намалява замръзването на откосите.
Препоръчително е отводняването при разработването на участъците да се извърши чрез
отводнителна канавка по периферията на участъците с цел недопускане навлизане на
повърхностни води в котлована. Отводнителната канавка ще събира дъждовните води и
водите от снеготопенето в района на участъците.
 Насипообразуване
При разработване на находищата по открит начин винаги възниква необходимостта от
разполагане на ненужните покриващи и вместващи скали на (откривната) на определни
места в или извън границите на кариерното поле. Насипищните работи са комплекс от
работи свързани с преместване, приемане, разтоварване и разполагане на откривка или
некондиционна суровина на определени за това места - външни насипища. За
разработването на находището е предвиден външен отвал за разполагане на откривката.
Разполагането на откривката ще се извършва многоетажно. Откривката ще се изземва
регулярно, като условието е винаги да има подготвени запаси за срок от около 6 месеца.
Трябва да се съобразят така процесите, че през зимния период да се работи само по
полезно изкопаемо, а през сухите сезони да се работи и по откривка.
Почвения слой (хумуса) ще се съхранява на четири депа, в рамките на концесионната
площ. Планира се хумуса да се използва при изпълнението на проекта за рекултивация.
 Закриване на дейността
След усвояване на суровината, участъците подлежат на техническа и биологична
рекултивация, с цел възстановяване характеристиките на ландшафта.
Закриването - напускането на добивните площи и площите за насипване по време на
срока на концесията и окончателното напускане на концесионната площ ще е предмет на
цялостен проект за рекултивация на нарушените терени в находището, който е част от
ЦРП, който концесионера трябва да изготви в съответствие с действащата нормативна
уредба. Инвестиционното предложение предвижда с развитие на минните дейности да
се извършва поетапно възстановяване на отработените площи.


Безопасни условия на труд
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Безопасността на работата е от съществено значение при провеждане на добивните
дейности, които ще бъдат извършвани спазвайки относимите правила и норми . Всички
работни места на територията на добивните участъци са рискови, работещите трябва да
бъдат запознати със специфичните условия, трябва да бъдат инструктирани по
спазването на техниката по безопасност и хигиена на труда. Стриктно следва да следи за
спазването на технологичните процеси, на безопасността, хигиената на труда и
пожарната безопасност. За целта трябва да бъде разработен план за аварийни, кризисни
ситуации, който да включва мерки за тяхното преодоляване или предотвратяване. По
този начин ще бъдат създадени подходящи условия за реализиране на инвестиционното
предложение за добив на кварц - каолиновата суровина от находище „Балабана“- участък
„Източно гнездо“ и участък „Западно гнездо“.
1.2.2. Производителност, работна програма, персонал
Оценяваният в ДОВОС добив на кварц-каолиновата суровина от находището, за срока
на концесията от 35 години, е представен в таблици 1.2.2-1 и 1.2-1.
Таблица 1.2.2-1. Проектен режим на работа в находище „Балабана”
№
Показатели
Мярка
Количество
1.
Работни месеци в годината
бр./год.
12
2.
Работни дни в седмицата
бр./седм. 5
3.
Работни смени в денонощие
бр./ден
2
4.
Продължителност на работната смяна
часа
8
5.
Работни дни в годината
бр./год.
253
6.
Работни смени
бр.
506
Предвид прогнозния средногодишен добив посочен по-горе, се определя и числеността
на необходимите служители за максимално натоварване на кариерите, при двусменен
ежим на работа, съобразно вида дейностите, които следва да се обезпечават, а именно:
Началник кариера – 1
Геолог - 1
Механик - 1
Маркшайдер - 1
Началник смяна – 2
Багеристи – 8
Машинист на челен товарач – 2
Булдозеристи – 4
Сондьори – 2
Шофьори на автосамосвали и автополивачка – 22
Автогрейдерист - 2
Охрана – 4
Общо: 49 души.
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1.2.3. Характеристика на използваните основни суровини, материали, енергийни и
водни ресурси при реализация на инвестиционното предложение
Електроенергия
Използването на мобилна кариерна техника, задвижвана с дизелови двигатели не изисква
електро или газопреносни или разпределителни мрежи. За осигуряване на необходимата
електроенергия, ще се изгради ел. съоръжение, което ще бъде присъединено в точката,
посочена от съответното електроразпределително дружество.
Водоснабдяване
За питейно-битови нужди на работещите ще се доставя бутилирана вода. Ще се осигурят
химически тоалетни.
Производствено водоснабдяване не се налага. Вода за оросяване на пътища, депа и
промишлената площадка, което ще се извършва в сухи периоди за минимизиране на
праховите емисии, ще се черпи от база на концесионера в гр. Дулово. Водата ще се
доставя до кариерата с цистерна.
Горива
Газьол за кариерната техника ще се доставя чрез мобилна цистерна, която периодично
ще посещава обекта. Транспортът, който ще извозва суровината към клиенти или към
инсталация за обогатяване, ще се зарежда с гориво на външна бензиностанция и ще се
обслужва за ремонти и поддръжка извън обекта.
Суровини и материали
По време на експлоатацията в находището ще се използват: минерални, хидравлични
масла за поддръжка на техниката; спирачни и антифризни течности, акумулатори с
електролит, автомобилни гуми и резервни части за механизацията, използвана в
кариерата.
1.3. Вид и количеството на очакваните отпадъци и емисии (замърсяване на води,
въздух и почви, шум, вибрации и лъчения – светлинни, топлинни, радиация и др.)
в резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение
1.3.1. Емисии в атмосферния въздух
Източници на емисии в атмосферния въздух по време и на трите етапа от разработване
на находище „Балабана“- участък „Източно гнездо“ и участък „Западно гнездо“ за добив
на кварц- каолиновата суровина са откривната, добивната, товаро-разтоварната, и
транспортна дейност на кариерите. Изброените дейности са източник основно на
прахови емисии в атмосферния въздух.
Таблица 1.3.1-1 Основни замърсители на въздуха, емитирани от производствената
дейност
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Вид замърсител

Източник

Въглероден оксид

Изгорели газове от ДВГ

Азотни оксиди

Изгорели газове от ДВГ

Общ суспендиран прах

Всички видове работи: откривни, товаро-разтоварни,
насипищни, транспортни, рекултивация

Фини прахови частици ФПЧ10

Всички видове работи

Прахът е основния замърсител на атмосферния въздух при строителството,
експлоатацията, закриването и рекултивацията на минни обекти с открит добив.
На база проектните параметри за реализация на инвестиционното предложение в
ДОВОС ще се направи инвентаризация на всички източници на емисии в атмосферния
въздух, качествена и количествена характеристика на очакваните емисии.
1.3.2. Генерирани отпадъчни води
По време на строителството
Строителството на кариерата се изразява в разчистване на терена, установяване на
фургон за служителите и охраната, и възстановяване на полските пътища до обекта. За
тези дейности не се изисква вода, съответно не се генерират отпадни води.
По време на експлоатацията
Според представената от Инвеститора технология на добив, няма да бъдат генерирани
отпадъчни води. При добивните работи не се използва вода. Оросяването на площадката
през пролетно-летния сезон ще се извършва с водоноска.
Питейното водоснабдяване ще се осъществява с бутилирана вода. На обекта ще има
химически тоалетни.
1.3.3. Генерирани отпадъци
Отпадъци съгласно ЗУО. Отпадъци, които се очаква да се генерират:
По време на строителството:
По технология първата стъпка е отнемане на повърхностния почвен слой и депонирането
му на самостоятелно депо на площадката в разположена в концесионната площ.
Почвения слой е неравномерен, което определя селективното му отделяне и съхранение,
съгласно Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо
продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (Обн. ДВ. бр.89 от 22
Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.30 от 22 Март 2002г.). Депонираните маси ще бъдат
използвани за реализирането на проекта за техническа рекултивация при оформяне на

18

нарушените терени и създаване на условия за успешно изпълнение на последващата
биологическа рекултивация. Биологичната рекултивация ще бъде изпълнена с
подходящи за климатичните и почвените условия в района видове. Съгласно Наредба №
2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната
среда и водите и министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 66/08.08.2014 г.)
генерираните отпадъци по време на строителството ще бъдат съхранявани в
специализиран склад до предаването им за оползотворяване от други фирми,
притежаващи съответните разрешителни, съгласно ЗУО (Обн., ДВ, бр. 53/13.07.2012 г., в
сила от 13.07.2012 г., посл. изм., ДВ, бр. 56 от 16.07.19 г.).
По време на експлоатация
Съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците в периода на
експлоатация на находището ще се генерират следните отпадъци:
13 02 05* - Нехлорирани отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на
минерална основа. Генерират се при извършване на ремонтни дейности на добивната и
транспортна техника на площадката на кариерата. Течен отпадък, съдържащи
високомолекулни въглеводороди, взривоопасни и пожароопасни, имат дразнещо
действие и са токсични. Събират се в метални съдове, до предаването им на фирми,
притежаващи съответните разрешителни, съгласно ЗУО.
15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни
вещества. Генерират се при поддръжка на съоръженията и използваната механизацията.
Съхраняват се временно до предаването им на фирми, притежаващи съответното
разрешително съгласно ЗУО.
15 02 02* абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати
другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества.
Генерират се при ремонти на място от персонала. Съхраняват се временно до
предаването им на фирми, притежаващи съответното разрешително съгласно ЗУО.
16 01 03 излезли от употреба гуми. Генерират се при нормална експлоатация на
транспортните средства. Съхраняват се временно до предаването им на фирми,
притежаващи съответното разрешително съгласно ЗУО.
16 01 07* маслени филтри. Генерират се при поддръжка на техниката. Съхраняват се
временно до предаването им на фирми, притежаващи съответното разрешително
съгласно ЗУО.
16 01 13* спирачни течности. Генерират се при поддръжка на техниката. Съхраняват се
временно до предаването им на фирми, притежаващи съответното разрешително
съгласно ЗУО.
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16 01 14* антифризни течности, съдържащи опасни вещества. Генерират се при
поддръжка на техниката. Съхраняват се временно до предаването им на фирми,
притежаващи съответното разрешително съгласно ЗУО.
16 06 01* Отпадъци от батерии и акумулатори. Генерират се при извършване на подмяна
акумулаторните батерии поради негодност за по-нататъшна употреба от
вътрешнофирмените МПС. Съдържат опасни вещества, поради което се съхраняват
самостоятелно до предаването им на фирми, притежаващи съответните разрешителни,
съгласно ЗУО (Обн., ДВ, бр. 53/13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., посл. изм., ДВ, бр.
14 от 20.02.15г.);
17 04 09* Метални отпадъци, замърсени с опасни вещества. Генерират се при поддръжка
на техниката. Съхраняват се временно до предаването им на фирми, притежаващи
съответното разрешително съгласно ЗУО.
20 01 21* Осветителни тела, съдържащи живак. Генерират се при извършване подмяна
на изгорели луминисцентни и живачни лампи на територията на цялата площадка. Твърд
отпадък, съдържащ живак. Съхраняват се самостоятелно до предаването им на фирми,
притежаващи съответните разрешителни, съгласно ЗУО и в изпълнение на Наредбата за
изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване, третиране
и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ДВ, бр.36 от
2006г.).
Някои от отпадъците е възможно да се генерират от кариерната техника за добив, или
при товарене и транспортиране на добития материал при аварийна /непредвидена
подмяна на територията на съответния добивен участък. Количеството на генерираните
опасни отпадъци от кариерната техника при аварийна /непредвидена подмяна е
непрогнозируемо и зависи от техническото състояние на използваната техника. За целта
в проекта е необходимо да се реши въпроса с тяхното временно съхранение, съгласно
изискванията на законодателството. В съответствие на изискването на чл.29, ал.1, т.2 и
т.3 от ЗУО преди започване на добива на кварц-каолинова суровина инвеститорът следва
да осигури необходимите документи, свързани с дейностите по управление на
отпадъците, които се изискват от ЗУО: писмени договори за предаване, приемане,
третиране и транспортиране на отпадъците (чл.5,ал.2) и чл.12, ал.(1) – с фирма
изпълнител, притежаваща разрешение, издадено по реда на чл.37 или КР, издадено по
реда на Глава 7, Раздел ІІ от ЗООС.
Непредвидената подмяна на консумативи е препоръчително да се извършва на
определена за целта площадка, ситуирана на територията на концесионната площ. На
тази площадка може да се поставят контейнерите за временно съхраняване на опасните
отпадъци и контейнерите за ТБО.

20

Отпадъците от почистването на използваната кариерна и транспортна техника и
замърсените работни облекла се генерират на територията на съответния добивен
участник. Отпадъците трябва да се събират в метални варели на мястото на образуването
им и своевременно да се извозват на площадката, където временно ще се съхраняват с
другите отпадъци и ще се предават по реда на предаване на другите опасни отпадъци.
Излезлите от употреба гуми от транспортната техника, електрическо и електронно
оборудване, и др. генерирани опасни отпадъци трябва да се събират и временно
съхраняват на обособената площадка в отделни варели и контейнери, специално
обозначени за вида на отпадъка в тях до предаването им на фирми или лица,
притежаващи разрешително, издадено по реда на чл.37 или КР, издадено по реда на Глава
7, Раздел ІІ от ЗООС.
Отпадъците, които се предават за по нататъшно третиране, оползотворяване или
депониране на други юридически лица се транспортират със специализиран
автотранспорт, собственост на клиентите или нает такъв.
При извършване на добивните работи ще се генерират и други отпадъци:
19 10 01- Отпадък от желязо и стомана (бракувани машини и части от тях) Твърди,
неразтворими във вода, не са взривоопасни, не притежават дразнещо действие, не са
токсични, не са канцерогенни, не са тератогенни и мутагенни, не са екотоксични.
15 01 02 - Отпадък от пластмасови опаковки. Твърди, неразтворими във вода, не са
взривоопасни, не притежават дразнещо действие, не са токсични, не са канцерогенни, не
са тератогенни и мутагенни, не са екотоксични.
20 03 01 – Смесени битови отпадъци. Смесените битови отпадъци се генерират от
работещите на площадка работници. Твърд отпадък. Събират се в контейнери на
специално отредени места на площадката и се извозват по график от фирмата,
определена от общината за дейности с битови отпадъци. Забранено е изхвърлянето на
други видове отпадъци и смесването им с битовите отпадъци в определените за тази цел
контейнери. При транспортирането ще се използват пътища от републиканската пътна
мрежа, както и постоянните и временни общински пътища.
В границите на концесионната площ трябва да се обособят места за разделно събиране
на генерираните отпадъци от цялата площадка.
Различните по вид и количество отпадъци в ДОВОС ще бъдат представени и
класифицирани, като наименование и код, съгласно Приложение 1 към чл.5, ал.1 и чл.6,
ал.1, т.1 на НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците на МОСВ и
МЗ.
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В доклада ще бъде разгледано и оценено възможното отрицателно въздействие на
използваните опасни вещества върху компонентите на околната среда. Ще бъдат
разгледани въпросите за съхраняването на опасните вещества и генерираните опасни
отпадъци и мерките за ограничаване на отрицателното им въздействие върху
компонентите на ОС и здравето на работещите на площадките за добив и на хората
в района на находището.
Отпадъци съгласно Закона за подземните богатства
За находището трябва да бъде изготвен План за управление на минните отпадъци
(ПУМО) по смисъла на Наредбата за специфичните изисквания за управление на
минните отпадъци (обн. ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г). Той ще бъде
приложен към ДОВОС. Миннодобивните отпадъци се формират вследствие от открития
способ за разработване и добив на подземни богатства. Минните отпадъци, генерирани
от добива на полезни изкопаеми (кварц-каолинова суровина) се класифицират по
следния начин:
 Отпадъци, генерирани при откриването на полезното изкопаемо – почвен материал,
покриващи наслаги, льос и глина;
 Отпадъци, генерирани при добива на каолиновите пясъци – некондиционни суровини
или стерил.
Според ПУМО минните отпадъци са класифицирани като:
 01 01 02 Отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми (скални
маси)
Съоръжението е категоризирано в категория „Б“.
1.3.4 Шум
Източник на шум в околната среда ще бъде механизацията за извършване на различните
видове работи през отделните етапи на реализация на ИП – кариерно строителство, добив
на суровината и рекултивация.
Кариерното строителство включва отнемане и депониране на почвен слой и разкривка,
изграждане на подходни вътрешнокариерни пътища и работни площадки, подобряване
на състоянието на съществуващи черни пътища за достъп до обекта. ИП предвижда
прилагане на класически способ за открит добив, на стъпала отгоре надолу като добитата
суровина се транспортира до открит склад в концесионната площ, до ОФ и други обекти.
Рекултивацията обхваща котлованите на откритите кариери, заедно с вътрешните и
външни насипища. Предвижда се използване на стандартна строителна техника – багер,
булдозер, челен товарач, автогрейдер, геологопроучвателна сонда, самосвали. Тя е
съсредоточена на работните площадки, в границите на концесионната площ, с
изключение на товарния транспорт за извозване на добитата суровина. В процеса на
разработване на находището, разпространението на шума в околната среда ще бъде
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силно ограничено, поради екраниращия ефект на работните стъпала в кариерите (при
откривните работи и същинския добив), с височина 4 м, достигаща в краен борд до 16 м.
Шумовите емисии в околната среда от основните източници ще бъдат определени, въз
основа на предоставени от Възложителя данни за шумовите характеристики на
конкретните предвидени машини, или по данни от аналогични обекти.
Режимът на работа на обекта е дневен, двусменен, с продължителност на смяната 8 часа.
От дейностите, извършвани на площадките на обекта не се очаква шумово въздействие
върху населените места в района и през трите етапа (строителство, добив, рекултивация),
поради големите им отстояния (над 2000 м).
По границите на откритата кариера може да се очаква превишаване на граничната
стойност за производствено- складови територии само при работа на кариерната техника
в близост до тях. На площадката на кариерата шумът е фактор основно на работната
среда.
Източник на шум при експлоатацията на обекта е и товарният транспорт за извозване на
добитата суровина - основно до обогатителна инсталация (ОФ) в промишлената зона на
гр. Дулово (рядко до други обекти). Товарните коли ще се движат до ОФ по
съществуващата пътна мрежа в района - път ІІІ-701 и път І-7, без да минават през
населени места и не се очаква негативно шумово въздействие върху обекти с нормиран
шумов режим. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура, нито промяна
в съществуващата, с изключение на укрепване/стабилизиране на „черни“ пътища за
достъп до обекта.
В ДОВОС ще бъде определена очакваната шумова характеристика на товарния
транспортен поток, въз основа на предвиденото дневно количество на извозваната
суровина, товароподемност и скорост на товарните коли. Ще бъде оценено влиянието
им върху шумовата характеристика на съществуващите транспортни потоци, в
които ще се включват.
1.3.5. Вибрации
Използваната техника при трите етапа на реализация на ИП (подготовка, добив,
рекултивация) не е източник на вибрации в околната среда. Вибрациите при работа с
определени машини са фактор на работната среда и засягат работещите с тях.
Тежкотоварният транспорт за извозване на добитата суровина може да бъде източник на
вибрации, разпространяващи се в земната основа, само ако трасето му на движение не е
съобразено с категорията на движение, което трябва да се отчита при изготвяне на
проектния транспортен план.
1.3.6. Лъчения
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При трите етапа на реализация на Инвестиционното предложение (подготовка, добив,
рекултивация) използваната техника не е източник на йонизиращи и нейонизиращи
лъчения.
2. Алтернативи на предлаганите решения и технологии за осъществяване на
инвестиционното предложение
2.1. Нулева алтернатива
„Нулевата алтернатива” представлява нереализация на инвестиционното предложение.
В този случай, намиращите се и доказани запаси на кварц-каолинова суровина на
територията на находище „Балабана”-участък „Източно гнездо“ и участък „Западно
гнездо“ няма да бъдат иззети и съответно оползотворени.
Нулевата алтернатива означава: загуба на работни места, намаляване обема на
производство, което е свързано с намаляване на приходите не само за концесионера, но
и за държавата. В този случай няма да има въздействие върху околната среда.
При нулевата алтернатива, няма да има въздействия върху околната среда, по-различни
от сега съществуващите.
Прилагането на „нулева алтернатива“ означава, че в района няма да се създадат нови
работни места и наемане на работна ръка, респективно намаляване на безработицата и
възможност за повишаване на покупателната способност на жителите на община Дулово.
В допълнение, това би означавало загуба на приходи от концесионни такси за държавата
и общината, както и намаляване обема на производство на възложителя.
Предложеният метод за добив на полезното изкопаемо по класическа технология и без
използване на взрив, както и значителното отстояние на находището от жилищни
територии и анализа за въздействията върху компонентите и факторите на околната
среда и човешкото здраве е основание за отхвърляне на „нулева” алтернатива.
2.2. Алтернативи по местоположение на площадката на инвестиционното
предложение
По отношение местоположението на находището „Балабана“ за добив на кварцкаолиновата суровина, не съществуват други алтернативи, тъй като на тази площ са
установени подземните богатства и са определени границите на запасите и ресурсите.
2.3. Алтернативи за местоположение на елементите на инвестиционното
предложение
Местоположението на находището, неговия размер и форма се предопределят от
геоложкия строеж на подземното богатство и определените за добив запаси и ресурси,
като особеностите на релефа и географското разположение до голяма степен ограничават
възможностите за разполагане на съоръженията за съхранение на минни отпадъци и
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депата за хумус. При разглеждането на различните алтернативи за проектиране на
съоръженията и тяхното местоположение трябва да бъде взето предвид технологията за
добив на полезното изкопаемо и изискванията за екологосъобразно управление на
минните отпадъци.
2.4. Алтернативи за технология на добив
Залягането на подземното богатство в находище „Балабана“- участък „Източно гнездо“
и участък „Западно гнездо“ и здравината на масивите определят начина на добив – по
открит способ чрез стъпала отгоре надолу посредством багери (с права или обратна
лопата).
Откритият способ за добив на кварц-каолинова суровина е класически и широко
прилаган при експлоатация на подобни находища. Обосновава се и като единствено
икономически целесъобразен метод, предвид разходите за добив, преработка и
транспортни разходи, спрямо пазарната цена на продукцията.
Предвид това, че към момента в страната не се прилага друг способ за добив на кварцкаолинова суровина, както и за това находище не е подходящ друг известен способ, в
ДОВОС не се предвижда разглеждане на алтернативи за технологията на добивните
дейности.
3. Характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното
предложение и прогноза за въздействието
3.1. Атмосфера и атмосферен въздух
3.1.1 Климат
Територията на Община Дулово се намира в Европейския континентален климатичен
пояс и попада в южната периферия на крайдунавската климатична подобласт.
Климатичните условия са характерни за умерено-континенталния климат. Характерно за
този район е горещото лято, ранното настъпване на пролетта и силното застудяване през
зимата. Измерената абсолютна минимална температура е − 32 С°, а максималната
достига до +40,4 С°.
Средногодишната температура на въздуха е +11,6 С°. Устойчивото задържане на
температурата над +10 С° започва през първата десетневка на април и продължава до
края на октомври – около 200 дни.
Районът е широко отворен на север. Откритата теренна конфигурация обуславя достъпа
на ветровете от всички посоки, но най-голяма повторяемост имат североизточните и
югозападните ветрове. Вследствие на това територията на общината е силно обветрена.
Случаите на безветрие представляват 44 % от общите изследвания. През зимните месеци
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духат силни ветрове, които предизвикват снегонавявания. През лятото често явление е
появата на силни и сухи ветрове, които пораждат ерозия на почвата.
Преобладаващите ветрове са североизточните и югозападните, като с най-голяма честота
е процентът на „тихото време“ – 29%. Броят дни с вятър със скорост над 14 m/s. За района
на концесионната площ е 10,4 дни или 2,85%. Този фактор може да се оцени като средно
благоприятен.

Фиг. 3.1.1.1. Роза на вятъра в метеорологична станция „Силистра“
Основните климатични фактори, от които зависи замърсяването на въздуха са ветровия
режим, режима на въздушната влага и валежите, както и вертикалната стратификация на
атмосферата, определяща температурните инверсии и категориите на устойчивост на
атмосферата.
Районът се отличава с по-слаби валежи от средните за страната. Средната годишна
валежна сума за района на ИП е 650 mm/m2 при 500 mm/m2 за гр. Силистра и 672 mm/m2
за цялата страна.За района дните с валежи през студеното полугодие е 51,9 при брой дни
свалежи през топлото полугодие – 54,1. Тяхното отношение е 0,96, при което влиянието
на този фактор се оценя като средно благоприятно.
За района на концесионната площ годишната сума на валежите е 650 mm и факторът се
определя като средно благоприятен.
3.1.2. Качество на атмосферния въздух
Оценката на качеството на атмосферния въздух е свързана с нивото на замърсяване в
разглеждания район. Съществените фактори, оказващи влияние върху качеството му са:
 съществуващото фоново ниво на замърсяване;
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количеството, състава и параметрите на изпускане на атмосферните емисии на
вредни вещества;
метеорологичните и климатични особености на района, спомагащи или
възпрепятстващи разсейването на постъпващите в атмосферата емисии на вредни
вещества.

Съгласно „Атлас – Околна среда на Република България“, годишните емисии на
основните замърсители са както следва:
Таблица 3.1-1. Годишни емисии на основни замърсители
Замърсител
Прах
Серен двуокис
Азотен двуокис

Годишна емисия t/km2/a
0.4 - 0.999
1.0-3.999
1.0-3.999

Съгласно същия Атлас въздушният басейн на района на района не е сред проблемните.
В района на гр. Дулово, освен разглеждания обект, няма други промишлени
предприятия, които да замърсяват атмосферния въздух. По тази причина той не е обект
на системни наблюдения и не е включен към „Националната мрежа за контрол на
качеството на въздуха“. По тази причина липсват статистически обобщена информация,
която да е представителна и да дава представа за замърсяването на въздуха в района.
Атмосферният въздух в района се замърсява от битовите горивни инсталации, които
основно изгарят твърдо гориво, и от пътната мрежа, която в района не е особено гъста и
трафикът по нея е с умерена интензивност.
Основните замърсяващи приземния атмосферен слой вещества са праховите емисии от
добива на каолин и кварцов пясък, откривка, рекултивация и газови емисии от ДВГ на
кариерна техника и на тежкотоварен транспорт за превоз на добитата минна маса.
Емисиите на общ прах имат локално въздействие върху атмосферния въздух. Те се
разпространяват на малки разстояния от източника, понеже са студени (с температура на
околния въздух), с голяма гравитационна скорост на отлагане и с малка височина на
изпускане.
Като цяло, при нормална експлоатация и спазване на изискванията и мерките за опазване
на ОС, при експлоатацията не се очакват сериозни изменения в качеството на
атмосферния въздух в района на бъдещата кариера.
Прогнозата за предполагаемото въздействие на дейността на площадката върху
компонент „атмосферен въздух“ се основава на следните критерии:
 Териториален обхват на въздействие – емисиите от прах и изгорели газове от
МПС имат локален характер;
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 Степен на въздействие при отчитане на съществуващия фон – незначително с
локален характер;
 Продължителност на въздействието – дълготрайно за срока на концесията;
 Кумулативен ефект може да се получи от негативното въздействие при
разработване и на други открити кариери в района, но това следва да се провери чрез
използване на подходящо моделиране.
Обектът може да окаже краткотрайно въздействие по отношение на общ прах, пряко, без
вторично въздействие, временно и обратимо само в района на обекта, далеч от населени
места. Степента на въздействие е от ниска до средна. Влиянието му върху околната среда
е приемливо в локален мащаб.
Осигуряването на оросителна система за поддържане на достатъчна влага в работните
участъци на кариерата през сухите летни и есенни месеци би предотвратило въздействие
на праховите емисии.
Имайки предвид ветровете в района, основните мероприятия по намаляване на
въздействието върху околната среда ще се насочат и към редовно оросяване на вътрешно
кариерните пътища и използване на технически изправна механизация.
Независимо от горните изводи, в ДОВОС ще бъде отчетено кумулативното въздействие
върху качеството на атмосферния въздух, което може да се получи в резултат от
разработване и експлоатация на находището, автотранспорта на добитото полезно
изкопаемо, и съществуващия автомобилен трафик в района.
В Доклада за ОВОС ще бъде разгледано замърсяването на атмосферния въздух в
резултат от разработване и експлоатация на находището, автотранспорта на
добитата суровина, като ще се направи подробен анализ на отлагането на
замърсителите в приземния атмосферен слой, както и влиянието на съществуващия
автомобилен трафик в района.
3.2. Води
Повърхностни води
През Община Дулово протичат Добруджанските реки, които съществуват на определено
разстояние след изворите си след което се загубват в льосовите образувания на Добруджа
и следващите ги суходолия, като не формират повърхностен приток към р. Дунав.
В границите на находище „Балабана” и в непосредствена близост до него няма постоянно
течащи водни течения и естествени извори.
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Фиг. 3.2-1. Типове повърхностни води по главни речни сегменти

Фиг. 3.2-2. Типови повърхностни води по водосбори (R9 – добруджански пониращи
реки)
Съгласно класификацията на повърхностните водни тела и становище на Басейнова
дирекция „Дунавски район” с изх. № ПУ-01-152-/3/ от 02.05.2019г., районът на
инвестиционното предложение попада в повърхностни водни тела:
Код на ВТ

Воден обект

BG1DJ900R100
8

ХЪРСОВСК
А
DJRWB1008

Географски
обхват
р.Хърсовска и
р. Ружичка

Естествено/С
МВТ/ИВТ*
Естествено

Екологич-но състояние/
потенциал
Умерено
(поради
отклонение
от
стандартите за качество
на
околната
среда
(СКОС) по следните
показатели:
ел.пр.,

Химично
състояние
добро
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БПК5, N-съединения, N
и P – total, МЗБ, ФБ)

Забележка: * СМВТ - силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ
се определя екологичен потенциал.
С оглед местоположението на концесионната площ, определен с географски координати
и съгласно наличната в БДДР информация, включително географско – информационна
система (ГИС) за водните обекти: в радиус от приблизително 7 км около концесионната
площ на находището няма разположен повърхностен воедн обект.
За повърхностно водно тяло BG1DJ900R1008 в ПУРБ 2016-2021 г. е обосновано
заключение за постигане на целите за опазване на околната среда на основание чл. 156в
от ЗВ, а именно: удължаване срока за постигане на добро екологично състояние до 2021
г. Обосновката за прилагане на изключенията съгласно чл. 156в от ЗВ е представена в
Приложение 5.1.2 към Раздел 5 на ПУРБ 2016-2021 г. Съгласно приложение 5.1.2 на
плана, показателите, за които е планиран удължен срок за постигане на добро състояние
за водно тяло BG1DJ900R1008 в ПУРБ 2016-2021 г. са следните: ел. пр., БПК5, N –
съединения, N и P-total, МЗБ, ФБ. Съгласно чл. 156в от ЗВ, задължително условие за
обосноваване на изключение е прекратяване на влошаването на състоянието на
засегнатото водно тяло.
В община Дулово наводнения могат да се получат при проливни дъждове и при
интензивно топене на снеговете. На територията на общината няма изградени големи
язовири, които да създават предпоставки за катастрофални наводнения. При евентуални
наводнения ще бъдат наводнени ниските части в населените места. Инвестиционното
предложение не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения.
Инвестиционното предложение не предвижда водовземане и/или ползване на
повърхностен и/или подземен воден обект, както и използване на приоритетни и/или
приоритетно опасни вещества, които да създадат предпоставки за контакт с
повърхностни и подземни води. В тази връзка не се очаква планираните дейности да
доведат до негативно въздействие върху елементите на качество и респективно до
влошаване на екологичното или количественото състояние на подземното водно тяло,
респективно и непостигане на поставените екологични цели за водните тела.
Мерките, които ще се предвидят в ДОВОС за предотвратяване или ограничаване на
потенциалните отрицателни въздействия върху повърхностните води ще се съобразят с
мерките, предвидени в ПУРБ – Дунавски район и дадените указания от БДДР в
становище с изх. № ПУ – 01-152 - /3/ от 02.05.2019г., както и становище на РЗИ-Силистра
изх.№ 25-274-1/17.04.2019 г.
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Изводи:
 Районът на инвестиционното предложение попада в повърхностно водно тяло
BG1DJ900R1008 с наименование „река Хърсовска”. Това водното тяло не спада към
категорията на силно модифицираните, в умерено екологично състояние е и неговото
химическо състояние е добро.
 Инвестиционното предложение е допустимо съгласно План за управление на речните
басейни Дунавски район.
 Въздействие на добивните работи от находище „Балабана“, участък „Източно гнездо“
и участък „Западно гнездо“ върху количественото и качественото състояние на
водите на повърхностните водни тела не се очаква.
Подземни води
Кратка характеристика на подземните води в Североизточна България
В хидроложко отношение районът на находище „Балабана” спада към областта на
Мизийската платформа. в чийто строеж се обособяват два структурни плана: предюрски
(доюрски) и следюрски. Предюрският структурен план има мозаечен строеж от различни
по големина и денивелация блокове, отделени по значителни тектонски нарушения и
трансрегионални линеаменти. Следюрският план (покривка) има „обличащи” структури,
които в общи линии представляват размити конформни изображения на структурите на
фундамента
В глинесто-теригенно-карбонатните долнокредни седименти от южната част на
разглежданата територия, неравномерно напукани в приповърхностната си част (и на
места съвместно с припокриващите ги кватернерни отложения) са се формирали
пукнатинни до пукнатинно-карстови по тип подземни води със спорадично
разпространение, които не образуват общ водоносен хоризонт. Движението им се
лимитира от развитата хидрографска система. Те се подхранват от инфилтрация на
валежни води и на води от кватернерните отложения.
Подземни водни тела и зони за защита на водите - чл.119а, ал. 1, т. 1 от Закона за
водите
Подземни води според данни на БДДР получени в хода на консултации по задание:
Код на ВТ

Име на ВТ

Химично състояние

BG1G000K1HB050

Карстови
води
в
Разградската формация

Лошо (поради отклонение от
СКОС по показател: NO3

Качествено
състояние
Добро

За подземно водно тяло BG1G000K1HB050 в ПУРБ 2016-2021 г. е обосновано
изключение за постигане на целите за опазване на околната среда на основание чл. 156в
от ЗВ, а именно: удължаване на срока за постигане на добро химично състояние до 2027
г. Обосновката за прилагане на изключенията съгласно чл. 156в от ЗВ е представена в
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Приложение 5.2.1 към Раздел 5 на ПУРБ 2016-2021 г. Съгласно Приложение 5.2.1 на
ПУРБ, показателят, за който е планиран удължен срок за постигане на добро състояние
за водно тяло BG1G000K1HB050 е NO3. Съгласно чл. 156в от ЗВ, задължително условие
за обосноваване на изключение е прекратяване на влошаването на състоянието на
засегнатото водно тяло.
Зони за защита на водите съгласно чл.119а, ал. 1, от Закона за водите - Уязвими и
чувствителни зони
Зони за защита на водите съгласно чл.119а, ал. 1, от Закона за водите
Съгласно чл. 116, ал. 2, т.3 от ЗВ всички води и водни обекти се опазват от изтощаване,
замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на
водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на
ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези цели се
определят зони за защита на водите.
Зони за защита на водите

Вид на зоната

Чл. 119а, ал. 1, т.1 от ЗВ

Зона за защита на питейните
води от повърхностни водни
тела
Зона за защита на питейните
води от подземни водни тела
Зона за отдих и водни спортове
Чувствителна зона

Чл. 119а, ал. 1, т.2 от ЗВ
Чл. 119а, ал. 1, т.3 от ЗВ

Чл. 119а, ал. 1, т.4 от ЗВ
Чл. 119а, ал.1, т.5 от ЗВ

ИП не попада/попада (име,
код) в зона за защита
Не попада

Попада (всички подземни водни
тела)
Не попада
Не попада

Уязвима зона

Попада в Северна зона

Зона за стопански ценни видове
риби
Защитени територии
Зона за местообитания

Не попада

Зона за птици

Не попада
Попада частично в зона с име
Хърсовска река BG0000106
Не попада

Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал.4, т.2 от ЗВ и буферни зони около
водоизточници за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ
Към настоящия момент в района на инвестиционното няма определени санитарноохранителни зони (СОЗ) по реда на Наредба N3/16.10.2000 г. за условията и реда за
проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди (Наредба N 3 от 16 октомври 2000 г.) Няма налични съоръжения за
питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за което е необходимо спазване на
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ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки
към ПУРБ.
Дейността за добив на кариерата не предвижда образуване на технологични и битовофекални отпадни води. Ще бъдат осигурени химически тоалетни за работещите на
откритата кариера, почистването на които ще бъде изпълнявано съгласно договор с
фирмата-доставчик.
В хода на проведените консултации във връзка с изготвяне на заданието за обхват и
съдържание на ДОВОС за инвестиционното предложение е получено становище (изх. №
819/23.04.2019г.) на „Водоснабдяване и канализация” ООД-гр. Силистра. Съгласно
становището, концесионната площ на находище „Балабана“ не засяга съществуващи
санитарно-охранителни зони на изградените. Инвестиционното намерение е допустимо,
съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно охранителни зони около
водоизточниците и съоръженията за питейно- битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди.
Съгласно наличната в БДДР информация, концесионната площ на находище „Балабана“
не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на
Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване
и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди.
Хидрогеоложки условия в района на инвестиционната площадка
В хидрогеоложко отношение районът на находище „Балабана“, участък „Източно
гнездо“ и „Западно гнездо“ спада към областта на Мизийската платформа. Това е зона
на дълбоки води от карстово-пукнатинен тип с ниво от 80 до 180 m от повърхността на
терена.
От проведените хидрогеоложки проучвателни работи може да се заключи, че
хидрогеоложките условия са обусловени основно от зърнометричния състав на
кватернерните и предкватернерните отложения, представени от песъчливо-глинести и
прахови-песъчливо-глинести материали, като на места се наблюдават преходи. В
хидрогеоложката практика материали с подобен зърнометричен състав и ниско
филтрационни свойства обикновено се третират като водоупори.
В границите на проучвания район могат да бъдат отделени основно два водоносни (или
по-точно водосъдържащи) хоризонта: кватернерен и предкватернерен.
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Залягащите под песъчливо-глинестите каолинсъдържащи отложения долнокредни
неравномерно окарстени варовици в границите на достигнатите от моторни сондажи
дълбочини са водопоглъщащи.
Кватернерният водоносен хоризонт има повсеместно разпространение. В литоложко
отношение е представен от почвен слой, порести льосови материали и глини песъчливи,
червенокафяви, на места с варовикови включения, плътни, твърдо пластични.
За водоупор служи маркиращият хоризонт на червените песъчливи глини.
Подхранването на кватернерния водоносен хоризонт става изключително за сметка на
инфилтриращи се атмосферни води.
Дренирането става по посока на наклона на водоупора в посока югозапад-североизток.
Може да се предполага, че по аналогия с други льосови терени 40% до 60 % от валежните
води се инфилтрират, още повече, че теренът не е оголен, а е обработваема земя, заета от
земеделски култури. Това дава възможност за акумулиране на води в локални участъци
с временен (сезонен) характер.
Може да се каже, че в кватернерните отложения не е формиран постоянен грунтов поток.
Доколкото може да възникват обводнени участъци (лещи) по време на сезони с обилни
валежи, същите ще имат временен характер.
На места, където водоупорът от червени кватернерни глини изтънява, може да се създаде
възможност дренирането да се извърши в отдолу лежащите предкватернерни материали
посредством много бавно изцеждане.
Следва да се уточни, че названието „предкватернерен водоносен хоризонт“ е условно,
защото филтрационните свойства на материалите са много ниски и с прокараните
хидрогеоложки сондажи не е установено наличието на подземни води.
Песъчливо-глинестите материали, запълващи карстовите форми, са еднородни по състав,
неиздържани площно и по мощност. На места в тях се срещат прослойки от почти чисти
глини с различна мощност и площно разпространение. При евентуална инфилтрация на
води от кватернерния хоризонт същите ще преминат транзитно през пясъците и ще
достигнат варовиците, изграждащи подложката. Минимално задържане може да се
получи при среща с глинести прослойки.
Изследваните проби в контура на запасите показват водно съдържание от 2 до 19 % –
средно 9,9 %. Това водно съдържание не е високо и не може да доведе кварц-каолиновите
пясъци в плаващо състояние.
Като се сравни средното водно съдържание на льоса (18,8%), на залягащите под него
глини (23,0%) и на кварц-каолиновите материали (9,9%), ясно се вижда, че в дълбочина
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находището е практически сухо и няма да има затруднения от хидрогеоложка гледна
точка при разработването на същото. Известни водопроявления (дрениране на води)
могат да се очакват по откосите на бъдещия котлован и то на границата на льосовите
материали и залягащите под тях червени песъчливи глини. Такива локални изходища
(изворчета) на води ще бъдат с малък дебит и ще имат временен характер във връзка със
сезонността на валежите. Не се очаква същите да затруднят експлоатацията на
находището.
В доклада за ОВОС освен описаната в Заданието характеристика на хидроложките и
хидрогеоложките условия
ще бъдат оценени и факторите, влияещи върху
количеството и качеството на подземните води, количествена и качествена
характеристика на водните ресурси в района на обекта и др.
Прогноза за въздействието при реализация на инвестиционното предложение
Концесионната площ на находище „Балабана“ попада в неводоносна част от цитираните
по-горе водни тела. В хода на проучване на находището, с цел добив на полезно
изкопаемо, не е установено наличие на подземни води и няма условия за формиране на
водоносен хоризонт, пласт или водно тяло. В резултат на реализацията на
инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху режима на подземните
води. При разработване на ЦРП на находището ще се заложи условието да не се достигне
до нивото на подземните води, с което се цели възможността за пряко попадане на
замърсители в подземните води от миннодобивната дейност да е минимизирана.
Дейността по добив на кариерата не предвижда образуване на производствени
(технологични) и битово-фекални отпадъчни води. Ще бъдат осигурени химически
тоалетни за работещите на откритата кариера, почистването на които ще бъде
изпълнявано съгласно договор с фирмата-доставчик. Проектът не предвижда
водоползване и изграждане на водовземни съоръжения от подземни води. На работещите
ще бъде доставяна бутилирана вода за питейни нужди. Инвестиционното предложение
не предвижда отвеждане на замърсители в земните недра и дейности, които да доведат
до непряко отвеждане на замърсители. Това определя отсъствие на въздействие върху
химическото състояние на подземните води при нормални експлоатационни условия.
Технологията на добивните работи не включва използването на разтвори и химични
процеси, които биха довели до образуването на замърсители. От химичния състав на
кварц-каолиновата суровина е видно, че не съдържа вредни или опасни компоненти.
Като специфична при бъдещата работа в разглежданото инвестиционно предложение, по
описаната технология и техническа екипировка, се определя потенциалната възможност
за замърсяване на подземните води чрез аварийни разливи на горивни и смазочни
материали от технологичните и транспортните машини. Аварийните разливи на
нефтопродукти биха били малки по количество и на незначителна площ, когато
използваната техника е нова или технически изправна. Тяхното ликвидиране може да се
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осъществи лесно и бързо, като за целта се осигури постоянно наличие на адсорбенти за
ГСМ (горивно-смазочни материали) на оповестено в аварийния план място. Очаква се
също така, случаите на специфичните замърсявания да са изключително редки, тъй като
представляват отклонения от нормалния технологичен режим.
Поради посочените причини прогнозата е за незначително въздействие върху
подземните води.





Изводи:
Площта на находище „Балабана” и 10 км радиус около нея попадат в обхвата на
подземни водни тела BG1G000K1HB050 „Карстови води в Разградска формация” .
Количественото състояние на това тяло е „добро”, а химичното състояние за ВПТ
BG1G000K1HB050 е определено на „лошо”.
Концесионната площ не попада в санитарно-охранителни зони на водоизточници за
питейно-битово водоснабдяване.

В доклада за ОВОС ще се представи характеристика на хидроложките и
хидрогеоложките условия и факторите, влияещи върху количеството и качеството на
подземните води, количествена и качествена характеристика на водните ресурси в
района на обекта и ще се предложат мерки за предотвратяване или ограничаване на
отрицателните въздействия върху подземните води съобразно мерките, предвидени в
ПУРБ – Дунавски район.
3.3. Земни недра
В литолого-стратиграфско отношение районът се характеризира с еднообразие на
скалите, които изграждат площи със седиментен произход. На повърхността се разкриват
следните формации:
Кватернер Терциер (неоген) Долна креда -

Плейстоцен
Плиоцен
Барем
Хотрив
Валанж

Долна креда
Сред най-старите отложения широко разпространение имат седиментите на долна креда.
Те са представени от близки по фациес варовици.
Терциер
Долнокредните наслаги не се разкриват на повърхността. Те са установени с минни
работи и сондажи. Тук се отнасят каолиновите пясъци и придружаващите ги глини и
глинести пясъци.
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Каолиновите пясъци запълват негативните карстови форми във варовиците на валанжа,
хотрива и барема. Ето защо те образуват изолирани гнезда с разнообразни форми и
размери.
Кватернер
Кватернерните материали се характеризират с повсеместно разпространение, като
покриват почти изцяло всички по-рано отложени скали. Представен е пълният разрез на
плейстоцена.
Скалите, участващи в геоложкия строеж на находището в зависимост от
положението им спрямо полезното изкопаемо, се означават като подложка, каолиново
тяло и покривка.
Подложка
Представена е от порцелановидни и порцеланови варовици на долен и горен барем.
Релефът ѝ е типично карстов – с голямо вертикално развитие и сложна конфигурация на
карстовото поле. Морфографският му облик е детайлизиран от гъстата сондажна мрежа.
Установени са две големи карстови форми, съответстващи на двете гнезда. На фона на
големите негативни форми се наблюдава много сложно и релефно разчленение – израз
на взаимно свързани овали, въртопи и слепи долини. Издигат се конични и неправилни
възвишения, които могат да се приемат за типични хуми.
Бордовете на карста обикновено са полегати, но не липсват и доста стръмни, почти
отвесни. Най-често варовиците, изграждащи дъното на карстовите форми, са силно
изветрели. Зоната на изветряне е 1-2 м, а някъде достига и до 4-5 м. Западната и източната
карстови форми са близо една до друга, но без пряка връзка помежду си. Отделя ги
варовиков праг с ширина около 100 м.
Каолиново тяло
Наслагите на продуктивната формация, които са обединени под това название, са
диференцирани според геолого-геохимичните им особености на три части: долна, средна
и горна.
Долна част на каолиновото тяло
Над окарстената подложка се разкриват т.н. „мантийни” или „дънни“ наслаги. Те опасват
като мантия отдолу и встрани каолиновото тяло, следвайки релефа на подложката. Рядко
те липсват от профила на каолиновото тяло. Представени са от глини и глинести пясъци
с характерно жълтокафяво, охреножълто или ръждивожълто оцветяване. Дебелината им
варира от 0,5 до 5-6 м, а в някои случаи до няколко десетки метра. Често сред тях се
наблюдават лещи и гнезда от манганови окиси и чист лимонит.
Средна част на каолиновото тяло
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Тук се отнася основната маса на продуктивната формация. Тя е изградена от каолинови
пясъци. Според съдържанието на глинестата съставка при тези пясъци се различават
следните литоложки разновидности:





каолинов пясък (каолин 10 – 50%)- преобладаващ тип
слабо каолинов пясък (каолин 5 – 10 %);
кварцов пясък (каолин под 5%)
каолинова глина (алевропесъчлива фракция до 50%).

Каолиновите пясъци, които са основен литоложки тип в находището, са рахли до слабо
споени, като на места се срещат и силно уплътнени разновидности. Те биват бели,
кремави, жълти, розови, ръждивожълти или в различни нюанси на тези цветове.
Дебелината на каолиновите пясъци е твърде променлива, като се влияе предимно от
релефа на карстовата подложка и варира от 1 – 2 до 90 м.
Кварцовите пясъци и слабокаолиновите пясъци са по-слабо застъпени. С тях почти
винаги асоциират бели, висококачествени каолинови пясъци.
Каолиновата глина (естествено промитият каолин) се среща рядко, като бързо
изклинващи лещи и прослойки. Представлява сбита, пластична или трошлива глинеста
маса с бял, сивобял, кремав или розов цвят.
Горна част на каолиновото тяло
Това е т.н. „инфилтрационна“ зона. Възникването й е резултат от привнасянето на
железни хидроокиси и карбонати от покривката в каолиновите пясъци. Дебелината на
зоната достига до 10-15 м и се определя от дълбочината до която достига влиянието на
инфилтрационните води.
Покривка
Представена е от отложенията на кватернера. В основата на тези отложения заляга
неиздържан, но много характерен хоризонт от тънкослойни кремъчни и варовикови
чакъли (вилафранк) с дебелина до 1 м. Нагоре следват керемиденочервени до
червенокафяви глини. Те са плътни, тежки, безструктурни и пeсъчливи, които при
изсъхване се напукват призматично. Площно са издържани и отсъствието им от профила
е изключение. Дебелината им е 1 – 2 до 4 – 5 м.
Доминиращо положение в покривката има льосовият комплекс, който е представен найобщо от два хоризонта: долен хоризонт - изграден от тъмнокафяв глинест льос и льосови
глини, горен - изграден от бозов льос с пореста структура (същински льос). Общата
дебелина на двата хоризонта варира от 5-10 до 25-30 м, средно - 20-25 м.
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Общата дебелина на наслагите от покривката се изменя от 10 до 92 м, а средната
дебелина е около 31,8 м. Най-дебела покривка има в западната и северна част на
находището, където в сравнение с източната и южна част, тя нараства 2-3 пъти.
Долнището на кватернерната покривка е леко вълнообразна повърхност, което е
указание за един почти пенепленизиран предкватернерен релеф.
В ДОВОС ще бъде представена пълна характеристика и извършен задълбочен анализ на
възможните въздействия върху земните недра и предложени мерки за ограничаване на
негативните въздействия от реализирането на дейностите по добив на каолин от
находището.
3.4. Почви
Представителни за района са почвите от типа Черноземи, съгласно класификацията на
FAO (Chernozems,CH,DAO, 1988, 1990), подтип лесивирани черноземи (Luvic
Chernozems, CHL). Най-характерен белег за тези почви е голямото натрупване на хумус,
наситен с бази. За тях е показателно много добре изразения мощен повърхностен А
хоризонт (от типа mollic) и профил от типа А+ В+С.
Черноземите са тъмнооцветени до черни, автоморфни, дълбоко хумусни почви с помощен от 40 cm хумусно-акумулативен хоризонт с повече от 2% хумус и над 80%
наситеност с бази. Черноземите са почви със здрава зърнесто-троховидна, зърнеста до
едроагрегатна структура по целия профил и характерна за тях богата мезо- и макрофауна. По механичен състав са средно и тежко песъкливо-глинести. Те съдържат от 45
до 60% глина с доминиране на праховата й фракция, характерна за льоса.
Разпрашеността е предпоставка за възникване на интензивна проява на дефлация.
Съдържанието на карбонати достига до 20-25% и повече, но при различните подтипове
е на различни места в профила- от повърхността до 90 – 120 cmв дълбочина.
Присъствието на карбонати е причина за хлороза на растенията поради липса на усвоимо
желязо и манган и на подвижни форми на фосфор.
Реакцията им е от неутрална до слабо алкална (рН 6,5-8,6).
Черноземите са едни от най-плодородните почви в страната. Пригодността им за
земеделие е висока и е подходяща за всички култури, отглеждани у нас.
В ДОВОС ще бъде представена пълна характеристика и извършен задълбочен анализ на
възможните въздействия върху почвите в околните територии и прилежащите на
извозния път терени и предложени мерки за ограничаване на негативните въздействия
от реализирането на дейностите по добив на кварц-каолиновата суровина от
находището.
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3.5 Ландшафт
Ландшафтът е сложна система, характеристиките на която са свързани с геоложката
основа, релефа, хидро-климатичните условия, почвено-растителната покривка, фауна,
човешката дейност.
Според схемата на ландшафтното регионално деление на страната (Петров П., География
на България, БАН, 1997 г.), създадена на базата на териториалното съчетаване на
типовете, подтиповете и групите ландшафти, както и съобразно височинната поясност и
местни природни особености, находището попада в ландшафтен район със следните
регионално таксономични класификационни единици:
А. Севернобългарска зонална област на Дунавската равнина;
ІІІ. Южнодобруджанска подобласт;
18. Лудогорски район.
В района на находището, съгласно класификационната система на ландшафтите в
България (Петров П., География на България, БАН, 1997 г.) са разположени следните
ландшафтни класификационни таксономични единици:
1
1.2.
1.2.4.
1.2.4.5

1
1.2.
1.2.6.
1.2.6.10

Клас
Тип

Равнинни ландшафти
Ландшафти на умереноконтиненталните степни, ливадно-степни и
лесо- степни равнини
Подтип Ландшафти на черноземно-степните равнини
Група
Ландшафти на черноземно-степните равнини на льосови скали с
висока степен на земеделско усвояване
Клас
Тип

Равнинни ландшафти
Ландшафти на умереноконтиненталните степни, ливадно-степни и
лесо- степни равнини
Подтип Ландшафти на лесостепните равнини
Група
Ландшафти на лесостепните равнини върху варовикови скали със
средна степен на земеделско усвояване

Главните черти на съвременната ландшафтна структура в района на бъдещата
концесионна площ и прилежащите територии се определят от наличието на:
 Ливадни ландшафти;
 Селскостопански ландшафти.
В рамките на концесионната площ ще се извършват всички дейности, свързани с и
съпътстващи добива на подземни богатства от находището. Площта е съобразена с
особеностите на находището, качествените и количествени характеристики на
подземното богатство, технологията за добив. Тази площ ще осигури оптимално
изземване на подземното богатство от находището. При разработването на находище
„Балабана“ ще бъдат засегнати всички компоненти на ландшафта: геоложка основа,
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релеф, почви, растителен и животински свят. Въздействието върху ландшафта ще
продължи през целия срок на експлоатация на находището. То ще бъде необратимо.
Основната част от територията попадаща в концесионна площ са земеделски земи.
Като цяло, функцията на ландшафта като ресурсосъдържаща и ресурсовъзпроизвеждаща
система ще бъде изцяло нарушена в района на кариерата. Там ще бъде създаден типичен
техногенен ландшафт.
Комплексът кариера - насипища, преразпределението и складирането на минна маса,
както и комуникационната инфраструктура на обекта ще засегнат всички компоненти на
околната среда. Предвижда се подобряване на състоянието на съществуващите полски
пътища. От една страна това ще доведе до частична промяна на комуникационните
ландшафти, която ще се изрази в подобряването им. От друга, експлоатацията ще доведе
до по-голямото им натоварване вследствие на допълнителния трафик за извозване на
продукцията.
В етапа на строителството ще се получат коренни изменения на основни ландшафтни
(природни) геокомпоненти. На първо място се унищожават естествената растителност и
почвено-екологичните дадености. Изземват и се изнасят почвеният профил – хумус, льос
и земни маси. По този начин започва преоформянето на съществуващия ландшафт,
превръщайки го постепенно в техногенен.
В етапа на експлоатация се изземват и изнасят геоложките пластове, представляващи
полезното изкопаемо и вместващите скали. Целостта на скалния масив ще бъде
нарушена при извършването на добива. Кварц-каолиновата суровина е изчерпаем
невъзстановим природен ресурс.
След края на минната дейност в района, съгласно действащата в момента Наредба
№26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни
земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, на рекултивация подлежат
котлованите на откритите кариери, заедно с разположените във вътрешността им
вътрешни насипища, както и прилежащите им външни насипища.
При тези дейности нарушенията на ландшафтите и ландшафтните компоненти са преки,
трайни, необратими и локални.
Обект на нарушаване и ликвидация са основно земеделските ландшафти. Увредените и
ликвидираните в рамките на кариерата ландшафтни и природни компоненти са
растителност, почвен слой, геоложкия строеж, хидроложкия режим и микрорелефът.
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В етапа на закриване и рекултивация ще се възстанови частично растителността. Релефът
ще остане променен. Рекултивацията ще спомогне за визуалното вписване на
котлованите и насипищата в околния пейзаж.
С изпълнението на проекта за техническа рекултивация теренът ще бъде възстановен
като антропогенен рекултивиран ландшафт. С изпълнението на мероприятията, които ще
бъдат заложени в проекта за рекултивация, се очаква възстановяване на нарушеното
равновесие. Тук като допълнителна мярка може да бъде препоръчано самата
рекултивация, при наличие на такава възможност, да бъде провеждана не след края на
концесионния период, а поетапно – след приключването на добива върху достатъчно
голяма площ, тя да бъде рекултивирана – според разработен и приет за целта проект.
За съседните територии ще се наблюдават косвени изменения основно в
биокомпонентите на ландшафта, но въпреки това, ще има запазване на устойчивостта на
ландшафтите при тяхното функциониране в района на ИП.
За да се прецени въздействието на инвестиционното предложение върху ландшафта като
цяло, е необходимо да се оцени ефектът от комбинираното действие на степента на
нарушение или промяна на ландшафтната единица и на нейната чувствителност.
Степента на нарушение или промяна на ландшафтната единица може да бъде ниска
(косвена), средна (директно частично засягане), висока (директно засягане) и зависи от
директното или косвено действие при експлоатация на находището.
В доклада за ОВОС следва да се направи оценка на очакваните промени в
характеристиките и функциите на ландшафтите, и възможностите на
рекултивационните дейности за частично смекчаване на въздействието върху тях.
3.6. Биологично разнообразие. Елементи на националната екологична мрежа
3.6.1 Биогеографска характеристика на района
Изследвания район попада в Севернобългарския биогеографски район, Лудогорски
подрайон (Бл. Груев, Б. Кузманов; 1994) малко под границата с Дунавския на север.
По Асенов (2006) територията попада в Дунавска биогеографска провинция, Лудогорски
биогеогеографски район.
Общо взето, фауната е съставена главно от европейски, европосибирски и други северни
форми, навлезли тук през кватернера. От североизток в подрайона са попаднали и
многобройни степни животни като степен пор, черногръд златист хомяк, някои паяци и
др.
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Горските съобщества в Лудогорски подрайон на подрайона са съставени предимно от
цер (Quercus ceris) и космат дъб (Quercus pubescens), виргилиев дъб (Quercus virgiliana),
дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora), по-рядко клен (Acer campestre), благун
(Quercus frainetto), габър (Carpinus betulus) или сребролистна липа (Tilia tomentosa), а
вторичните съобщества са образувани от келяв габър (Carpinus orientalis), драка (Paliurus
spina-christi), смрадлика (Cotinus coggygria),и др.
Освен средноевропейски видове в Лудогорския подрайон са разпространени някои
преходносредиземноморски, южноевропейски и западноазиатски растения.
Само в този подрайон у нас се срещат някои редки форми като субиранските сухолюбиви
видове храстовидна карагана (Caragana frutex), източен равнец (Achillea leptophylla) и
гологлавче (Globularia trichosantha), европейско-сибирският вид нарязанолистен тъжник
(Spiraea crenata), холарктичният вид io ириова мъдрица (Sisymbrium ir) и др. От трите
най-северни подрайона на Севернобългарския район Лудогорският подрайон дава найдобри възможности за съществуване на горска фауна, а югоизточната му част е богата
на водолюбиви птици. Голямо е и дивечовото богатство. Преобладават северните видове,
наред с които се срещат някои западноазиатски и субсредиземноморски видове. В този
подрайон се намира едно от двете находища на вече изчезналия подвид остромоцунеста
усойница (Vipera ursinii rakosiensis) в България. Ендемични животни не са открити.
В ДОВОС ще бъде представена подробна биогеографска характеристика на района,
където е ситуирана концесионна площ „Колобър”, с характерни и установени редки и
защитени растителни и животински видове.
3.6.2. Растителен свят. Характеристика на състоянието. Прогноза и оценка на
въздействието върху растителни видове; изменения в състоянието на популациите
им и във фитоценозите в резултат на реализацията на инвестиционното
предложение
Районът е с равнинен релеф. Липсват пикови върхове.
По Йорданов, Д. (ред.). 1963-1989. Флора на Н.Р.България. том I-X За целите на
флористичните изследвания (таксономичен състав и разпространение на таксоните)
България е разделена на 20 флористични района и 14 подрайона. Изследваната територия
попада в „Североизточна България”.
Според „Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република
България” от 1983 год., територията в по-голямата си част попада в Мизийската
горскорастителна област (М), подобласт Северна България (СБ). Във вертикално
отношение е обхваната от Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на
дъбовите гори (0-600 м н.в.) - М-1.
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Концесионната площ е заета изцяло от агроценози. За 2018 година по-голямата част е
обхваната от пшеница, а малки площи от царевица и рапица.
Малките ивици необработваема земя съществуват само около полските пътища. Заети са
от рудерални елементи. Липсва дървесна и храстова растителност.
В ДОВОС ще бъде представена пълна характеристика и извършен задълбочен анализ на
всички възможни въздействия върху растителната компонента в концесията,
околните територии и прилежащите на извозния път терени.
3.6.3. Животински свят. Характеристика на състоянието. Прогноза и оценка на
въздействието върху животинските видове; изменения в състоянието на
популациите им и в зооценозите
Еднообразният равнинен характер на терена, зает изцяло от агценози, определя
изключително беден състав и обилие на зооценозите.
Безгръбначната фауна е най-богата на видове, но недостатъчно проучена. Както се
очаква най-много съобщения има за клас Насекоми (Insecta) и предимно за
представителите на разредите твърдокрили (Coleoptera), пеперуди (Lepidoptera),
ципокрили (Hymenoptera) и двукрили (Diptera).
Липсата на водни площи определя и отсъствието на ихтиофауна и други хидробионти.
Херпетофауната е бедна. Вероятни видове земноводни и влечуги са зелена крастава жаба
(Bufo viridis) и някои гущери.
Птиците са представени от степни видове – пъдпъдък (Coturnix coturnix), яребица (Perdix
perdix), гугутка (Streptopelia decaocto), качулата чучулига (Galerida cristata), полска
чучулига (Alauda arvensis), къдънка (Carduelis carduelis), полско врабче (Passer montaпus),
овесарки.
Видът на засетите култури определя наличието на гризачи – представители на семества
Мишевидни (Muridae) и Хомякови (Cricetidae).
Едри бозайници са вероятни само при миграции.
В ДОВОС ще бъде изяснено присъствието и степента на свързаност на животинските
видове с концесионната площ и въздействието на предвидената кариерна дейност по
открит способ върху техни местообитания и популации в концесията, околните
територии и прилежащите на извозния път терени.
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3.6.4. Характеристика на състоянието и оценка на въздействието върху елементите
на националната екологична мрежа и изменения в състоянието им
Теренът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада
в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ЗЗТ (ДВ, бр.
133/1998г. изм. дом. ДВ, бр. 1/2019 г.), но 139 дка от цялата концесионна площ (2562
дка), попадат в границите на защитена зона по смисъла на ЗБР – BG0000106 „Хърсовска
река“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена
съгласно чл. 6, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗБР и приета с Решение N 661/16.10.2007 г. на
Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.)
Според Единната информационна система за защитените зони от екологичната мрежа
Натура 2000 в разглеждания участък се констатира наличието на природни
местообитания 91I0* „Евро-сибирски степни гори с Quercus spp” и 91M0 „Балканопанонски церово-горунови гори“, предмет на опазване в ЗЗ BG0000106 „Хърсовска река“.
Поради факта, че инвестиционното предложение е обект на ОВОС, в тази връзка, попада
под разпоредбата на чл.2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на
оценка за съвместимостта на планове програми, проекти и инвестиционни предложения
за предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС (ПМС
201/31.08.2007 г., обн. ДВ, бр. 73/2007 г. изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) и подлежи на
процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени
зони по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с чл. 1 от ЗБР.
С оглед на нормата на чл. 39, ал. 5 и ал.6 от Наредбата за ОС за инвестиционното
предложение ще се извърши оценка за степента на въздействие (ОСВ) на
инвестиционното предложение върху защитената зона. ОСВ за настоящето
инвестиционно предложение ще се приложи към ДОВОС под формата на самостоятелно
приложение.
В частта от 139 дка, които попадат в границите на защитена зона по смисъла на ЗБР –
BG0000106 „Хърсовска река“, не е предвидено и не се налага да се извършват, каквито и
да било действия по повод разработването и усвояването на находището. При спазване
на мерките, които ще се предвидят в ОСВ и ДОВОС, считаме че практически ще се
елиминира въздействието на ИП върху защитената зона.
Експлоатацията на обекта ще се ограничи в рамките на концесионната площ и няма
основания да очакваме значимо въздействие върху биологичното разнообразие в района.
В ДОВОС ще се обърне особено внимание на въздействието на дейността от
добиването на кварц-каолиновата суровина върху описаните горски местообитания в
ЗЗ „Хърсовска река“.
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3.7. Материално и културно наследство
В хода на консултациите по чл. 95, ал. 3 от ЗООС от РИМ Силистра, с писмо вх. N
23/09.04.2019 г. РИМ – Силистра е изискана информация, за наличие в концесионната
площ на паметници на културно- историческото наследство и предложения за тяхното
опазване. В отговор на запитването на „Каолин“ ЕАД от РИМ – Силистра е получено
Становище изх. Ν 71/24.06.2019 г. изготвено от Кристиян Михайлов, уредник на РИМ
Силистра и регионален координатор на Археологическата карта на България (АКБ).
Според информацията от „Автоматизираната информационна система АКБ“ в
концесионната площ на находище „Балабана“ (извън площа на находището) попада,
макар и частично, един археологически обект. Обектът се намира в източната периферия
на концесионната площ, но извън предвидената за добивни дейности територия.
Приведена е информация за археологическия обект, както следва:
Картон № 1200136 (в АИС АКБ)
Обект: 003
Местоположение: с. Секулово, Дулово, Силистра, България
Описание на местоположение: м. "Джене кьой"
Локализация: 5,5 км североизточно с азимут 32˚.
Координати: Latitude 43 44 19.4350 Longitude 27 11 44.4056
Площ: 400 дка
Вид: Селище (регистрирано при теренни обхождания през 1986 г. от Иван
Бъчваров)
Съоръжения: открити са керамична пещ, керамични находки, хромел
Хронология: Късна античност, Първа българска държава
Публикации: Бъчваров, Ив. Археологически паметници в общините Алфатар,
Главиница и Дулово, Разградска област. сб. Добруджа, т.5, Варна, 1988, с.67
Режим на ползване: Режим „А“ (забраняват се всички видове дейности –
строителни, добивни, благоустройствени, селскостопански, мелиоративни и
други, които нарушават целостта на земния пласт в границите на археологическия
обект. Допуска се използването на терена като ливади и пасища. Изискванията на
този режим са предявени към обекти с видими останки от архитектура (градове,
крепости, селища, вили, сгради, пътни съоръжения), както и землени структури
като селищни и надгробни могили, валове и ровове, некрополи и др.).
Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146,
ал. 3 от ЗКН.
Предоставена е информация за други археологически обекти разположени в близост, но
извън границите на концесионната площ. Предвид представената в становището
информация РИМ – Силистра изразява следното становище:
Според данните от АИС АКБ в източната периферия на концесионната площ, но извън
реалните граници на находище „Балабана“, по данни на АИС АКБ съществува
късноантично и средновековно селище.
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В района на селата Грънчарово, Колобър, Полковник - Таслаково и Секулово, община
Дулово са регистрирани многобройни други археологически обекти, но най-близо
разположените отстоят на 1,8-2,2 км от концесионната площ на находище „Балабана“ и
не са застрашени от разработването му.
Поради приведените данни РИМ Силистра счита за необходимо извършването на
теренно археологическо обхождане на територията на находище „Балабана“ от
специалисти от РИМ - Силистра или от други институции в страната преди
разработването му. При това обхождане трябва да се определят по-точно границите на
обект № 1200136 и да се установи, дали крайната западна част на археологическия обект
е застрашена от предвижданите добивни дейности. Ако това се окаже така, ще се наложи
спасително археологическо проучване на застрашените части от археологическия обект.
Втората цел на обхождането е проверка на терена за наличието на други, все още
нерегистрирани, археологически обекти. Поради естеството на теренните
археологически обхождания (издирване на материални останки по повърхността),
желателно е обхождането да бъде извършено през есента или пролетта, при разорани
обработваеми площи.
В ДОВОС ще се анализира и оцени предполагаемото въздействие върху материалното
и културно наследство в резултат на изграждането и експлоатацията на намерението
в неговата цялост.
3.8. Здравно – хигиенни аспекти
Инвестиционното предложение ще се реализира в район с благоприятни топографски
условия спрямо околните населени места.
Преценката на здравния ефект ще се основава на анализ на настоящото демографско и
здравно състояние на населението в региона и въз основа на здравно-хигиенния анализ
на потенциалните пътища на въздействие на инвестиционното предложение върху
здравето на работещите и на населението на околните населени места. Рисковите за
здравето фактори, характерни за експлоатацията на находището по приетата технология,
и имащи отношение към здравето на работещите и населението, са класифицирани както
следва:



химични фактори;
физични фактори;

Преценката на здравния риск се извършва както по време на изграждане на
инвестиционното предложение, така и по време на неговата експлоатация и закриване.
Определяне на потенциално засегнатото население и на обектите със специфичен
хигиенно- охранителен статут
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Находище „Балабана“, участък „Източно гнездо“ и участък „Западно гнездо“ се намира
на територията на Община Дулово, област Силистра и заедно с находищата „Колобър“ и
„Грънчарово“ принадлежи към групата находища на каолинова суровина в Дуловски
район. Най-близки населени места са селата Колобър – 3,1 км и Полковник Таслаково –
4,0 км на север, Грънчарово – 2,6 км на запад, Секулово – 3,2 км на юг и Градница – 2,2
км на югоизток. Разстоянието до гр. Дулово е на около 6,1 км по въздушна права линия
и 12,0 км по път (4,0 км черен и 8,0 км асфалтов).
Инвестиционното предложение ще се реализира в район с благоприятни топографски
условия спрямо околните населени места.
Всички населени места в околностите на Инвестиционното предложение отстоят на
повече от 2 км.
Концесионната площ попада в землищата на четири села. През концесионната площ не
преминават ВиК мрежи, съобщителни кабели, ел. проводи и/или газопроводи.
В административно- териториално отношение находището попада на територията на
община Дулово, област Силистра. В района не са ситуирани близо разположени детски
и учебни заведения, санаториуми, зони за отдих, паркове, курортни зони и туристически
обекти. В района на инвестиционното предложение няма санитарно- охранителни зони
на източници за питейно водоснабдяване и минерални води. В района на
инвестиционното предложение няма овощни и зеленчукови градини, животновъдни и
птицеферми, складове за фураж, селскостопанска продукция или храни, предприятия на
хранително- вкусовата, фармацевтичната и козметичната промишленост.
Община Дулово се отнася към общините с добри екологични условия. На територията
на общината няма крупни промишлени обекти, които силно да влошават санитарната
обстановка и хигиенните качества на атмосферния въздух, почвите и водите.
Община Дулово е разположена в североизточната част на Република България. В
съответствие с административно-териториалното деление тя попада в област Силистра.
Територията на община Дулово е 570 037 дка. Разположена е в североизточната част на
Дунавската равнина, като обхваща най- северната част на Лудогорието. Център на
общината е гр. Дулово.
Общината е отдалечена на около 35-40 км от река Дунав. Съседни общини на град
Дулово са община Исперих, обл. Разград; община Каолиново, обл. Шумен; община
Тервел, обл. Добрич и общините Главиница, Ситово и Алфатар, обл. Силистра.
Селищната мрежа на общината се състои от 27 населени места, от които един градДулово и 26 села. Град Дулово се явява основен и естествен общински административен,
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икономически и културен център, а отделните селища имат различен характер и степен
на развитие, съобразно разположението им, природните дадености, традициите и др.
В община Дулово живеят 0,5% от населението на България и 27,8% от населението на
област Силистра. Населението на община Дулово намалява с два пъти по- нисък темп от
средното за страната и с по-ниски темпове, отколкото населението на Силистренска
област. Община Дулово е на четвърто място по намаление на населението в областта и
общините след общините Тутракан, Главиница и Ситово, при средно за областта 2,46 %.
По постоянен адрес броят на жителите в общината за 2013г. е 38 761 души. От общият
брой на населението 50,12% са жени и 49,88% са мъже.
Общинският център е единственият град в общината и има население 7643 жители. В
непосредствена близост до него се намира второто по големина селище - с. Черник с 2579
жители. В двете селища са концентрирани 33% от жителите на общината. Осем села са с
население между 1000 и 2000 жители. Селата с население между 500 и 1000 жители са
11, шест села са с население под 500 човека и само едно село е с население под 200
човека. За последните 15 години община Дулово е увеличила населението си с около 25
%.
Перспективният брой и териториалното разпределение на населението по населени
места в общината са тясно свързани с динамиката на протичащите демографски процеси
- естествен прираст на населението и интензитет и посока на миграционните процеси. За
община Дулово естественият прираст за 2015 г. е отрицателен- (-) 3,8 на 1000 души при
- 5,7 на 1000 души за страната. Показателите раждаемост и смъртност за община Дулово
за 2013г. са съответно 267 души и 329 души, от които само един случай на детска
смъртност под 1 година. Прогнозите за следващите години сочат сближаване на
показателите за раждаемост и смъртност, което ще доведе до минимизиране или
преодоляване на отрицателния естествен прираст. Отчитайки тези тенденции, както и
перспективите за социално - икономическо развитие на региона и мястото, което община
Дулово би могла да заеме в него, и при запазване на досегашното положително
миграционно салдо, в демографските прогнози се предвижда възможен средно годишен
темп на нарастване на населението + 0.48 %.
Общината има относително добра възрастова структура. Делът на населението до 18
години е с около 3 % по- висок от този за страната. С толкова е по- малко населението
на възраст над 65 години. Разликата в дяловете на възрастовите групи между града и
селата е под 1 %, което означава, че няма застаряване на населението, характерно за част
от селските райони на страната.
Разпределението на населението в общината по етническа принадлежност е както следва:
турци- 68 %; българи-20,3 %; роми- 9,1 %; други- 2,6 %. Общината е пример за добро
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мултикултурно съжителство между различните етнически общности. Най- многобройна
етническа група в общината е турската, която представлява повече от 2/3 от населението.
Анализът очертава една относително по- благоприятна от средната за страната
демографска картина в община Дулово, както и вероятност за по- нататъшно нарастване
на населението й. Налице са възможности за поддържане на едно добро ниво на заетост.
Независимо от сближаването на показателите за раждаемост и смъртност на
населението, регресивната възрастова структура няма да бъде преодоляна напълно в
перспективата до 2020 г. и обезлюдяването на част от селата ще продължи.
Здравеопазването в община Дулово е в сравнително добро състояние. Здравното
обслужване на населението се осъществява от МБАЛ- гр. Дулово. Първичната здравна
помощ на населението се осъществява от 16 лекарски практики и специализирани
кабинети. В общината функционира и звено за бърза и неотложна помощ. В
отдалечените райони и в тези без лекарски практики навременното осигуряване на
спешна медицинска помощ е затруднено.
Училищното детско здравеопазване се осъществява от 24 кабинета.
Основни проблеми в здравеопазването са материално- техническата база, спешната
медицинска помощ и детското здравеопазване, както и неравномерното териториално
разпределение на лекарските и стоматологичните практики.
Заболеваемостта за региона се характеризира със следните особености:
Заболеваемостта за региона се характеризира със следните особености:
През 2014г. в лечебните заведения за извънболнична помощ от област Силистра са
регистрирани 11 4761 новооткрити заболявания. Произтичащата от това заболеваемост
в областта по обръщаемост на лицата за медицинска помощ е 100 079 на 1000 души от
населението. Структурата на заболеваемостта в областта се характеризира с водещо
място на болестите на дихателната система–24958 случая (21765‰),следвани от
болестите на органите на кръвообръщението–18231 случая (15899%0). Другата
структурообразуваща група са болестите на пикочо-половата система –10385 случая
(9056‰), която е на трето място по отношение на новорегистрираните заболявания през
годината. Структурообразуваща група за заболеваемостта през 2014г. се оказват и
болестите на окото и придатъците му –10366 случая (9040‰), болести на ендокринната
система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата –7440 случая (6488 ‰)
и болести на костно-мускулната система и съединителната тъкан –7296 (6363‰).
Сред децата до 17 годишна възраст водещо място заемат болестите на дихателната
система –15162 случая (13222 ‰), следвани от някои инфекциозни и паразитни болести–
1542 случая (1345 ‰), болести на кожата и подкожната тъкан–1534 случая (1338 ‰),
болестите на окото и придатъците му –1191 случая (1039 ‰).
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В групата на лицата над 18 години водещи са болестите на органите на
кръвообръщението –18145случая (15824 ‰), следвани от болестите на дихателната
система –9796 случая (8543 %0), болести на пикочо-половата система –9630 случая (8398
‰),болести на окото и придатъците му –9175 случая (8001 ‰), болести на ендокринната
система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата –7285 случая (6353‰).
Хоспитализирана заболеваемост
Аналогична е хоспитализираната заболеваемост на населението в областта през 2014 г..
С най-висок относителен дял в хоспитализираната заболеваемост са болестите на
дихателната система, следвани от болести на органите на кръвообръщението,
бременност, раждане и послеродов период, болести на храносмилателната система,
болести на пикочо-половата система и травми.
Прави впечатление факта, че и при общата заболеваемост, и при хоспитализираната
заболеваемост, двете водещи групи са болестите на дихателната система, следвани от
болести на органите на кръвообръщението. В тежест на болничната помощ са здравно
неосигурените лица и пострадалите при ПТП и злополуки, които потребяват здравна
помощ през системата на спешната помощ и разходват част от финансовия ресурс за
здраве. Утежняващо обстоятелство е факта, че ОПЛ в областта не са организирани за
оказване на неотложна медицинска помощ в извънработно време, в празнични и почивни
дни, което неизбежно натоварва системата на спешната помощ, чрез повишено търсене
на медицинска помощ в СО и във филиалите на ЦСМП, вкл. филиала в Дулово.
Смъртност по причини и умирания по причини
Най-надежден и точен измерител за здравното състояние на населението е показателят
за обща смъртност. Интензитетът на умиранията в област Силистра е по-голям при
мъжкото население в сравнение с женското, както и при селското население, спрямо
градското. Общата смъртността в областта за 2014г. е 17,1‰, при средна за страната
15,1‰.
През последните години повишената обща смъртност е за сметка на увеличаващия се дял
на умиранията в активна и творческа възраст от т.нар. „социалнозначими” заболявания.
Наблюдаваната многогодишна тенденция за нарастване на смъртността от сърдечносъдови и злокачествени заболявания продължава и през последните години. На тези
заболявания се дължат 84% от умиранията.
Анализът на причините за умиранията през 2014г. показва най-висока смъртност от
болестите на органите на кръвообръщението (клас IX-72%). Следват умиранията от
онкологични заболявания (клас II-12%), а на трето място се нареждат болестите на
храносмилателната система (клас ХI-5%).
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Високата смъртност от злокачествени заболявания и несъответстващата ниска
заболеваемост (хоспитализирана и по обръщаемост) на същата група болести (група II)
се дължи нафакта, че в област Силистра не практикуват лекари-онколози в
извънболничната помощ и няма профилирано онкологично лечебно заведение или
отделение с такъв профил.
Изводи:
 Факторите, влияещи върху здравето и върху смъртността, се обуславят от различни
причини, по- важните от които са: нездравословен начин на живот, неблагоприятна
околна среда, лоши битови и производствени условия, лоша хигиена при някои групи
от населението, миграция към по- големите населени места с по- висока трудова
заетост и други.
 За подобряване здравето на населението все по-наложително е ускоряване
провеждането на профилактични програми и програми по промоция на здравето на
активното население, подпомагащи ограничаването на вредните ефекти от редица
рискови фактори, свързани основно със стила и начина на живот.
Хигиенно-здравна оценка на прогнозите за замърсяване на атмосферния въздух,
водите и почвите
 Замърсяване на атмосферния въздух
По време на строителството и експлоатацията на находище за подземни богатства
„Балабана“ –участък „Източно гнездо“ и участък „Западно гнездо“ се очаква отделянето
на прах, токсични газове, генериране на опасни, неопасни и минни отпадъци.
Прах и токсични газове
Съгласно предвидената по проекта технология за добив , находището ще се разработва
по открит способ. При този производствен цикъл очакваните източници на замърсяване
на атмосферния въздух са от транспортирането на добитите материали и от работата на
дизеловите и бензинови двигатели.
Вредните вещества, характерни за съответните видове техника (респективно за
съответните видове горива) са: прах (вкл. сажди), азотни оксиди, серни оксиди,
въглеродни оксиди, тежки метали, въглеводороди (метанови и неметанови),
полициклични ароматни въглеводороди (РАН) и полихлорирани бифенили( PCBs).
Отделяният прах е грубодисперсен и фин и засяга най- вече работещите на обекта хора.
Най-опасни за човека са най-фините частици на праха, т. нар. „респираторна фракция“.
Тези частици проникват най-дълбоко в дихателната система и образуват в алвеолите на
белия дроб трайни „депа“.
Те обуславят наличието на хронични неспецифични заболявания на дихателната система
като хроничен бронхит, астма, емфизем. Освен това прахът има дразнещо действие
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върху горните дихателни пътища, кожата и очите. При някои работници се получават и
алергични реакции. Счита се, че при инхалационна експозиция най-рано страда
имунната система. В резултат от потискането на резистентните сили на организма в
районите с атмосферно замърсяване се повишава нивото на неспецифичната
заболеваемост на населението.
Токсичните газове имат локално дразнещо и общо токсично действие, увреждат
органите на дишането, водят до промени в състава на кръвта, повишават
възприемчивостта към инфекции, нарушават обмяната на веществата. Установени са
промени в алергичната реактивност на организма и нарушения на биохимичното
равновесие.
Серният диоксид спада към групата на серните оксиди, които се формират при изгаряне
на горива с високо съдържание на сяра. Серният диоксид постъпва в организма чрез
респираторната система. При високи концентрации абсорбцията му достига до 90% в
горните дихателни пътища. Действието на серния диоксид върху дихателната система
като правило се съчетава с влиянието на праха. Чувствителни групи от населението към
експозиция на серен диоксид са децата, възрастните, хората с астма, със сърдечносъдови
заболявания или хронични белодробни заболявания.
Здравните ефекти на серния диоксид се проявяват с нарушение на дишането, белодробни
заболявания, нарушение на имунната защита на белия дроб, агравация на съществуващи
белодробни и сърдечно-съдови заболявания.
Азотните оксиди се емитират основно под формата на NO. Азотният оксид се образува
при горивните процеси, като основни източници са МПС, ТЕЦ и др. Под действието на
интензивна слънчева светлина и в присъствие на ЛОС в атмосферния въздух, азотният
диоксид взаимодейства химически, в резултат на което се образува вторичният
замърсител – озон. Азотният диоксид навлиза в човешкия организъм чрез дишането. Поголяма част от азотния диоксид се абсорбира в организма, а значителна част от него може
да се задържи в черния дроб. Продължителното въздействие на концентрации над ПДК
може да причини структурни промени в черния дроб. Вредното въздействие на този
замърсител се отразява предимно върху дихателните функции.
Екологичните ефекти се изразяват във влияние върху човешкото здраве, материални
щети и влияние върху екосистемите (подкиселяване и еутрофикация), причинени от NO2
във въздуха и от отлагането на азотни съединения.
Краткосрочното и дългосрочното излагане на NO2 може да предизвика различни ефекти
върху здравето- от остри белодробни увреждания у здравите индивиди и астма и
хронично обструктивно белодробно заболяване (COPD) за хора с хронични белодробни
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болести до повишени респираторни симптоми при трайно излагане на въздействие на
азотен диоксид.
Ефектите, предизвикани от дълготрайно излагане, са многобройни.
Въглеродният оксид представлява един от най-широко разпространените атмосферни
замърсители, който се образува при непълно горене на въглеродсъдържащи материали.
Най-големият източник (над 65% от общото имитирано количество за страната) е
автомобилният транспорт.
Въглеродният оксид прониква в организма при вдишване. В кръвта се свързва с
хемоглобина. Вредното му въздействие се свързва с нарушаване на преноса на кислород
до тъканите.
Озонът е газ, който се среща в горната част на атмосферата – 30-50 км над земната
повърхност и в приземния въздушен слой. Високо разположеният озонов слой има
защитни функции, изразяващи се в защита срещу ултравиолетовите лъчи, докато в
приземния слой може да има неблагоприятно въздействие. Озонът е мощен оксидант.
Той не се имитира директно в атмосферата, а се формира от влияние на високи
температури и слънчева светлина. Озонът прониква и оказва токсичното си въздействие
чрез дихателната система. Здравните ефекти се състоят във възпаление на
респираторните органи, намаление на функционалността на белия дроб, съпроводени с
ускорено дишане. Засяга имунната система и намалява устойчивостта към респираторни
заболявания.
Извеждането от експлоатация и закриването на обекта (техническа рекултивация) ще се
извършва с наличната техника. Следователно ще се отделят прахово- газови емисии,
аналогични на споменатите, но в по- малки количества.
Отпадъци
По време на строителството и експлоатация на находището ще се генерират опасни и
неопасни отпадъци. Организацията по събирането им и временното им съхраняване са
задължение на инвеститора. Изпълнението на изискванията, съгласно нормите по ЗУО,
са предпоставка за елиминирането на генерираните отпадъци като рисков фактор за
увреждане здравето на работещите на обекта и на населението в региона и околната
среда.
Води
Въздействието върху количествата и качествата на повърхностните води може да се
оцени по следния начин:




непряко, поради отсъствие на повърхностни водни обекти в района на находището;
без кумулативен ефект, поради отсъствието на други обекти в същия водосбор;
дълготрайно, за срока на концесията;
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временно (по време на валеж), само при аварии на машините;
отрицателно.

В района на инвестиционното предложение няма санитарно- охранителни зони на
източници за питейно водоснабдяване и минерални води.
Почви
Въздействие върху земите и почвите може да се оцени по следния начин :






пряко, локално;
без кумулативен ефект;
дълготрайно ;
постоянно ;
отрицателно.

Вероятността за поява на въздействията, свързани с аварии на транспортни и
технологични машини е малка, тъй като представляват нарушение на технологичния
режим.
Продължителността: за срока на концесията .
Честотата на въздействията: постоянна до преустановяване на експлоатацията на обекта
и неговата рекултивация.
Обратимост: всички въздействия върху земите и почвите са необратими.
В района на инвестиционното предложение няма овощни и зеленчукови градини,
животновъдни и птицеферми.
Хигиенно- здравна оценка на въздействието на шума, вибрациите и микроклимата
върху населението и работещите на обекта
Шум
По време на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение се очакват
в известна степен повишени нива на шумовото натоварване.
Понастоящем на територията на находището няма източници на шум. Шумовият фон е
естественият фон на средата. Най-близкото населено място е с. Градница, което отстои
на 2.2 км югоизточно от находището.
Източник на шум в околната среда ще бъде използваната механизация за извършване на
различните видове работи през отделните етапи на реализация на инвестиционното
предложение.
Шумът влияе основно върху слуховия анализатор, но също и върху централната и
вегетативната нервни системи, вестибуларния апарат, сърдечносъдовата система,
имунната система, върху дейността на стомашно-чревния тракт, обмяната на веществата,
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жлезите с вътрешна секреция и др. Временните промени в слуховия праг се приемат като
предпатологични. Известно е, че промените, които се получават в слуховата
чувствителност, се наричат слухова умора. Те са свързани с продължителното действие
на шума. Въз основа на слуховите увреждания са въведени и хигиенните нормативи по
света и у нас.
Режимът на работа на обекта е 8 часов, двусменен. След извършване на оценка на риска,
въз основа на измерване на фактора шум в работна среда, ще бъде преценена
необходимостта от носене на лични предпазни средства-антифони или други,
намаляващи шумовите нива до долни стойности на експозиция за предприемане на
действия.
От дейностите, извършвани на площадките на обекта, не се очаква шумово въздействие
върху населените места в района и през трите етапа (подготовка, добив и преработка и
рекултивация), поради големите им отстояния.
Източник на шум при експлоатацията на обекта е и товарният транспорт за извозване на
добитата суровина. Маршрутите на движение на транспортната техника ще са
съобразени с наличната към момента пътна инфраструктура, като приоритетно ще се
определят маршрути, които не засягат и не преминават през регулационните граници на
населените места. В рамките на концесионната площ ще се изградят временни вътрешни
обслужващи пътища с цел осигуряване минните и съпътстващите ги дейности, като
транспортирането на хумусния слой и разкривката до съответните депа за съхранение,
складиране на суровина и др. В концесионната площ и около нея има изградена пътна
мрежа. В близост преминават два пътя от републиканската пътна мрежа: първокласния
път I-7 от ГКПП Силистра до ГКПП Лесово и третокласния III-701 Силистра-Шумен.
При необходимост ще се стабилизират съществуващите полски пътища, които ще се
ползват. Не се налага да бъде изграждана нова пътна инфраструктура.
В заключение: не се очаква техниката, работеща на територията на находището, да
доведе до неблагоприятни промени в акустичната обстановка на околни населени места
и през трите етапа на реализация на инвестиционното предложение.
Вибрации
Вибрациите, като специфичен дразнител на нервната система, въздействат върху
крайните рецепторни апарати (механо-рецепторите в кожата, фасциите, кръвоносните
съдове, надкостницата и телцата на Фатер-Пачини).
Практиката показва, че:
- нискочестотните вибрации (до 30 Хц) предизвикват предимно нервномускулни,
костноставни и атонични промени, като се разпространяват по тъканите на
значителни разстояния;
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-

средночестотните (до 100 Хц) и високочестотните (над 100 Хц) вибрации, лесно се
гасят от тъканите и водят до сетивни разстройства и съдов спазъм;
вертикалните вибрации „глава-долни крайници”, измерени по направление „Z”, се
понасят сравнително по-трудно от организма;
-най-опасни от възбуждане на резонанс са вибрациите от инфразвуковия диапазон,
като резонансните честоти за цялото тяло са 4-6 Хц, а за главата – 20-25 Хц .

По време на извършване на строителните работи при изграждане на инвестиционния
обект вибрациите са фактор на работната среда при извършване на някои специфични
дейности.
По време на експлоатация на обекта вибрациите са рисков фактор за работещите на
тежкотоварните машини. Водачите на тежкотоварни машини ще са експонирани и на
общи, и на локални вибрации. При новата и съвременна техника те може и да не
надвишават допустимите норми. Наднормените нива на вибрациите в някои от тези
машини (най-вече на остарялата техника) може да доведат до увреждане на
вестибуларния апарат, опорно-двигателния апарат, увреждане на паренхимните органи
и до развитието на вибрационна болест, която е нерядко срещано професионално
заболяване сред този вид работници. Основният механизъм на вибрационната болест е
свързан с въздействие на локални вибрации с високи нива върху опорно-двигателния
апарат. Причинява се спазъм на малките кръвоносни съдове („синдром на белите
пръсти“), нарушение на периферната сетивност и на вестибуларния апарат.
В района няма източници на вибрационно въздействие, които могат да се считат за
хигиенно значими.
Микроклимат
Неблагоприятният микроклимат (работа на открито) е свързан с риск за работещите на
открито, а също така и за водачите на тежката механизация, при която няма отопляеми
кабини. При работа на открито се очакват неблагоприятни въздействия в студените и в
горещите сезони на годината. Опасността през летните месеци при високите
температури на въздуха е от прегряване на организма и възникване на топлинен и
слънчев удар. Това води до нарушаване на терморегулацията, нарушаване на водносолевия баланс, което се проявява в обща възбуда, главоболие, а при по-тежките случаи
и до менингеални симптоми, колапсни и коматозни състояния. През студените месеци
продължителното излагане на ниски температури може да доведе до простудни
заболявания, неврити, невралгии, местно и общо измръзване на организма. Затова е
необходимо да се предвидят подходящи облекла за работещите по време на изграждане
и по време на експлоатация на обекта. Необходимо е да се подсигурят помещения за
отдих и почивка, както и достатъчно количество топли напитки през студените месеци и
достатъчно количество питейна вода през лятото.
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Нейонизиращи лъчения и радиационна обстановка
Радиационното облъчване на човека може да бъде от външни и от вътрешни източници.
По големината на получените дози облъчването на човека се разделя на 3 големи групи:
облъчване с ниски дози, с високи дози и среден диапазон на дози.
Очакваните неблагоприятни последствия за здравето на човека от облъчване с
йонизиращи лъчения се делят от своя страна на ранни и късни:
 ранните ефекти - настъпват сравнително бързо – минути, часове или дни и то при
остри облъчвания. Такива са напр. лъчевата еритема (лъчево изгаряне на кожата),
ранни форми на лъчева болест и др. ;
 Късните ефекти могат да се констатират след години (това са главно злокачествените
новообразувания) или да се проявяват в следващите поколения.
Към момента няма данни за наднормени стойности на радиационния фон на територията
на община Дулово, нито за наличието на йонизиращи и/ или нейонизиращи лъчения.
Радиационния „гама“ фон постоянно се измерва ежегодно и има стойност от 0,02, което
е в границите на нормата. Няма регистрирани стойности по- високи от нормалните.
Предвид характера на инвестиционното предложение липсват всякакави основания за
въздействия от източници на нейонизиращи, йонизиращи лъчения, електромагнитни и
радиационни лъчения при реализацията му. В този смисъл не се очаква повишаване на
фона от нейонизиращи лъчения, свързано с реализацията на ИП. Не се очаква и
негативно въздействие върху здравето на работещите и населението от околните
населени места.
Здравните рискове може да бъдат намалени при добра организация и обезопасяване на
изкопните, товаро-разтоварните работи, трафика на самосвалите, предварителния и
текущ инструктаж на персонала, техническия контрол, използване на подходящи ЛПС и
осигурените места за почивка.
Основен здравен проблем при подготовката и експлоатацията на находището остава
замърсяването с прах и ФПЧ и токсични газове.
По предварителната експертна оценка се очаква, че териториалния обхват на очакваното
въздействие върху атмосферния въздух от подготовката, реализацията и закриването на
инвестиционното предложение е с локален характер и няма да засегне близките населени
места по контролираните показатели.
Определянето на началните параметри на инвестиционното предложение трябва да са
съобразени с изискванията за ограничаване на шума, излъчван при експлоатация на
находището; ограничаване на вибрациите за работещите на машините, свързани с добив
транспорт на материала, както и с изискванията за ограничаване на риска за работещите
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на открито, а също така и за водачите на тежката механизация, при която няма отопляеми
кабини.
Въздействието на химичните и физични фактори е ограничено в рамките на територията
на инвестиционното предложение - само върху ангажираните на кариерата лица.
Продължителността на въздействие на рисковите фактори се определя като временна
при подготовката на обекта и като ежедневна, ежегодна и продължителна по време на
експлоатация на обекта.
Степента на очакваното неблагоприятно въздействие върху населението е незначителна.
Тя се определя от значителното отстояние на населените места.
Не се очаква трансгранично въздействие, тъй като няма опасност от далечен пренос на
замърсителите.
Шумът, излъчван от техниката при изграждането на промишлената площадка и от
съоръженията по време на експлоатация на находището в посока към населени места,
няма да бъде източник на шум за тези населени места, поради отстоянието им на повече
от 2000 м. Няма риск за здравето на населението в района на ИП поради отсъствие на
въздействия от дейностите на обекта.
В ДОВОС ще се разгледат всички рискови фактори за здравето на работещите на
обекта и населението в най-близките населени места, както и наличието на
кумулативен ефект от комбинираното въздействие на отделните фактори. Ще се
оцени възможността, комплексните условия на труд да окажат неблагоприятен
здравен ефект върху работниците и на населението. Въз основа на проучените
показатели ще бъде оценен здравния риск, с обсъждане на мерки за здравна защита и
ефективно управление на риска.
Оценката ще бъде в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни
документи като ще бъдат набелязани и мерки, водещи до намаляване на негативното
влияние на потенциалните вредности върху здравето на работещи и население.
3.9. Отпадъци и опасни вещества
До настоящия момент, на територията на находището няма замърсени терени.
В ДОВОС ще се направи оценка на генерираните отпадъци и описание на площадките
за временното им съхранение. Ще бъде разгледана цялостната организация на
работата с отпадъци на разработваната концесионна площ и оценена в съответствие
с действащите законови и подзаконови нормативни актове, касаещи отпадъците.
Опасните вещества, с които ще се работи по време на експлоатация на находището за
кварц-каолиновата суровина е производствената и транспортна техника на обекта.
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Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на
опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането,
етикетирането и опаковането на вещества и смеси и съгласно Наредбата за реда и начина
на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (в сила от
31.08. 2010г., изм. и доп. 2013г.) трябва да са снабдени с информационни листове за
безопасност, отговарящи на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
(REACH). В обекта няма да се съхраняват горива и масла.
В ДОВОС следва да се оцени въздействието на генерираните отпадъци и използваните
опасни вещества върху хората и околната среда, както и да се посочат мерки за
минимизиране на това въздействие.
3.10. РИСКОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ШУМОВЕ, ВИБРАЦИИ,
РАДИАЦИИ)
Понастоящем на територията на находище „Балабана“ няма източници на шум.
Съществуващият шумов фон е естествения природен фон на средата. За съседните на
бъдещия обект терени (земеделски земи) няма изисквания по отношение на шума.
Достъпът до обекта е по съществуващи полски пътища, свързани с републиканската
пътна мрежа – път III-701 и път I-7. Инвестиционното предложение не предвижда
изграждане на допълнителна пътна инфраструктура. Транспортните потоци по тези
пътища са единствените източници на шум в района на обекта.
Най-близките до обекта населени места, по права въздушна линия са селата Колобър –
3,1 км и Полковник Таслаково – 4,0 км на север, Грънчарово – 2,6 км на запад, Секулово
– 3,2 км на юг и Градница – 2,2 км на югоизток. Разстоянието до гр. Дулово е на около
6,1 км по въздушна права линия и 12,0 км по път (4,0 км черен и 8,0 км асфалтов).
В близост до концесионната площ няма други територии и зони с нормиран шумов
режим.
Шум
Източник на шум в околната среда ще бъде механизацията за извършване на различните
видове работи през отделните етапи на реализация на ИП – кариерно строителство, добив
на суровината и рекултивация .
Кариерното строителство включва с отнемане и депониране на почвен слой и разкривка,
изграждане на подходни вътрешнокариерни пътища и работни площадки, подобряване
на състоянието на съществуващи полски пътища за достъп до обекта. ИП предвижда
прилагане на класически способ за открит добив, на стъпала отгоре надолу като добитата
суровина се транспортира до открит склад в концесионната площ, до ОФ и други обекти.
Рекултивацията обхваща котлованите на откритите кариери, заедно с вътрешните и
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външни насипища. Предвижда се използване на стандартна строителна техника – багер,
булдозер, челен товарач, автогрейдер, геологопроучвателна сонда, самосвали. Тя е
съсредоточена на работните площадки, в границите на концесионната площ, с
изключение на товарния транспорт за извозване на добитата суровина. В процеса на
разработване на находището, разпространението на шума в околната среда ще бъде
силно ограничено, поради екраниращия ефект на работните стъпала в кариерите (при
откривните работи и същинския добив), с височина 4 м, достигаща в краен борд до 16 м.
Шумовите емисии в околната среда от основните източници ще бъдат определени, въз
основа на предоставени от Възложителя данни за шумовите характеристики на
конкретните предвидени машини, или по данни от аналогични обекти.
Режимът на работа на обекта е дневен, двусменен, с продължителност на смяната 8 часа.
От дейностите, извършвани на площадките на обекта не се очаква шумово въздействие
върху населените места в района и през трите етапа (строителство, добив, рекултивация),
поради големите им отстояния (над 2000 м).
По границите на откритата кариера може да се очаква превишаване на граничната
стойност за производствено- складови територии само при работа на кариерната техника
в близост до тях. На площадката на кариерата шумът е фактор основно на работната
среда.
Източник на шум при експлоатацията на обекта е и товарният транспорт за извозване на
добитата суровина - основно до две производствени мощности - в гр. Каолиново и в гр.
Дулово, рядко до други обекти. Товарните коли ще се движат по съществуващата пътна
мрежа в района – пътищата от РПМ І-7 и ІІІ-701, и общински пътища. Не се предвижда
изграждане на нова пътна инфраструктура, нито промяна в съществуващата, с
изключение на укрепване на полски пътища за достъп до обекта. В ДОВОС ще бъдат
определени очакваните шумови характеристики на товарните транспортни потоци, въз
основа на предвиденото дневно количество на извозваната суровина до съответната ОФ,
товароподемност и скорост на товарните коли. Ще бъде оценено влиянието им върху
шумовата характеристика на съществуващите транспортни потоци, в които ще се
включват, както и шумовото въздействие върху територии с нормиран шумов режим,
разположени в близост до трасето на движение.
В ДОВОС ще бъдат определени шумовите им характеристики, въз основа на
предоставени данни за транспортното натоварване в съответните пътни участъци.
Вибрации
Използваната техника при трите етапа на реализация на ИП (строителство, добив,
рекултивация) не е източник на вибрации в околната среда. Вибрациите при работа с
определени машини са фактор на работната среда и засягат работещите с тях.
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Тежкотоварният транспорт за извозване на суровина може да бъде източник на
вибрации, разпространяващи се в земната основа, само ако трасето му на движение не е
съобразено с категорията на движение, което трябва да се отчита при изготвяне на
проектния транспортен план.
Лъчения
При трите етапа на реализация на Инвестиционното предложение (строителство, добив,
рекултивация) използваната техника не е източник на йонизиращи и нейонизиращи
лъчения.
4. Значимост на въздействията върху околната среда, определяне на неизбежните и
трайните въздействия върху околната среда от строителството и експлоатацията
на обекта на инвестиционното предложение, които могат да се окажат значителни
и които трябва да се разгледат подробно в ДОВОС
Базирайки се на данните на настоящото Задание относно вида и количествата на
генерираните отпадъчни газове, отпадъци и енергетични замърсители в резултат на
експлоатация на инвестиционното предложение в ДОВОС ще се оцени значимостта на
въздействието върху: компонентите на околната среда, материалното и културно
наследство, здравето на работниците и населението, рисковите енергийни източници,
отпадъците и опасните вещества.
По отношение на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и здравния риск в
доклада за ОВОС ще се определи потенциално засегнатото население, като се
идентифицират и охарактеризират рисковите фактори за увреждане на здравето на
хората и експозицията и се преценят възможностите за комбинирано, комплексно,
кумулативно и отдалечено въздействие.
Значимостта на въздействията по отношение на всички компоненти и фактори на
околната среда ще бъде определена като преки, непреки, кумулативни, краткотрайни,
среднотрайни, дълготрайни, постоянни, временни, положителни и отрицателни, като
резултатите ще бъдат обобщени в примерна таблична форма – таблица 4.1.
Таблица 4-1.Значимост на въздействие по компоненти и фактори
Характеристика на
По време на подготовката
По време на експлоатацията
въздействието
Преки
Непреки
Кумулативни
Краткотрайни
Среднотрайни
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Дълготрайни
Постоянни
Временни
Положителни
Отрицателни
Кумулативни въздействия
На територията на Община Дулово, в близост до находище „Балабана“, са установени
следните инвестиционни предложения с характеристики, сходни с тези на разглежданото
намерение:
 Разработване на находище на подземни богатства „Колобър“, участъци Първи и
Втори, за добив на кварц-каолинова суровина, в землищата на селата Грънчарово,
Колобър, Раздел и Черник, община Дулово;
 „Добив на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ „Правда“
в землището на с. Правда, община Дулово, област Силистра“.
Предвижданията на всяко от изброените ИП е свързана със следните характерни
производствени дейности:




добив на суровина;
съхранение на разкривка и почва;
транспортиране на добитата суровина по вътрешно-кариерни и по републикански
пътища.

В доклада по ОВОС ще се разгледат и оценят възможните кумулативни въздействия
при строителството и експлоатацията на цитираните находища, съвместно с
дейностите по разработване на находище „Балабана“. Оценката ще включва
кумулативни ефекти по компоненти и фактори на околната среда „Атмосферен
въздух“, „Шум“ и „Здравен риск“ от добивни дейности и кумулативни въздействия при
транспортирането на суровините и използването на съществуващите пътни трасета
в близост до населените места.
Трансгранично въздействие
Не се очаква трансгранично въздействие.
5. Структура на доклада за ОВОС с описание на очакваното съдържание на
включените в него точки
Увод
I. Подробна характеристика на инвестиционното предложение, включващо
информация относно размера, засегнатата площ, параметрите, мащабността, обема,
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производителността, обхвата, оформлението на инвестиционното предложение в
неговата цялост
А) Описание на местоположението на инвестиционното предложение
Б) Описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение в
неговата цялост
В) Описание на основните характеристики на етапа на експлоатация на
инвестиционното предложение (всички процеси и дейности), например енергийни
нужди и използвана енергия, естеството и количеството на използваните материали
и природни ресурси (включително водите, земните недра, почвите и биологичното
разнообразие)
Г) Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии (като
замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, нейонизиращи
лъчения, радиация) и количества и видове на отпадъците, получени по време на етапа
на строителство и на етапа на експлоатация.
II. Описание на разумни алтернативи (например по отношение на дейностите,
технологията, местоположението, размера и мащаба), проучени от възложителя,
които са относими за инвестиционното предложение и неговите специфични
характеристики, и посочване на причините за избрания вариант, като се вземат
предвид последиците от въздействията на инвестиционното предложение върху
околната среда.
III. Описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната среда
(базов сценарий) и кратко изложение на вероятната им еволюция, ако
инвестиционното предложение не бъде осъществено, доколкото природните промени
от базовия сценарий могат да се оценят въз основа на наличността на информация за
околната среда и научни познания.
IV. Описание на елементите по чл. 95, ал. 4, които е вероятно да бъдат засегнати
значително от инвестиционното предложение: населението, човешкото здраве,
биологичното разнообразие (фауна и флора), почвата, водите, въздухът, климатът,
материалните активи, културното наследство, включително архитектурни и
археологически аспекти, и ландшафтът.
4.1. Атмосферен въздух
4.1.1. Кратка характеристика и анализ на климатичните и метеорологични фактори,
имащи отношение към конкретното въздействие и качеството на атмосферния въздух
4.1.2. Обобщение
4.1.3. Качество на атмосферния въздух
4.2. Води – повърхностни и подземни води
4.2.1. Повърхностни води
4.2.2. Подземни води
4.3. Земи и почви
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4.4. Земни недра – геоложка основа и подземни богатства
4.5. Ландшафт
4.6. Биологично разнообразие - растителен и животински свят. Елементи на
националната екологична мрежа
4.6.1. Биогеографска характеристика на района
4.6.2. Растителен свят
4.6.3. Животински свят
4.7. Характеристика на състоянието и оценка на въздействието върху елементите на
Националната екологична мрежа и изменения в състоянието им
4.7.1. Защитени природни територии
4.7.2. Защитени зони
4.8. Отпадъци
4.8.1. Събиране и извозване
4.8.2. Начин на третиране
4.9. Фактор “Опасни вещества”
4.10. Културно наследство
4.11. Здраве
V. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на
инвестиционното предложение за околната среда, произтичащи и от:
А) Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение,
включително от дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от експлоатация,
ако е приложи
Б) Използването на природните ресурси, по-специално на земните недра, почвата,
водите и биологичното разнообразие, като се вземе предвид, доколкото е възможно,
устойчивото наличие на тези ресурси
В) Емисиите от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и радиация;
възникването на вредни въздействия и обезвреждането и оползотворяването на
отпадъците
Г) Рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда,
включително вследствие на произшествия или катастрофи
Д) Комбинирането на въздействието с въздействието на други съществуващи и/или
одобрени инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички съществуващи
проблеми в околната среда, свързани с области от особено екологично значение, които
е вероятно да бъдат засегнати, или свързани с използването на природни ресурси
Е) Въздействието на инвестиционното предложение върху климата (например
естеството и степента на емисиите на парникови газове) и уязвимостта на
инвестиционното предложение спрямо изменението на климата
Ж) Използваните технологии и вещества
VI. Описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и изготвяне
на оценката на значителните последици за околната среда, включително подробности
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за затрудненията, които възложителят на инвестиционното предложение е срещнал
при събирането на необходимата информация, и за основните елементи на
несигурност.
VII. Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при
възможност - премахване на установените значителни неблагоприятни последици за
околната среда и човешкото здраве, и описание на предложените мерки за наблюдение.
VIII. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на
инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, произтичащи
от уязвимостта на инвестиционното предложение на риск от големи аварии и/или
бедствия, които са от значение за него
IX. Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за
вземане на решение по ОВОС или на оправомощени от тях длъжностни лица и други
специализирани ведомства и заинтересувани държави - в трансграничен контекст,
получени в резултат от проведените консултации
X. Заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5
XI. Нетехническо резюме
XII. Описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни),
срещнати при събирането на информация за изработване на доклада за ОВОС
6. Списък на необходимите приложения, списъци и други
Необходимите приложения (текстови и графични) с техните номера, цитирани в
отделните точки и доказващи достоверността на информацията, които ще бъдат дадени
в доклада за ОВОС, са:
 писма от различни ведомства, от общините на населените места, писмени становища
на компетентните органи, от физически и юридически лица, относно
инвестиционното предложение;
 картни материали за местоположението на находище „Балабана“ - участък „Източно
гнездо“ и участък „Западно гнездо“ и елементите на ИП;
 други документи, разрешителни, писма и др. от различни ведомства, имащи
отношение към инвестиционното предложение;
 резултатите от проведените консултации с различните институции и организации,
които имат отношение към инвестиционното предложение;
 документи на фирмата, скица на участъците и др.;
 декларации за независимост и компетентност на експерти, участвали при изготвянето
на доклада за ОВОС.
 Проект на План за управление на минните отпадъци (ПУМО);
 Доклад оценка за степента на въздействие върху ЗЗ BG0000106 „Хърсовска река“.
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7. Етапи, фази и срокове за разработване на доклада за ОВОС
Сроковете за разработване на ДОВОС са детайлизирани в Таблица 7.1.
месеци
№
1
2
3
4
5
6

Дейности

I1 I2 I3 I4

V
5

V
6

V
7

Събиране
на
основни данни
Задание за ОВОС
Изготвяне
на
ДОВОС
Оценка на ДОВОС
Обществено
обсъждане
Вземане на решения
по ОВОС
Таблица 7.1. Срокове за разработване на ДОВОС

8. Други условия и изисквания
При изготвяне на Доклада за ОВОС на инвестиционното предложение за „Разработване
и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно
гнездо“ и участък „Западно гнездо“, разположено в землищата на с. Полковник
Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, община Дулово, област Силистра“,
ще се отчетат препоръките и ще се даде отговор на въпросите, които са възникнали при
проведените консултации в съответствие с изискванията на чл. 95, ал.3 от ЗООС и глава
3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни
предложения за строителство, дейности и технологии.
Заинтересованото население, наред с компетентния орган, са информирани още на найранен етап за инвестиционното предложение, въз основа на направеното уведомление до
общината, кметствата и засегнатото население.
Съгласно разпоредбата на чл. 9, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на
ОВОС, в рамките на процедурата по ОВОС, възложителят е предвидил провеждане на
консултации със следните специализирани ведомства и представители на засегнатата
общественост:
1. Басейнова дирекция - Дунавски район с център гр. Плевен;
2. РИОСВ Русе
3. Регионален исторически музей – Силистра;
4. Българско дружество за защита на птиците;
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5. „Водоснабдяване и Канализация“ ООД– Силистра;
6. „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Долен Дунав“ гр. Русе
7. Кмет на община Дулово
8. Кмет на с. Полковник Таслаково
9. Кмет на с. Колобър
10. Кмет на с. Секулово
11. Кмет на с. Грънчарово
12. „Регионална здравна инспекция“ – Силистра
13. НПО „Зелени Балкани“;
14. АПИ „Областно пътно управление“ - Силистра;
15. Областна дирекция „Земеделие“ - Силистра;
16. Институт по пътища и мостове
17. ЕРП Север (Енерго-про група);
18. Министерство на енергетиката
В местен вестник на 11.04.2019 г. Възложителят е обявил консултации по чл. 95, ал. 3
от ЗООС за ИП.
В случай, че на етап консултации по изработеното задание се представят допълнително
предложения и бележки, то същите ще бъдат отразени в окончателния вариант на
задание. Към доклада за ОВОС ще се представи обобщена справка за проведените
консултации.
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