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Увод
Докладът за оценка на въздействието върху околната среда (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“, с Възложител „Каолин” EАД.
Проектът е ново инвестиционно предложение, което попада в обхвата на
Приложение № 2, т. 2. Минно дело, буква „а“- кариери, открити рудници и добив на торф
(невключени в приложение № 1) на ЗООС.
С писмо изх. № AO-1066 -/4/-28.03.2019 г. на РИОСВ-Русе разпорежда, че за
инвестиционното предложение трябва да се проведе процедура по ОВОС.
В доклада за ОВОС и окончателния вариант на Заданието за обхват и съдържание на
ОВОС са отразени и съобразени направените бележки и препоръки от проведените
консултации по обхвата и съдържанието на ОВОС, в т.ч. и на компетентните органи, други
институции, ведомства и обществеността, представени по време на консултациите.
Оценката на въздействието върху околната среда е разработена от колектив независими
експерти с ръководител инж. Радостина Христова.
В Приложение №1 към доклада са представени: списък с подписи на експертите за
разработените части на ДОВОС, както и декларации по чл.11 ал.3 от Наредба за условията
и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
За ИП, заедно с ОВОС, е извършена и оценка за степента на въздействие (ОСВ) на
инвестиционното предложение върху защитената зона в изпълнение на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

А) ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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, 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).
До близките жилищни къщи на Дулово или обществено обслужващи обекти в града
е повече от 5 км.
Концесионната площ попада в землищата на четири села, както следва:
 Землище с. Полковник Таслаково - 96,109 дка;
 Землище с. Колобър – 169,262 дка;
 Землище с. Секулово - 2003,827 дка;
 Землище с. Грънчарово – 292,425 дка.
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Фиг. Error! No text of specified style in document.-1 Местоположение на находище
„Балабана“, спрямо близки населени места
Б)
ОПИСАНИЕ
НА
ФИЗИЧЕСКИТЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ

НА

Концесионната площ 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.
Оттокът на водите е типичен за карстовите райони – непостоянен, периодичен.
Малки реки с постоянен отток има на север извън района и покрай р. Дунав.
Площ на находището (общо Източно и Западно гнездо) - 570, 9 дка. Концесионна площ –
2562, 0 дка.
Площите в концесията включват основно земеделски земи – ниви/орна земя и
обслужващи полски пътища. Територията се използва за целите на интензивното земеделие.
В границите на концесионната площ няма горски територии или горски
местности, категоризирани като горски фонд. Територията е с аграрен ландшафт, в която
липсват природни елементи, незасегнати от човешка дейност.
През концесионната площ не преминават ВиК мрежи, съобщителни кабели
и/или газопроводи.
В границите на концесионната площ не са налични системи за водоснабдяване
и/или съоръжения от хидромелиоративната инфраструктура.
Концесионната площ не засяга санитарно-охранителни зони на водоизточниците
и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, както и на водоизточници на
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
В района на находището няма производствени, административни и жилищни
сгради, както и други обекти със специфичен санитарно-хигиенен статут, по смисъла на §1,
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т. 3 от ДР на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда.
В района на концесионната площ няма вилни зони, санаториуми, зони за отдих
и рекреация, обекти за туризъм, паркове, спортни и риболовни бази.
В района на и около площадката няма животновъдни ферми, складове и
хранилища за храни и фуражи, предприятия на хранително-вкусовата, козметичната,
битовата и фармацевтичната промишленост.
В площта на находището няма установен археологически обект, който да бъде
засегнат от минно добивните работи.
На площадката не са налични постоянни или преместваеми материални активи –
сгради или съоръжения, поради което не се налагат дейности по премахване, събаряне или
разрушаване. Инвестиционното предложение не е свързано и с изграждане на нови трайни
материални активи, а само подобекти за осигуряване на строителството, експлоатацията и
закриването на кариерата.
На

Фиг. Error! No text of specified style in document.-2 Схема на концесионната площ на находище
„Балабана“ е представена схема на концесионната площ на находището, индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 7 по координатна система 1970 г.

Фиг. Error! No text of specified style in document.-2 Схема на концесионната площ на
находище „Балабана“
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)
Договорът за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства съгласно
Закона за подземните богатства (ЗПБ) – неметални полезни изкопаеми – индустриални
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минерали – кварц-каолинова суровина, от находище „Балабана“, участък „Източно Гнездо“
и участък „Западно гнездо“ е сключен на 29.11.2018 г. между Министерски съвет на
Република България и „Каолин”, ЕАД. На основание РМС № 477/09.07.2018 г. концесията
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.
След сключване на концесионния договор, концесионерът ще започне процедури по
промяна предназначението на имотите съгласно Закона за горите и Закона за опазване на
земеделските земи.
В цялостния работен проект в съответствие с изискванията на 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 (общо Източно и Западно гнездо) - 570, 9 dka, от които участък
„Източно гнездо“ е с площ 421,6 dka, а участък „Западно гнездо“ е с площ 149, 3 dka;
Концесионна площ – 2562, 0 dka.

Инвестиционното предложение, обект на ДОВОС, касае разработване на
находище „Балабана“ и добив на около 12, 86 млн. тона извлекаеми запаси кварц-каолинова
суровина, след отчитане на експлоатационните загуби.
В рамките на концесионната площ на находището ще се извършват всички дейности,
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. Последователно ще се разработят и двата участъка
от находището.

Фиг. Error! No text of specified style in document.-3 Идейна схема на разположение на
подобекти и съоръжения в концесионната площ
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Предвижда се в рамките на концесионната площ да се обособят:
 5 депа за съхранение на отнетия хумусен слой;
 1 депо (насипище) –за съхранение на разкривката (откривка), 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;
 2 водосборника (земекопен), които ще служат за събиране на атмосферни води при
обилни дъждове, чрез канали около кариерните участъци и, при необходимост, за
отводняване на кариерните гнезда.
Общо за двата участъка всички подобекти ще заемат около 1432 dka от цялата
концесионна площ.
При реализацията на инвестиционното предложение ще се антропогенизират
следните площи:


708 dka (кариери участъци „Източно гнездо“ и „Западно гнездо“) за добив на
полезно богатство от Участъци „Източно гнездо“ и „Западно гнездо“. След закриването
на кариерата на засегнатите площи ще се извърши цялостна техническа и биологична
рекултивация;



съществуващите полски пътища в концесионната площ ще се използват за извозване на
добитите суровини от кариерните гнезда до съответните площадки в границата на
концесионната площ. Трасетата ще бъдат временни, в зависимост от етапа на
разработване на кариерата. При необходимост, в някои участъци пътищата ще се
стабилизират, но без полагане на трайна асфалтова настилка.

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).
През първите три години се работи по разкривка (почвен слой, глини, льос и др.), които
се изземват и насипват на външно насипище. Прогнозните обеми за разкривка за участък
„Източно гнездо“ са около 3 млн.м3, с което се осъществява и самото минно строителство.
Строителството на участък „Западно гнездо“ от находището и въвеждането му в
експлоатация ще се извърши на по-късен етап паралелно с експлоатацията на участък
„Източно гнездо“. Прогнозния обем е 1,5 млн.м³. Общият обем на разкривката за срока на
концесията ще е 20,30 млн. м3, като тук се включват разкривката от двата котлована.
Почвеният слой, от двата котлована е 0,495 млн.м³, от основата на външното насипище и от
терените за логистичните площадки е 0,42 млн. м³, от двата водосборника 0,0091 млн.м3
или общо 0,9241 млн.м³. Или обема на разкривката без хумуса е 19,805 млн. м³.
При допускане за средно годишен добив на 0,6 млн.т. каолинова суровина, в следващата
таблица e показана производителността по извлекаеми запаси по периоди:
Таблица Error! No text of specified style in document.-1 Прогнозирана производителност
по извлекаеми запаси по периоди
Период
Добив
хил.тона

1

2

3

4
300

5
300

6-10
1500

11-15
1700

16-20
3000

21-25
3000

26-30
1500

31-35
1500
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Период

Изграждане
на кариера

Достигане Усвояване
на мощност

До момента находище „Балабана” не е разработвано.
Основните процеси, включени в инвестиционното предложение са:
 разкриване и подготовка на кариерното поле;
 добив на кварц-каолинова суровина по открит безвзривен начин;
 транспорт на суровината до преработвателни предприятия или клиенти;
 съхранение на минни отпадъци;
 закриване на кариерата и рекултивация на терените.
Етапи на реализиране на инвестиционното предложение
Предвид спецификата си, инвестиционното предложение включва три етапа на
реализация:
1. Етап „Строителство“, включващ придобиване на права върху имотите в
концесионната площ, проектиране, минно строителство и разкриване на находището.
Срокът на минно строителство на двата участъка е определен да продължи около 3 години
за всеки, като строителните дейности на участък „Западно гнездо“ ще започнат на по-късен
етап, около двадесетата година от започване на добива в „Източното гнездо“. 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; провеждане на минно-строителни работи за достигане на полезното изкопаемо и
създаване на траншеи и работни площадки, от които да започне същинският добив.
2. Вторият етап „Експлоатация“- при средно-годишна производителност от
0,6 млн.т. каолинова суровина ще бъдат добити около 12.86 млн. тона промишлени запаси
каолинова суровина. 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).
Находището ще се разработи и усвоява чрез класическата транспортната система на стъпала
отгоре надолу.
Добивът на суровина се осъществява при следната етапност:
 Изкопаване на суровината посредством багери (права или обратна лопата);
 Натоварване на автосамосвали и транспорт на суровина – до склад, обект или до
фабрика.
Периодично ще се извършва предварително шнеково сондиране по отделните
работни добивни хоризонти с цел експлоатационно проучване за качествата на отделните
видове суровина и планиране на добивните работи.
Добивните работи се водят по следната технологична схема:
Суровината се изкопава директно от масива от хидравличен багер, натоварва се
на автотранспорт, който я транспортира до открития склад за временно съхранение, до
обект или до производствена мощност. В открития склад посредством булдозер (или челен
товарач) разтоварената суровина се оформя във вид на халди.
Последователно ще се разработят и двата участъка от находището, като
усвояването на полезното изкопаемо след двадесетата година ще се изземва паралелно и от
двата участъка. Планира се следния режим на работа:
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Таблица Error! No text of specified style in document.-6. 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
Общият брой работещи на обекта ще бъде около 50 човека. За работещите на
обекта се предвижда поставяне на фургони за битово обслужване – съблекални и столова.
Фургоните ще се разположат на работни площадки 1 и 2.
При реализацията на инвестиционното предложение не се изисква изграждане
на електроразпределителни или газопреносни мрежи; не се предвижда използването на вода
за производствени нужди; не се предвижда съхранение и/или складиране на опасни
химични вещества (в т.ч. горива, масла и греси за добивната и транспортна техника),
препарати и продукти, подлежащи на забрана. Употребата на опасни химични вещества и
смеси (горива, масла) следва да се извършва съгласно мерките за контрол на експозицията,
посочени в Информационните листове за безопасност и инструкциите за безопасна
употреба, вкл. мерки при аварийно изпускане или разливи.
Прогнозните количества дизелово гориво, които ще са необходими за
техниката/механизация при строителството, експлоатацията и закриването на кариерата са
определени според количеството разкривка, хумус, добив на суровина. Зареждането с
гориво на транспортната механизация ще се извършва във външна бензиностанция.
Добивната механизация ще се зарежда на място с цистерна зарядчик. Автоцистерната ще
доставя горивото ежедневно и след зареждане на добивната техника (за около час) ще
напуска площадката.
Ремонтни дейности на обекта няма да се извършват. Поддържането и ремонта на
механизацията ще се извършва във външна база.
Местодомуването на транспортната техника ще е във външни бази, където се
зарежда и с гориво, а на товарната в работните площадки в концесионната площ.
Вода ще се използва за оросяване на пътищата, с оглед предотвратяване на
запрашаването. Водата ще се доставя с водоноски от водоизточник, посочен от „В и К“
ООД- гр. Силистра, след сключване на договор.
Предвижда се изграждане на водосборници към двата участъка, където ще постъпват
повърхностните атмосферни води от валежи и водите от отводняване на кариерите.
Отводняването на кариерата от повърхностни води (подземни не са установени при
проучването) при необходимост ще бъде извършено за да не се допуска нарушаване на
условията на работа на минно-транспортните машини и на прилаганата технология на
добив на кварц-каолиновата суровина.
Възможно е и ползване на водите от водосборниците за оросяване на пътищата.
За задоволяване на питейни нужди на работещите на обекта ежедневно ще се
доставя питейна вода от търговската мрежа.
В концесионната площ при необходимост ще се изградят са временни пътища за
извозване на добити суровини и/или разкривка. За вътрешно кариерни трасета при
възможност ще се използват съществуващи полски пътища, които при необходимост ще се
стабилизират и/или ще се създат нови временни вътрешни пътища.
При разработване на находището и в етапа на експлоатацията му ще бъдат
извършвани насипищните работи, които са комплекс от работи свързани с преместване,
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приемане, разтоварване и разполагане на откривка или некондиционна суровина на
определени за това места – на един външен отвал. За находището е изготвен предварителен
План за управление на минните отпадъци (ПУМО) по смисъла на Наредбата за
специфичните изисквания за управление на минните отпадъци.
Почвения слой (хумуса) ще се депонира на 5 броя хумусни депа, в рамките на
концесионната площ. Планира се хумуса да се използва при изпълнението на проекта за
рекултивация.
Инвестиционното предложение не предвижда в рамките на концесионната площ
на находището да се извършва „първична преработка” или „преработка” на суровина.
Добитите количества ще се извозват до обекти на клиенти или до производствени мощности
за последваща преработка. Транспортирането на суровината ще се извършва с
автосамосвали.
За целите на ОВОС се допуска, че през експлоатационния период на находището
добитата суровина ще се транспортира до Производствена площадка (ПП) „Каолиново“ в
гр. Каолиново, област Шумен и до ПП „Дулово“ в град Дулово, област Силистра, след
изграждането на преработвателното предприятие. Ще се използват съществуващите в
района държавни и общински пътища, като са оценят възможни варианти на пътни трасета:
Трасе 1 (до ПП „Дулово“)
Трасето е от находище „Балабана“ до ПП „Дулово“ и е с обща дължина около 11,00 км, от
които 6,4 км общински полски път от находището до включване в
републикански път ΙΙI-701; 1,1 км от републикански път ΙΙΙ- 701 до републикански път Ι-7
и 3,5 км от републикански Ι-7 до бъдеща производствена мощност на „Каолин“ в Дулово.
Трасе 2 (до ПП „Каолиново“)
Трасето е от находище „Балабана“ до ПП „Каолиново“ и е с обща дължина около
26, 5 км и включва: 6,4 км общински полски път от находището до включване в
републикански път ΙΙI-701; 1,1 км от републикански път ΙΙΙ- 701 до републикански път Ι-7;
14,5 км по републикански Ι-7 до републикански път III-7003 и 4,5 км по републикански път
III- 7003 до ПП „Каолиново“ гр. Каолиново.
Трасе 3 (до ПП „Каолиново“)
Трасето е от находище „Балабана“ до ПП „Каолиново“ и е с обща дължина около
20, 5 км, от които 4,7 км общински полски път от находището до включване в
републикански път ΙΙI-701; 10,6 км от републикански път ΙΙΙ- 701 до републикански път ΙΙΙ7005 и 5,2 км от републикански IIΙ-7005 до ПП „Каолиново“ гр. Каолиново.
Трасе 3 (до ПП „Каолиново“) е алтернативно (резервно) и се предвижда да се ползва в
резервен случай, при необходимост.
Предвижданията за трафика на автомобилите за извозване на суровините е в
зависимост от товароподемността на самосвала и режима на работа.
Предвид това, че Трасе 1 (до ПП „Дулово“) и Трасе 2 (до ПП „Каолиново“),
които са основните и предпочитани трасета, касаят ползване на републикански път I-7 (в
северна посока от находището до ПП „Дулово“ и в южна посока до ПП „Каолиново“) в
оценките по компонент въздух и фактор шум същите ще се разглеждат като едно линейно
трасе за транспортиране на добитата суровина извън концесионната площ.
Като второ линейно алтернативно (резервно) трасе се разглежда Трасе 3 (до ПП
„Каолиново“) включващ ползването на републикански път ΙΙΙ-701 и републикански III7005 южно от находището до ПП „Каолиново“.
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Фиг. Error! No text of specified style in document.-4 Идейна схема на трасета за извозване
на суровина до производствени предприятия
3. Третият етап е „Закриване, ликвидация и рекултивация“ - ще се
извършват дейностите по закриване, извеждане от експлоатация, премахване на ненужна
инфраструктура и изпълнение на проекта за рекултивация на двата участъка и мониторинг.
Предвидените в проекта мероприятия включват:

Мелиоративни мероприятия;

Внасяне на минерални торове. Внасянето им ще се извършва запасяващо, еднократно
като основно торене (в посадните места и след подготовката на почвеното легло за
засяване на тревните смески).;

Залесяване и затревяване с подходящи за условията дървесни и тревни видове;

Отгледни грижи – попълване на загинали фиданки, окопаване, косене на тревна
растителност.
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При закриването на дейността, вода ще се използва за оросяване на пътищата
при техническата рекултивация и за поливане при биологичната рекултивация. Водата ще
се доставя с водоноски от базите на „Каолин“ ЕАД.
Всички работни места на територията на добивните участъци са рискови поради
което безопасността на работата е от съществено значение при провеждане на добивните
дейности, които ще бъдат извършвани. Преди започване на добивните дейности
концесионерът трябва да разработи План за аварийни и кризисни ситуации, включващ
мерки за преодоляване и/или предотвратяването им, както и да осигури всички условия за
реализиране на ИП за добив на кварц - каолиновата суровина от находище „Балабана“.
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
Г. 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, товароразтоварната, и транспортна дейност на кариерите. Изброените дейности са източник
основно на прахови емисии в атмосферния въздух.
По време на строителството
Съгласно инвестиционното предложение, етапът на строителство на кариерата е
с продължителност 3 години. През всяка от годините в този период ще бъдат отнемани по
1 000 000 m3 (2 000 000 тона) разкривка и по 50 000 m3 (100 000 тона) хумус. Тези
количества ще бъдат складирани на временни депа на територията на концесионната площ.
Транспортирането на посочените количества до съответните временни депа ще
се извършва по пътно трасе, чиято средна дължината (според инвестиционното
предложение) е около 1300 m. Този път, както и другите вътрешно-кариерни пътища ще
бъдат покрити с каменна настилка и ще бъдат оросявани.
Инвентаризацията на емисиите на ФПЧ по време на строителството на кариерата
е изготвена съгласно Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на
вредни вещества във въздуха, утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013г. на МОСВ. По
същата единна методика са оценени и замърсителите на въздуха, емитирани от дизеловит
двигатели на използваната кариерна техника.
По време на експлоатацията
Направените изчисления по единната методика за инвентаризация на вредни
вещества във въздуха показват следните резултата:
 Общото количество на емисиите на ФПЧ10 за базовата годината - 56 kg/y;
 Годишни емисии на CH4, NH3 и N2O са пренебрежимо малки и не могат
 да окажат значимо влияние върху КАВ в района на кариерата. Като незначителна
може да се определи и емисията на СО, предвид изключително голямата му норма
(8 часова) за КАВ.
По време на закриване и рекултивация
През фазата на закриване и рекултивация няма да има организирани източници на
емисии на вредни вещества.
В този период се очакват неорганизирани прахо-газови емисии от ДВГ на
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използваната техника и транспортни средства, както и емисии на прах от товароразтоварни дейности. Емисии няма да се различават съществено по вид и количество от
тези емитирани в периода на строителство.
Г.2. Генерирани отпадъчни води
По време на строителството
За дейностите по време на строителството не се изисква вода, съответно не се
генерират отпадни води.
По време на експлоатацията
Технологията на добивните работи не включва използването на разтвори и химични
процеси, които биха довели до образуването на замърсители и замърсяване на попадналите
в кариерното гнездо атмосферни води. Атмосферните води попаднали в кариерното гнездо
ще се отвеждат посредством препомпване в резервоар, като ще се използват за оросяване
на пътищата.
За осигуряване на санитарно-битовите условия на персонала (50 човека) се
предвижда монтиране на химични тоалетни, поддържането на които ще се извършва от
фирмата доставчик; Предвид гореизложеното: в резултат на осъществяване на
инвестиционното предложение не се очаква формиране на производствени отпадъчни води
и на битово-фекални води, които да се заустват в повърхностни и/или подземни водни
обекти.
Г. 3. Генерирани отпадъци
По време на строителството
Общият обем на разкривката за срока на концесията ще е 20,30 млн. м3, като тук се
включват разкривката от двата котлована. Разкривката ще бъде депонирана на
самостоятелно депо.
По време на експлоатация
В периода на експлоатация на находището ще се генерират опасни и неопасни
отпадъци.
Някои от отпадъците е възможно да се генерират от кариерната техника за добив,
или за 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.
При извършване на строителните и добивните работи ще се генерират и смесени
битови отпадъци от работещите на площадка работници, които ще се събират в контейнери
на площадката и ще се извозват от фирмата за извършване на дейностите с битови отпадъци
на територията на община Дулово.
Отпадъци съгласно ЗПБ
За находището е изготвен План за управление на минните отпадъци (ПУМО) по
смисъла на Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци,
който е приложен към ДОВОС. Според ПУМО минните отпадъци са класифицирани като
отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми. Съоръжението е
категоризирано в категория „Б“.
I.Г. 4 Шум
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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. Режимът на работа на обекта е дневен,
двусменен, с продължителност на смяната 8 часа.
По време на строителството
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. Не се
предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура, нито промяна в съществуващата. Не
се предвижда строителство на сгради и други инфраструктурни обекти.
Използваната механизация за подготвителната дейност е стандартна. В
инвестиционното предложение е предвидена съвременна кариерна техника, която включва
машини от конкретен тип с по-добри технически и акустични характеристики, с които ще
се постигнат по-ниски нива на излъчвания шум както в околната среда, така и на работното
място на оператора им.
Кариерната техника, с изключение на транспорта, извозващ добитата суровина,
е съсредоточена на работните площадки, в границите на концесионната площ. Очакваното
еквивалентно ниво на шума, в близост до работещата техника, е в граници 85–90 dBA.
По време на експлоатацията
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
ПП в гр. Дулово и ПП гр. Каолиново и до други обекти. Предвижда се използване на
стандартна кариерна техника – багер, булдозер, челен товарач, автогрейдер, самосвали, с
шумови характеристики, посочени в етап строителство.
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 – минимум 20 dBA, при работа на техниката в непосредствена близост до
откоса на стъпалото.
Източник на шум при експлоатацията на обекта е и товарният транспорт за
извозване на добитата суровина – прогнозиран в ДОВОС основно до две обогатителни
инсталации, при следното прогнозно разпределение: 200 000 т/година - до ПП „Каолиново“
(в гр. Каолиново) и 400 000 т/година – до ПП „Дулово“, след изграждане на базата в гр.
Дулово, рядко до други обекти. Товарните коли ще се движат до производствените
площадки по съществуващата пътна мрежа в района – пътищата от РПМ І-7 и ІІІ-701, и
общински пътища. Ще бъдат използвани самосвали с товароподемност 15 т. или 25 т.
Предвиден е двусменен режим на работа, с продължителност на смяна 8 часа, но се допуска
възможност и за едносменен режим. Прогнозната честота на транспортиране на суровина
до други обекти е от 1 до 4 автомобила дневно с транспорт на клиента.
По време на закриване и рекултивация
Инвестиционното предложение предвижда извършване на техническа и биологична
рекултивация на отработените пространства. Източник на шум ще бъде използваната
стандартна техника – багер, булдозер, фадрома, самосвали, както при подготвителните
работи, с посочените там нива на шум.
Г. 5. Вибрации
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Използваната техника при трите етапа на реализация на ИП не е източник на
вибрации в околната среда. Вибрациите при работа с определени машини са фактор на
работната среда и засягат работещите с тях.
Г. 6. Лъчения
При трите етапа на реализация на Инвестиционното предложение използваната
техника не е източник на йонизиращи и нейонизиращи лъчения.
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
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.
Алтернативи за местоположение на елементите на инвестиционното
предложение
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.
Алтернативи за технология на добив
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.
Алтернативи и най-добри налични техники
Управлението на отпадъците от минно-добивната дейност се регламентира с
официално приети и одобрени от Европейската комисия най-добри техники (BAT –
Management of Tailing and Waste-Rock in Mining Activities – 2009). Основните положения на
този документ са транспонирани в българското законодателство под формата на чл. 22 от
Закона за подземните богатства, съгласно този член откривката и хумусния слой трябва да
се депонират на вътрешни табани (насипи) и да се използват за рекултивация на
разработените участъци от находище „Колобър “.
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 „Колобър”-участъци Първи и Втори няма да бъдат
иззети и съответно оползотворени и няма да има каквото и да е въздействие върху околната
среда.
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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
„Базов сценарий“ или „Нулевата алтернатива” се свързва с нереализация на
инвестиционното предложение и доказаните запаси на кварц-каолинова суровина на
територията на находище „Балабана” няма да бъдат иззети и оползотворени.
III.1. Атмосферен въздух
III.1.1. Климат
Климатичните условия за територията на Община Дулово са характерните за
умерено-континенталния климат- горещото лято, ранното настъпване на пролетта и
силното застудяване през зимата.
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.









III.1. 2. Качество на атмосферния въздух (КАВ)
Заключението на експертите е, че:
Качеството на атмосферния въздух на територията, на която се предвижда да бъде
реализирано инвестиционното намерение не е повлияно от наднормено замърсяване или
значително увреждане;
Основните източници на емисии, които се контролират от РИОСВ-Русе са
съсредоточени в областния град Силистра. В района на община Дулово няма
промишлени източници на вредни вещества, обект на контрол от РИОСВ. Основните
източници на емисии в общината, вкл. в малките населени места са битовите източници;
Битовите източници са свързани с емисии на въглеродни и азотни оксиди, серен
диоксид, въглеводороди, прах и др. и зависят от използваните в домакинството горива.
По-значителни са емисиите от бита през студените месеци на годината;
Емисиите от транспорта не представляват проблем за общината, особено за малките
населени места;
Намаляването на замърсители в атмосферния въздух от битовото отопление може да се
очаква след реализиране на проекта за газификация на град Дулово, както и използване
на екологични горива в другите населени места.

III.2. Води
III.2.1. Повърхностни води
III.2.1.1. Текущо основно състояние
Съгласно ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район и становище на Басейнова дирекция
„Дунавски район“, районът на инвестиционното предложение попада в обхвата на
естествено повърхностно водно тяло -река Хърсовска, което е в поречието на Дунавски
Добруджански реки. В случай, че яма да бъде реализирано ИП и основавайки се на
анализите и изводите в документите на БД - „Дунавски район“ може да се прогнозира, че
повърхностно водно тяло - р. Хърсовска ще запази или подобри своето умерено екологично
и добро химично състояние до и след 2027 г.
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Районът около находище „Балабана“ е беден на повърхностни води.
Преобладават суходолия с временен отток. В границите и в непосредствена близост до
находището няма идентифицирани повърхностни водни обекти (реки, езера, язовири и др.),
отсъстват мониторингови пунктове, липсва и потенциален риск от наводнения.
Съгласно наличната информация концесионната площ на находище „Балабана” не попада
в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ). Инвестиционното предложение не
попада и не засяга чувствителни зони, зони с води за къпане и за опазване на стопански
ценни видове риба и други водни организми.
III.2.2. Подземни води
III.2.2.1. Текущо основно състояние
Площта на находище „Балабана“ попада в обхвата на подземни водни тела (ПВТ),
които са определени и като Зони за защита на водите съгласно Закона за водите. ПВТ нямат
хидравлична връзка с повърхностни води.
В етапа на инженерно-геоложко проучване на площадката не са установени
подземни води, достигайки проектната сондажна дълбочина 94 м и не е получен
водоприток.
Съгласно наличната информация, концесионната площ на находище „Балабана” не
попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на
Наредбата 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. Инвестиционното предложение не попада и не засяга зони с води за
къпане и за опазване на стопански ценни видове риба и други водни организми. В близост
до концесионната площ няма водни течения, езера, блата – не се засягат влажни зони. Не се
засягат водни обекти.
ИП 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
подземните водни тела, респективно и непостигане на поставените екологични цели за
водните тела.
III.3. Земни недра, земи и почви
III.3.1. Земни недра
Проучването на находището е извършено със сондажни изработки. Работите са
доведени до детайлно проучване, като последователно са преминали етапите на търсене и
предварително проучване.
В литолого-стратиграфско отношение районът се характеризира с еднообразие на
скалите, които изграждат площи със седиментен произход. Инженерно – геоложките
условия на находището са в пряка връзка с литоложкия състав и хидрогеоложките условия.
За тяхното изясняване са направени съответните изследвания на физико - механичните
показатели на проби, взети по целия разрез на кватернерните и предкватернерните
отложения – льос, глини и кварц – каолинови материали. Резултатите от направени
изследвания покачват, че:


изходната суровина е типично кварц-каолинова, съдържаща SiO2 от порядъка на 82,5
до 92,7%, Al2O3 - от 4,12 до 9,10 % и Fe2O3 - от 0,20 до 0,44%;
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изходната суровина е предимно ситнозърнеста (съдържа класа + 0,16 мм до 8%) и
клоняща към среднозърнеста, представена главно от кварц и минимално количество
калиев фелдшпат и плагиоклаз;
полученият кварц-каолинов пясък е предимно ситен от 0,10 до 0,16 мм; по
еднородност е среднозърнест.

Вида на суровината съгласно Закона за подземните богатства е неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали.
III.3.2. Земи и почви
Концесионната площ на находище „Балабана“ попада в землищата на четири
села, както следва: землище с. Секулово, землище с. Полковник Таслаково, землище с.
Грънчарово и землище с. Колобър.
Представителни за района са почвите от типа Черноземи, подтип лесивирани
черноземи. Земите се използват за земеделско производство. Територията е заета почти
изцяло от агроценози. За 2018 година по-голямата част е обхваната от пшеница, а малки
площи от царевица и рапица. Останалите площи са необходимите за обслужването на
нивите добре поддържани полски пътища. Малките ивици необработваема земя
съществуват само около полските пътища и прилежащи ивици от слабо изразени дерета.
В случай, че няма да се реализира ИП, земите и почвите ще бъдат подложени на
съществуващите въздействия от аграрни и мелиоративни дейности, без промени в начина
на ползването им. Препоръчително е опазването на почвите чрез прилагането на добрите
земеделски практики при употребата на торове и продукти за растителна защита, с което
ще се постигне ограничаване натоварването и на други компоненти на околната среда с
биогенни елементи (азот- и фосфор).
III.4. Ландшафт
Ландшафтите на разглежданата територия са предимно антропогенизираните - тези,
в които дейността е в съответствие с естествените процеси в тях, като е налице планирана
и контролирана промяна на някои от компонентите на ландшафта, най-често
растителността. Това са терени за селскостопанска дейност. За характеризирането им се
използва термина агрогенен (селскостопански) ландшафт. В тях като цяло е запазена
структурата, като същата се поддържа с оглед постигане на оптимална стопанска
ефективност за съответния вид ползване. Това са ландшафти с естествена устойчивост.
Този тип ландшафти се отличават с най-висок потенциал за самовъзстановяване.
От посоченото по-горе може да се направи заключението, че ландшафтът в района
се характеризира с висока степен на естествена устойчивост. Очаква се ландшафтът да
запази своите аграрни характеристики без осъществяването на предложението.
III.5. Биоразнообразие
Растителен свят
Находище „Балабана“ е разположено в район, в който преобладават интензивно
обработвани монокултури, на места пресечени с лесозащитни пояси. По време на теренните
изследвания, в буфер от 100 м от границите на концесията, бяха установени 8 типа хабитати,
от които един е включен в Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
ИП засяга пряко 5 от тези хабитата. Останалите 3, макар да попадат в границите на
концесията, са разположени извън елементите на ИП – кариерни гнезда, насипище, депа
хумус, работни площадки и пр.
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Фиг. Error! No text of specified style in document.-5-1. Неподдържани ксерофилни
тревни места
В границите на изследвания район попада и част от горския масив, който е останал
и е характерен за тази част на България (Балкано-Панонски церово-горунови гори в неговия
континентален вариант). Естественият дървостой на тези дъбови съобщества е силно
нарушен в резултат на нерегламентираните сечи, които са повсеместно явление, заради
равнинния и достъпен терен.

Фиг. Error! No text of specified style in document..5-2. Балкано-Панонски церово-горунови
гори
На места, главно по периферията на горския масив в източната част на концесията,
има подсаждани площи с акация.
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Фиг. Error! No text of specified style in document..5-3. Култури от
акации
Това са петна на площ по около няколкостотин квадратни метра, които са залесени
вторично с акациеви фиданки. Може да се отбележи присъствието на храстови видове като
глог, маслинка, трънка, но те се срещат поединично и не образуват истински храстов етаж.
Короните на акацията са рехави, поради което склопът на тези ценози е нисък. Това
позволява развитието на обилен тревист компонент между дърветата с общо проективно
покритие 100%. Височината на тревната покривка е до около 80-100 см.
Доминиращи видове в тези тревисти пространства са лепката, копривата, стерилната
овсига, бучинишът, които на места образуват почти чисти популации – свидетелство за
тяхната ценотична сила и активност. Срещат се още и мъртва коприва, дива ягода,
теменужка, градско омайниче. Тяхното участие в изграждането на тревостоя е несравнимо
по-малко, което се изразява в ниското им обилие. Без консервационна стойност.
На територията на проучвания терен попадат части от полезащитни пояси, които са
създадени в началото на 50-те години на миналия век. Това са изкуствени дървесни ценози,
чиито доминиращ вид и основен компонент на първия етаж е полският ясен, благун и цер
или акацията и гледичията. Ширината на тези пояси е от порядъка на 20-30 м, дърветата са
високи от около 8 до 18 м.
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Фиг. Error! No text of specified style in document..5-4. Ивици дървета

Фиг. Error! No text of specified style in document..5-5. Обрасли сечища
Зърнени или други култури, отглеждани на големи компактни площи в открити
ландшафти. В изследвания район, както и в границите на концесията, това е
преобладаващата растителност. Без консервационна стойност.
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Фиг. Error! No text of specified style in document..5-6. Големи по площ, интензивно
обработвани земи
В района на ИП, вземайки предвид изискванията на отделните видове към
местообитанията, и съобразно наличните такива на територията на находището, не се
очаква наличие на консервационно значими растителни видове – включени в Червената
книга и/или в Приложения 2/3 на ЗБР.
Животински свят
Животинския свят в даден район е в пряка зависимост от характера на
растителността. Находище „Балабана“ обхваща предимно интензивно обработвани
монокултури, на места пресечени с лесозащитни пояси. В източната част на находището се
наблюдават площи, заети с горска растителност – дъбова гора и култури от акация.
Преобладаващите интензивно обработвани монокултури определят бедност на
микрохабитати, и респ. беден видов състав.
Районът на ИП предлага подходящи условия за видове с по-висок консервационен
статус като белия щъркел, малкия креслив орел, белоопашатия мишелов,средния и
сирийския пъстър кълвач, черночелата сврачка, катерицата и дивата котка, включени в
Червената книга на България (Големански 2011) и в Приложения 2 и/или 3 на ЗБР. Част от
останалите видове (предимно пойни птици) са включени в Приложение 3 на ЗБР, но отново
това са широко разпространени видове с многочислени популации.
От включените в Червената книга на България, района на ИП може да се използва
постоянно – за размножаване и хранене, от всички освен два вида – белия щъркел и розовия
скорец. От тях само заека е възможно да се размножава в по-голямата част от концесионната
площ, заета предимно от обработваеми земи, прилежащата им синурна растителност и
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полезащитни пояси. Останалите видове са свързани с горските местообитания, заемащи
ограничени площи в най-източната част на изследвания район.
В изследвания район липсват убежища за пещерни видове прилепи.
Територията на концесионната площ, поради нейната малка площ (от гледна
точка на ареалите на видовете) и отсъствие на специфични ландшафтни особености, не е
била обект на специализирани проучвания върху фауната и в литературата отсъстват данни
за безгръбначните. За района на ИП не са известни ендемични видове безгръбначни, или
такива с по-висока консервационна стойност (включени в Червената книга на България или
в Прил. 2 или 3 на ЗБР). В преобладаващата част от концесионната площ, която е заета от
интензивно обработвани земеделски монокултури, липсват условия за обитаване от
консервационно значими безгръбначни.
III.5.4. Характеристика на състоянието на елементите на Националната
екологична мрежа и изменения в състоянието им
Избраният за реализация на инвестиционното предложение терен не попада в
територии, притежаващи природозащитен статус, регламентиран в хармонизираното
българско природозащитно законодателство.
В границите на концесионната площ и в радиус 15 км от нея, няма обявени защитени
природни територии по Закона за защитените територии - национални и природни паркове,
резервати и поддържани резервати, защитени местности и природни забележителности.
Най-близко разположените такива са Защитена местност (ЗМ) „Находище на червен
божур”, отстояща на около 19 км западно, и ЗМ „Божурите”, отстояща на около 18 км западюгозападно от ИП.
Концесионна площ не засяга защитени зони (ЗЗ), обявени по Директивата за
опазване на дивите птици. Най-близките такива са ЗЗ „Лудогорие“, отстояща на около 7.5
км северозападно, и ЗЗ „Хърсовска река“, отстояща на около 6 км североизточно от ИП.
В границите на концесията попада малка част от периферията на ЗЗ „Хърсовска
река“, обявена по Директивата за местообитанията. Потенциалните въздействия върху тази
зона, както и върху предмета ѝ на опазване, са оценени в ДОСВ.
III.6. Материално и културно наследство (културно, архитектурно, историческо и
археологическо наследство)
Съгласно информацията за наличието на паметници на културно-историческото
наследство на територията на находище на подземни богатства „Балабана“, участък
„Източно гнездо“ и участък „Западно гнездо“от Регионален исторически музей Силистра
(РИМ- Силистра) , на територията на ИП попада, макар и частично, един археологически
обект. Обектът се намира в източната периферия на концесионната площ, но извън
предвидената за добивни дейности територия.
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.
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Фиг. Error! No text of specified style in document..6-1. Археологически обекти около
находище „Балабана“, участък „Източно гнездо“ и участък „Западно гнездо“

Фиг. Error! No text of specified style in document..6-2. Схема на концесионната площ на
находище „Балабана“, с местоположение на регистриран в АКБ арх. обект.
Този обект не попада в площта на находището (двата участъка) и отделно няма
да бъде засегнат от минно добивните работи, които са необходими за разработване и
усвояване на находището.
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III. 7. Здравен статус на населението

Фиг. Error! No text of specified style in document..7-1. Местоположение на концесионната
площ спрямо населените места в района
Всички населени места в околностите на Инвестиционното предложение
отстоят на повече от 2,0 км.
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.
В община Дулово живеят 27 506, което представлява 24.88% от населението на област
Силистра. Разпределението на населението по населени места в края на годината е резултат
от неговото естествено и механично движение. 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.
Показателите раждаемост и смъртност за община Дулово за 2015г. са съответно 267
души и 329 души (от които само един случай на детска смъртност под 1 година ). Спрямо
2017 година броят на умрелите през 2018г. нараства с приблизително 3.6%. Нивото на
общата смъртност остава твърде високо.
През 2018 г. всички общини в област Силистра са с отрицателен естествен прираст.
Коефициентът на отрицателен естествен прираст за община Дулово е (-5.9‰).
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. Делът на лицата на 65 и повече
навършени години е 19.2%. Разликата в дяловете на възрастовите групи между града и
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селата е под 1 %, което означава, че няма застаряване на населението, характерно за част от
селските райони на страната.
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.
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:
През 2017 г. в лечебните заведения за извънболнична помощ от област Силистра са
регистрирани 132801 новооткрити заболявания. В структурата на заболеваемостта водещо
място заемат болестите на дихателната система, следвани от болестите на органите на
кръвообръщението. Другата структурообразуваща група са болестите на пикочополовата система, заемащи трето място.
Сред децата до 17 годишна възраст водещо място заемат болестите на дихателната
система, следвани от някои инфекциозни и паразитни болести, болести на кожата и
подкожната тъкан, болести на храносмилателната система- и симптоми, признаци и
отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания,
некласифицирани другаде.
При лицата над 18 годишна възраст водещи са болестите на органите на
кръвообръщението, следвани от болести на пикочополовата система, болести на окото и
придатъците му, болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на
обмяната на веществата, болестите на храносмилателната система.
Аналогична на общата е и хоспитализираната заболеваемост на населението в
областта през 2017г. С най-висок относителен дял в хоспитализираната заболеваемост са
болестите на дихателната система, следвани от болестите на органите на
кръвообращението, следвани от бременност, раждане и послеродов период, болести на
храносмилателната система, болести на пикочо-половата система и травми.
Както при общата заболеваемост, така и при хоспитализираната заболеваемост през
2017г. двете водещи групи са болестите на дихателната система, следвани от болестите на
органите на кръвообращението. По-високата потребност от болнични услуги за тези две
групи болести вероятно е свързана с недостига на специалисти в извънболничната помощ,
заети на пълен работен график, за да осигуряват по-добър достъп до медицинска помощ на
пациентите със заболявания на дихателната система и на органите на кръвообръщението.
В тежест на болничната помощ са здравно неосигурените лица и пострадалите при
ПТП и злополуки, които получават болнична здравна помощ и разходват финансов ресурс
на болницата, без покриване от страна на застрахователи или доброволни здравни фондове.
Утежняващо обстоятелство, относно финансовите разходи за болнична помощ е още един
факт, не намерил разрешение в годините, а именно: ОПЛ в областта не са организирани за
оказване на неотложна медицинска помощ в извънработното време на своите амбулатории,
в празничните и почивни дни, което неизбежно натоварва системата на спешната помощ
чрез повишено търсене на медицинска помощ в Спешно отделение на МБАЛ-Силистра и
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във филиалите на Център за спешна медицинска помощ в Дулово, Тутракан, Главиница и
Кайнарджа.
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
сърдечно-съдови и злокачествени заболявания продължава и през последните години. На
тези заболявания се дължат 84% от умиранията.
Анализът на причините за умиранията показва най-висока смъртност от болестите
на органите на кръвообръщението (клас IX). Следват умиранията от онкологични
заболявания (клас II), а на трето място се нареждат болестите на храносмилателната система
(клас ХI).
Високата смъртност от злокачествени заболявания и несъответстващата ниска
заболеваемост (хоспитализирана и по обръщаемост) на същата група болести (група II) се
дължи на факта, че в област Силистра не практикуват лекари-онколози в извънболничната
помощ и няма профилирано онкологично лечебно заведение или отделение с такъв профил.
„МБАЛ-Дулово” ЕООД е лечебно заведение със 100% общинска собственост и
обслужва населението на община Дулово (27 506 души). В болницата функционират 7
отделения, в които работят 27 лекари. 46% от лекарите са на възраст над 55 години, а 42%
от лекарите са на възраст над 65 години.
Спешната медицинска помощ в областта е организирана чрез МСО към МБАЛСилистра и ЦСМП-Силистра с 5 филиала (гр. Силистра, гр. Тутракан, гр. Дулово, гр.
Главиница и с. Кайнарджа).
Към 31.12.2018г. в РЗИ-Силистра са регистрирани 55 лечебни заведения за първична
медицинска помощ-индивидуални практики. Групови практики за ПМП не са
регистрирани. Лекарските практики за първична медицинска помощ са под определения
минимум за областта според приетата Националната здравна карта на РБългария, съгласно
която минималният брой за област Силистра е 76. Най-голяма концентрация на АПМП-ИП
се наблюдава в областния град и в двата по-големи общински центрове (Дулово и
Тутракан). Един общопрактикуващ лекар обслужва средно по 2010 души от населението на
област Силистра при работещи 55 практики. Под средната за областта е осигуреността с
ОПЛ в община Дулово (3,3‰).
Състоянието на здравната мрежа (лечебни заведения и медицински кадри) в
комплекс с високата безработица и засилените миграционни процеси се отразяват
негативно на здравно-демографската характеристика на областта (ниска раждаемост,
висока смъртност, отрицателен естествен прираст и застаряващо население).
Заключения и развитие без осъществяване на инвестиционното предложение
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.
Като фактор за подобряване здравето на населението се определя 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.
III.8. Шум, вибрации, лъчения
На територията на находище „Балабана“ и в близост до нея няма източници на шум
в околната среда. Основните транспортни артерии в района на обекта – републикански
пътища І-7 и ІІІ-701, минават на големи разстояния от концесионната площ (път І-7 – около
5 км, път ІІІ-701 - около 3 км), поради което транспортните потоци по тях не са източници
на шум за нея. Съществуващият шумов фон на територията й е естествения природен фон
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на средата, обикновено в граници 28-32 dBA, при тихо време и отсъствие на други
естествени източници на шум (течаща вода, пеене на птици), или селскостопанска техника,
работеща в непосредствена близост. За съседните на бъдещия обект терени (земеделски
земи) няма изисквания по отношение на шума.
Понастоящем, на територията на находище „Балабана“ няма източници на вибрации
и лъчения в околната среда.
В случай, че инвестиционното предложение не се реализира (нулева алтернатива),
няма да има изменение на акустичната среда, на територията на концесионната площ. Няма
да има промяна на шумовите характеристики на съществуващите транспортни потоци по
пътищата, предвидени за трасета на извозващите товарни коли от кариерата, която е
предизвикана от включване на допълнителен товарен транспорт в тях (кумулативно
въздействие). Промяната в шумовите характеристики, респ. в шумовия режим на
прилежащите до пътните трасета жилищни терени в населените места, ще се дължи
единствено на нарастване на транспортното натоварване по пътищата от РПМ.
III.9. Генно-модифицирани организми
На територията на инвестиционното предложение, свързано с добив на кварцкаолинова суровина от находище „Балабана“ няма наличие на генно модифицирани
организми (ГМО).
Инвестиционното предложение не предвижда дейности, свързани с ГМО.
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
IV.1. Атмосферен въздух
Съгласно препоръките на МОСВ за математично моделиране на
разпространението на замърсителите и изчисляване на приземните стойности на
концентрациите им е приложен софтуерният продукт AERMOD на Американската агенция
за опазване на околната среда EPA. Използвана е актуална към 2017 година версия на
софтуера.
Съгласно препоръките на МОСВ за математично моделиране на
разпространението на замърсителите и изчисляване на приземните стойности на
концентрациите им е приложен софтуерният продукт AERMOD на Американската агенция
за опазване на околната среда EPA. Използвана е актуална към 2017 година версия на
софтуера.
Крайните резултати се представят във вид на стойности на концентрацията на
замърсителя, изчислени в точките на мрежа от предварително избрани рецептори или чрез
изчисляване на отлаганията (сухи, мокри или общо сухи и мокри).
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Фиг. Error! No text of specified style in document..6-1. Област на изследване
За оценяване на степента на замърсяване на въздуха в разположените около
кариерата населени места са дефинирани 8 на брой от така наречените „sensitive“
рецептори. На фиг. IV.1-1 те са отбелязани със знак „+“ и са разположени приблизително в
центровете на селищата: Грънчарово, Секулово, Прохлада, Загориче, Вокил, Дулово,
Колобър и Полковник Таслаково.
Математичното моделиране на разпространението на замърсителите е реализирано
за два варианта, които се различават по схемата на оценяваните в този ДОВОС схеми на
транспортиране на суровината от находището.
Вариант 1 – включва Трасе 1 и Трасе 2;
Вариант 2 – включва Трасе 3.
Изводи от математическото моделиране на разпространението на замърсителите:
 Не се очаква пряко влияние на находището спрямо най–близко разположените
населени места с концентрации над пределно допустимите, както в краткосрочен,
така и в дългосрочен (средногодишен) период на експозиция. Териториално,
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зоните с относително високи стойности на концентрациите са разположени в
непосредствена близост до кариерата. Изрично трябва да се подчертае, че дори и
на територията на концесионната площ не се очакват концентрации над
съответните норми;
 Количествените оценки на емисиите на замърсителите също не дават основание за
очаквано трайно замърсяване на приземния атмосферен слой, при положение, че
се спазват посочените мерки за смекчаване и ограничаване на въздействието;
 Като ниски се оценяват количествата на емисиите в приземния слой на
атмосферата от транспортната техника и строителна механизация, поради това, че
те ще бъдат нови, покриващи последните европейски емисионни стандарти.
IV .2. Води – повърхностни и подземни води
IV.2.1. Повърхностни води
Въздействието върху повърхностно водно тяло „Хърсовска река” се определя като
незначително. Заключението на експертите е, че реализирането на ИП няма да доведе до
съществена промяна в характера на повърхностното водно тяло, респ. няма да влоши
екологичното му състояние.
Кариерата няма да се водоснабдява. Не се предвижда изграждане на водопреносна
мрежа до кариерата, не се предвижда водоползване от повърхностни води.
Съгласно възприетата технологична схема за добив, транспорт и складиране на добитата
суровина, води за производствено – технологични нужди не са необходими.
Не се предвижда заустване на води в повърхностни водни обекти. Технологията на
добивните работи не включва използването на разтвори и химични процеси, които биха
довели до образуването на замърсители.
Поради спецификата на района не се очаква да се формират скатни води към
находището. Концесионерът предвижда като превантивна мярка да бъдат оформени
отводнителни канавки около отделните кариерни участъци, техническите параметри на
които ще бъдат уточнени при изготвяне на Цялостен работен проект (ЦРП )за разработване
на кариерата. Дъждовните води върху площта на находището ще попиват напълно, без да
образуват повърхностен отток вътре в отработените котловани. Това се потвърждава от
проведените хидрогеоложки обследвания в района – липса на водозадържания. Като
предохранителна мярка се предвижда в случаи на продължителни и/или интензивни
валежи, част от преминалите през кариерното гнездо дъждовни води да се събират в
резервоар/водосборник (земекопен) и чрез изпомпване да се използват за оросяване на
кариерните пътища.
IV.2.2. Подземни води
Хидрогеоложките условия в района се оценяват като благоприятни за реализиране
на представеното инвестиционно намерение по отношение запазване на качествените и
количествените показатели на подземните води.
Инвестиционното предложение не предвижда пряко и непряко отвеждане на замърсители в
земните недра, както и дейности, които да доведат до непряко отвеждане на такива.
На територията на находище „Балабана” и в границите на концесионната площ
няма естествени водоизточници на повърхностни и подземни води, годни за питейнобитови нужди. Съгласно становището на „В и К“ Силистра, площите, необходими за
осъществяване на инвестиционното намерение, не засягат съществуващи санитарноохранителни зони на изградените водоизточници, ВиК мрежи и съоръжения. ИП е
допустимо, съгласно разпоредбите на Наредбата за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около източниците
на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
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Най-близко до концесионната площ, на 2010 m северозападно от контура на
концесионната площ, е разположен експлоатационен тръбен кладенец ТК-ПЕС 1/87-с.
Грънчарово, с учредена и обявена със заповед санитарно-охранителна зона. ТК Таслаково
отстои на 4260 m от находището. За същия към момента не е издадена заповед за обявяване
на СОЗ по реда на Наредбата.
На територията на находище „Балабана“, респ. на територията на бъдещата открита
кариера и прилежащите площадки и вътрешно кариерните пътища не се предвиждат
дейности, свързани с използването на опасни химични вещества – киселини, основи и
разтворители, токсични химикали, втечнени и разтворени газове и др.
В следствие на аварийни ситуации и инциденти с механизация и транспортната
техника е възможно да се образуват течове, разливи от нефтопродукти (масла, горива).
Същите биха били малки по количество и на незначителна площ, когато използваната
техника е нова или технически изправна. Тяхното ликвидиране може да се осъществи лесно
и бързо, като за целта се осигури постоянно наличие на адсорбенти за ГСМ (горивносмазочни 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.
Заключението на експертите е, че в района на извършваните добивни дейности
не се очаква замърсяване на повърхностните и подземните води в района, тъй като:
При производствената дейност не се формират битови и производствени отпадъчни води,
които да се заустват в безводните дерета в района;
Не се използват замърсяващи вещества при добива на суровината;
За генерираните отпадъци в добивните участъци е създаден вътрешен ред за тяхното
събиране, извозване и третиране;
За непредвидените аварийни ситуации и залпови замърсявания са предвидени мерки за
тяхното преодоляване или предотвратяване;
На територията на добивните участъци от находище „Балабана” няма плитколежащи
източници, водите на които се използват за водоснабдителни или други цели;
Предвидени са необходимите мерки за предотвратяване на замърсяванията в района на
подземните води от добиваната дейност.
IV.3. Земни недра, земи и почви
Въздействието върху земните недра се изразява на практика в усвояване запасите на
полезни изкопаеми чрез тяхното изземване. Крайният ефект от разработването на дадено
находище е окончателно изчерпване на полезните изкопаеми. От реализацията на
инвестиционното предложение, промените в геоложката среда се определят в следните
направления:




Изкопни работи, извършени във връзка с отнемане на откривката и във връзка с добива на
полезното изкопаемо. Засягат изключително геоложката основа в обсега на доказаните
запаси в кариерното поле;
Насипни работи, свързани с производствената дейност на кариерното стопанство и
рекултивацията. Тук се отнасят депата за откривка и за почвени материали в обсега на
кариерната площ.
С цел оптимално, ефективно и рационално добиване на суровината,
Възложителят предвижда да извършва добивни работи последователно в двата участъка на
находището. По технология откривните работи ще предхождат добиването на кварцкаолиновата суровина. Откривните работи ще са свързани с отнемане, транспортиране до
определените площадки за депониране и насипване на минните отпадъци от разкриване и
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добив на неметални полезни изкопаеми. По технология откривните работи ще предхождат
добиването на кварц- каолиновата суровина. Предвижда се през срока на концесията (35
години) да се отнемат общо от двата участъка приблизително 20,729 млн.м3 земни маси 0,9241 млн.м³ хумус и 19,805 млн. м³ разкривка, които ще се депонират на външно
насипище и хумусни депа, за последващо оползотворяване като материали за рекултивация.
Така предложения начин на събиране и последващо използване на хумуса и почвените
материали е в съответствие с изискванията на Наредбата за отнемане и оползотворяване на
хумусния слой.
Въздействието върху минералното разнообразие е пряко свързано с основната
дейност – добив на кварц-каолинова суровина. При добивните дейности няма да се получи
изменение на състава на добиваната маса. Добивните дейности предполагат цялостното й
изземване и няма да доведе до превръщането на природен ресурс в отпадък.
Добивната дейност на полезни изкопаеми на първо място се свързва с отчуждаване на земи
от селскостопанския фонд, горските територии и населени места, което от своя страна води
до нарушаване на баланса на земите от различните фондове. Разработваните участъци от
находището се определят като техногенен обект в резултат на чиято дейност отредените
земи за него ще бъдат изцяло нарушени, а част от тях (тези в изкоп) и унищожени.
Земеделски земи в района няма да бъдат повлияни от експлоатацията на на двата участъка
на находище „Балабана“ нито пряко, нито косвено, ако не се счита първоначалното
нарушаване и унищожаване на земите, попадащи конкретно в концесионните граници. Не
се очаква промяна както на категорията, така и на почвеното плодородие на почвите в
района в резултат на дейността на експлоатацията на находището.
Глобалната промяна на климата, повишаването на температурата, проливните
дъждове и дългите засушавания са предпоставка за протичане на деградационни процеси
в почвите в района. Концесионерът има задължението да разработи проект за рекултивация
и да изпълни техническа и биологична рекултивация на нарушените терени в находището.
За техническата рекултивация се предвижда използването на депонираните почвени
материали на временното депо. Биологичната рекултивация трябва да бъде съобразена с
равнинния релеф на района, климатичните условия и нивото на подземните води.
Препоръчително е да се извърши затревяване с тревни смески, както и противоерозионно
укрепване на откосите с храсти за ограничаване на ветровата и водна ерозия, с което ще се
постигне желания екологичен ефект от реализацията на проекта за рекултивация.
IV.4. Ландшафт
Въздействието върху ландшафта ще продължи през целия срок на експлоатация на
находището. То ще бъде необратимо. Обект на нарушаване и ликвидация са основно
земеделските ландшафти. 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. 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. Кварцкаолиновата суровина е изчерпаем невъзстановим природен ресурс.
След края на минната дейност в района, съгласно действащата в момента Наредба за
рекултивация на нарушени терени, на рекултивация подлежат котлованите на откритите
кариери, заедно с разположените във вътрешността им вътрешни насипища, както и
прилежащите им външни насипища.
С изпълнението на проекта за техническа рекултивация теренът ще бъде възстановен
като антропогенен рекултивиран ландшафт. Препоръчваме рекултивацията да бъде
провеждана не след края на концесионния период, а поетапно.
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IV.5. Биологично разнообразие - растителен и животински свят
IV.5.1. Растителен свят
Потенциалните въздействия върху растителността, които подобни
инвестиционни предложения могат да окажат, са:
 унищожаване на растителността, вкл. индивиди от консервационно значими видове, в
мястото на строителство;
 фрагментация на растителността - когато територия, заета от дадено местообитание е
засегната така, че оставащата част/ е с недостатъчна площ, за да се запазят
характеристиките си на засегнатото местообитание, или тези характеристики са
негативно повлияни;
 увреждане на растителността вследствие замърсяване с прахови емисии и изгорели
газове;
 нахлуване на инвазивни видове - при рекултивация на засегнатите терени с такива или
използването им за охранителния зелен пояс. Ако не се използват инвазивни видове,
въздействие няма да има.
Всички установени видове са широко и повсеместно разпространени в страната ни.
Липсват находища на редки, ендемични и с висока природозащитна стойност растителни
видове, както и няма видове, попадащи в забраните, въведени със Заповед на Министъра на
околната среда и водите от 2017г..
Избраният за реализация на инвестиционното предложение терен не попада в
територии, притежаващи природозащитен статус, регламентиран в хармонизираното
българско природозащитно законодателство.
Инвестиционното предложение не влиза в противоречие с целите на обявените по
Закона защитени територии и не се нарушават въведените режими.
В границите на концесията попада малка част от периферията на ЗЗ „Хърсовска река“,
обявена по Директивата за местообитанията. Потенциалните въздействия върху тази зона,
както и върху предмета ѝ на опазване, са оценени в ДОСВ.
IV.5.2. Животински свят
Зооценозите в района са свързани с характера на местообитанията и спецификата на
биогеографския подрайон. До момента няма информация за локализирани находища на
застрашени, редки, ендемични или защитени видове. Дейностите по добиване на кварцкаолиновата суровина няма да предизвика сукцесионни процеси, водещи до промяна на
видовия състав, или в условията на средата - химически, хидроложки, геоложки,
климатични или други промени.
IV.6.
Материално и културно наследство (културно, архитектурно,
историческо и археологическо наследство
Както беше посочено в т. III.7. от доклада, в концесионната площ попада частично един
археологически обект. Този обект не попада в площта на находище „Балабана“ поради и
което няма да бъде засегнат от минно-добивните работи.
Наличието на археологически обекти в концесионната площ не е пречка за реализация на
ИП.
IV.7. Здравен риск
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Преценката на здравния риск се извършва въз основа на анализ на настоящото
демографско и здравно състояние на населението в региона и въз основа на здравнохигиенния анализ на потенциалните пътища на въздействие на инвестиционното
предложение върху здравето на работещите и населението на околните населени места.
Преценката на здравния риск касае етапите на строителство, експлоатация и закриване на
инвестиционното предложение.
Инвестиционното предложение предвижда разкриване и разработване по открит
способ на находище „Балабана“, участъци „Източно гнездо“ и „Западно гнездо“ за кварцкаолинова суровина. Това предполага, че пряко засегната територия е площадката на ИП, а
потенциално засегнато население е населението на най-близките населени места и
работещите на обекта.
Пряко засегнати при строителните дейности, експлоатацията и закриването на
обекта ще бъдат 50 работещи. Предвижда се двусменен режим на работа, при пет дневна
работна седмица, целогодишно.
Въз основа на анализа за местоположението на обекта, избраното технологично
оборудване, предвиждания начин на експлоатация и климато-географските особености на
района се установяват две групи потенциални рискови фактори за увреждане здравето на
хората:

 по време на изграждането на обекта – прах от изкопните и строителните дейности,
изгорели газове от строителната и транспортна механизация и шум от същата;
 по време на експлоатацията на обекта – прах от изкопните дейности, изгорели газове от
добивната и транспортна механизация и шум от същата, визуални промени в
ландшафта, микроклимат.
Характеристика на отделните фактори по отношение влиянието им върху човешкото
здраве и съпоставянето им с действащите хигиенни норми и изисквания. Определяне на
водещите по значимост рискови фактори
Замърсяване на атмосферния въздух
По време на строителството и експлоатация на находището се очаква отделянето на
прах, токсични газове.
Токсични вещества
Към токсичните вещества се отнасят тези, съдържащи се в ауспуховите газове.
Изгорелите газове от двигателите с вътрешно горене на МПС, работещи с дизелово гориво,
представляват многокомпонентна смес (над 200 различни вещества) с водещи замърсители
на атмосферния въздух - въглеродни оксиди, азотни оксиди и серни оксиди, летливи
органични вещества, полициклични ароматни въглеводороди, сажди и фини прахови
частици (ФПЧ).
Заключението на експертите от екипа е, че пряко влияние на находището
спрямо най–близко разположените населени места с концентрации над пределно
допустимите, както в краткосрочен, така и в дългосрочен (средногодишен) период на
експозиция не се очаква. Териториално, зоните с високи стойности на концентрациите
са разположени в непосредствена близост до кариерата.
Количествената оценка на емисиите на замърсителите също не дават основание
за очаквано трайно замърсяване на приземния атмосферен слой, при положение, че се
спазват посочените мерки за смекчаване и ограничаване на въздействието.
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Важно обстоятелство, което трябва да бъде отбелязано и подчертано е
отсъствието на други значими производствени източници на замърсяване на
атмосферния въздух, поради което кумулативните ефекти ще бъдат незначителни.
Като ниски се оценяват количествата на емисиите в приземния слой на атмосферата
от транспортната техника и строителна механизация, поради това, че те ще бъдат
нови, покриващи последните европейски емисионни стандарти.
През периода на рекултивация емисиите на замърсителите на въздуха ще бъдат
в същите или по-малки количества от тези при строителството на кариерата, тъй като
става дума за едни и същи дейности, но в обратен ред.
Заключението по отношение на здравния риск е, че дейностите по време на
строителството, експлоатацията и закриването на обектите на концесионната площ
не представляват заплаха за здравето на населението в района.
Оценено е въздействието шума върху човешкото здраве. Шумът е мощен
биологичен фактор, който, чрез сложни нервнорефлекторни процеси повлиява
неблагоприятно почти всички функции, органи и системи на човешкия организъм.
При условия за безпрепятствено разпространение на шума над равнинна
повърхност, нивото на шум намалява с разстоянието от звуковия източник, съгласно
зависимостта, показана в Наредбата за показателите за шум в околната среда. Разстоянието,
на което се достига граничната стойност за шум, за дневен период (55 dBA), определя т.н.
шумозащитна зона. При изходно ниво на шума 90 dBA, тя е около 200 м от източника на
шум. Териториите с нормиран шумов режим, в района на обекта се намират далеч
извън тези граници, на много по-големи отстояния – над 1600 м и шумът, излъчван от
всички видове дейности на площадките, няма да достига до тях.
Заключение на експертите въз основа ва резултатите от моделните
изследвания на шумовите въздействия от дейностити при реализирането на ИП е, че
не е възможно увреждане при населението от най-близките населени места, както и за
временно пребиваващите около площадките на обектите.
Степента на очакваното неблагоприятно въздействие върху населението е
незначителна, което се благоприятства от значителното отстояние на населените
места от концесионната площ.
IV.8. Шум, лъчения, вибрации
IV.8. 1. Шум
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). С напредване на добивните
работи, шумът, излъчван от работещата в кариерата техника ще бъде допълнително
екраниран от високите работни стъпала.
Териториите с нормиран шумов режим, в района на обекта, се намират далеч извън
тези граници (над 2000 м).
На площадките на обекта, определящ ще бъде шумът от използваната кариерна
техника. Той е фактор основно на работната среда.
Източник на шум при експлоатацията на обекта е и товарният транспорт за извозване
на добитата суровина - основно прогнозиран до две производствени площадки (ПП
„Каолиново“, в гр. Каолиново и ПП „Дулово“, в района на гр. Дулово), рядко до други
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обекти. Товарните коли ще се движат до ПП по съществуващата пътна мрежа в района –
основно пътищата от РПМ І-7 и ІІІ-701.
Товарният транспорт до ПП „Дулово“ (Трасе 1) не е източник на шум за населените
места в района, тъй като трасето му на движение не минава през тях.
За товарния транспорт до ПП „Каолиново“ са оценени два варианта за маршрут,
описани в ДОВОС като Трасе 2 и Трасе 3:
Трасе 2 (до ПП „Каолиново“)
Трасето е от находище „Балабана“ до ПП „Каолиново“ и е с обща дължина около 26, 5 км.
Трасе 2 минава по път Ι-7 през с. Загориче, с. Браничево и при с. Пристое се включва в път
IIΙ-7003 до ПП „Каолиново“ гр. Каолиново.
Трасе 3 (до ПП „Каолиново“)
Трасето е от находище „Балабана“ до ПП „Каолиново“ и е с обща дължина около 20, 5 км.
Трасе 3 по път ІІІ-701 минава през с. Секулово и с. Тодор Икономово. На територията на
последното се отклонява по път ІІІ-7005 до гр. Каолиново.
Шумовите характеристики (еквивалентно ниво на шум Leq, dBA) на транспортните
потоци по разглежданите пътища от РПМ са определени по изчислителната методика,
регламентирана в Наредбата за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента
на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на
показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите
за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението и методиката за
определяне нивото на автотранспортния шум при проектиране на пътища. Изчисленията са
извършени въз основа на прогнозни данни за транспортното натоварване, за 2035 г.,
предоставени от Институт по пътища и мостове към АПИ.
Разгледани са трасетата, минаващи през населени места (Трасе 2 и Трасе 3) и
различните комбинации от товароподемност на колите и режим на работа.
Заключението е, че в етап експлоатация, товарният транспорт за извозване на
добитата суровина до ПП „Каолиново“ минава през населени места и при двата варианта за
трасе на движение (по път І-7 или път ІІІ-701). Въздействието върху съществуващия шумов
режим на прилежащите до трасето жилищни терени, се изразява в промяна на шумовите
характеристики на съществуващите транспортни потоци, предизвикана от включване на
товарните коли в тях (кумулативно въздействие). Очакваното изменение на съществуващия
шумов режим е: за път І-7 – до 0,5 dBA, а за пътища ІІІ клас (ІІІ-701, ІІІ-7003, ІІІ-7005) - в
граници 0,5 dBA – 2,0 dBA, в зависимост от комбинациите между товароподемност на
колите и режим на работа.
Товарният транспорт до ПП „Дулово“ не минава през населени места в района.
IV.8.2.Вибрации
Използваната техника при трите етапа на реализация на ИП (подготовка, добив,
рекултивация) не е източник на вибрации в околната среда.
IV.8.3. Лъчения
При трите етапа на реализация на Инвестиционното предложение (подготовка,
добив, рекултивация) използваната техника не е източник на йонизиращи и нейонизиращи
лъчения.
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IV.9. Естествени и антропогенни вещества и процеси
Дизеловото гориво, което ще се използва, е класифицирано и в съответствие с
изискванията на Регламент (EO) 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси (CLP).
На територията на находище „Балабана“, респ. на територията на бъдещата
открита кариера и прилежащите площадки и вътрешно кариерните пътища не се
предвиждат дейности, свързани с използването на опасни химични вещества – киселини,
основи и разтворители, токсични химикали, втечнени и разтворени газове, освен
гореописаното дизелово гориво.
Препоръчително е да бъде разработен План за предотвратяване и ликвидиране
на аварии на територията на Находището за подземни богатства „Балабана“, който трябва
да бъде съобразен с приложимата нормативна база и специфика на работа. Планът следва
да се разработи след изработването на Цялостен работен проект за обекта, когато може да
се получи реална представа за възможните аварии в обекта и начините за отстраняване и
локализиране.
Мерките, предвидени в Плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии, са
задължителни за всички работници в предприятието. В случай на възникнали аварии те са
длъжни да изпълняват задълженията си съгласно плана за ликвидиране на аварията.
Мерките, предвидени в Плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии, са
задължителни за всички работници в предприятието. В случай на възникнали аварии те са
длъжни да изпълняват задълженията си съгласно плана за ликвидиране на аварията.
IV.10.Отпадъци
IV.10.1. Минни отпадъци
Предвижда се да бъдат изградени едно външно насипище за минни отпадъци
(Външно насипище) общо за двата участъка на находището и пет насипа за незамърсени
почви (Депа хумус).
IV.10.2. Опасни и неопасни отпадъци по смисъла на ЗУО
Битови отпадъци: ще се събират в метални контейнери и ще се извозват от
фирмата, извършваща тази дейност въз основа на сключен договор с Община Дулово. При
253 работни дни за година количество на генерираните ТБО е около 13 т/г. Морфологичния
състав на БО от обекта няма да се различава от този, характерен за община Дулово.
Производствени и опасни отпадъци ще се образуват от сервизирането на
обслужващата техника (багер, челен товарач и автосамосвали). Сервизното обслужване ще
е от външна фирма въз основа на сключен договор. Същата ще има задължението за
съхраняване на генерираните при ремонтите производствени и опасни отпадъци.
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 приложимо. Неприложимо
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
Земни недра
От реализацията на инвестиционното предложение, промените в геоложката
среда се определят в следните направления:
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Изкопни работи, извършени във връзка с отнемане на откривката и във връзка с добива
на полезното изкопаемо. Засягат изключително геоложката основа в обсега на
доказаните запаси в кариерното поле;
Насипни работи, свързани с производствената дейност на кариерното стопанство и
рекултивацията. Тук се отнасят депата за откривка и за почвени материали в обсега
на кариерната площ.

Почва
Добивната дейност се свързва с отчуждаване на земи от селскостопанския фонд.
Основното въздействие върху почвите при разработването на находището е отстраняването
им от заеманата площ и унищожаване на почвеното плодородие. Общо от цялата
използвана концесионна площ ще бъдат отнети приблизително 20.3 млн.м3 земни масиразкривка, които ще се депонират на самостоятелно външно насипище. При възможност, в
етапа на напреднала експлоатация, разкривката ще се насипва обратно в отработените
кариерни котловани.
Очакваните въздействия върху земите и почвите през периода на строителството и
експлоатацията а находището се изразяват в механично нарушаване и унищожаване
целостта на почвения профил върху 1 432 дка.
Незамърсените почвени материали се предвижда да се изземват, натоварват и
транспортират до 6 депа (5 хумусни и 1 външно насипище), предвидени за изграждане в
източната и западната на концесионния контур.
Върху земите в рамките на концесионната площ, може да се очаква ограничено
механично въздействие (преуплътняване) от използваната тежка механизация - багери,
булдозери, тежки камиони и локални ерозионни процеси.
Върху почвите, разположени в рамките на концесионната площ, може да очакват
промени в стойностите на активната киселинност.
Предлаганата технология за добив включва мерки, чието изпълнение в значителна
степен ще снижи риска от ерозия на почвите.
При експлоатацията на находището не се очаква значителна промяна и възникването
на деградационни процеси на почвите в ненарушените и прилежащи на обекта терени. С
реализирането на инвестиционното предложение не се очакват изменения в почвеното
плодородие на обработваемите площи, които се намират в съседство.
Води
ИП предвижда използване на ограничено количество води за оросяване на пътища
през сухите периоди на годината, с цел намаляване на прахоотделянето. Водата ще се
доставя с водоноски от водоизточник, посочен от „В и К“ ООД- гр. Силистра, след
сключване на договор. Среднодневното количество, предвидено за оросяване възлиза на
около 4 м3, а общото годишно количество вода, което ще се използва за оросяване на
пътищата няма да надвиши 1000 м3. Възможно е и ползване на води от водосборниците към
двата участъка.
Предвид горното не се очаква настъпване на значителни последици от въздействия върху
подземни или повърхностни води.
Биологично разнообразие
Концесията е върху терен, където екологичните ниши на включените в предмета на
опазване видове липсват и не очакваме мащабни за популациите им прояви на фактора
„безпокойство” със значение за тяхната структура и динамика.
Предвидените дейности ще се ограничат в рамките на находището и разработваните
площадки на участъците, а извозът ще се осъществи по технологичен път на мястото на
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някой от използваните в момента полски пътища. Не се очаква да се засегне растителността
в съседните терени.
Ландшафт
По време на експлоатацията ще се увеличат площите на техногенните ландшафти за сметка
на останалите. Изграждането на насипища ще доведе до промяна на географски форми и
промени в ползването на земите.
Процесите на изменение ще бъдат обратими при изпълнение на предвидените дейности по
рекултивация.
В) Емисиите от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и
радиация; възникването на вредни въздействия и обезвреждането и
оползотворяването на отпадъците
Количествена и качествена оценка на емитираните замърсители в атмосферния
въздух от осъществяването на ИП е е представена в Раздели I.Г.1. и IV.1. от ДОВОС.
Шумово въздействие от дейностите, извършвани на площадките на обекта
И през трите етапа на реализация на ИП, не се очаква дейностите, извършвани на
територията на находището да бъдат източник на шум за жилищните зони в района, поради
големите им отстояния (над 1600 м). С напредване на добивните работи, шумът, излъчван
от работещата в кариерата техника ще бъде допълнително екраниран от високите работни
стъпала.
Шумово въздействие от извозващия товарен транспорт
В етап експлоатация, товарният транспорт за извозване на добитата суровина до ПП
„Каолиново“ минава през населени места и при двата варианта на трасета (по път І-7 или
път ІІІ-701). Очакваното изменение на съществуващия шумов режим е: за път І-7 – до 0,5
dBA, а за пътища ІІІ клас ( ІІІ-701, ІІІ-7003, ІІІ-7005) - в граници 0,5 dBA – 2,0 dBA, в
зависимост от комбинациите между товароподемност на колите и режим на работа.
Въздействието от шума на товарния транспорт ще е периодично (само през деня), с
ограничен обхват и с много ниска до ниска степен (слабо изменение на съществуващия
шумов режим в населените места в района).
Въздействието от шума на товарния транспорт ще е периодично (само през
деня), с ограничен обхват и с много ниска до ниска степен (слабо изменение на
съществуващия шумов режим в населените места в района).
Товарният транспорт до ПП „Дулово“ не минава през населени места в района.
Вибрации
Използваната техника при трите етапа на реализация на ИП не е източник на вибрации в
околната среда. Вибрациите при работа с определени машини са фактор на работната среда
и засягат работещите с тях.
Лъчения
При трите етапа на реализация на ИП използваната техника не е източник на
йонизиращи и нейонизиращи лъчения.
Отпадъци
Минните отпадъци, генерирани при откривните работи от добива на полезни
изкопаеми (кварц-каолинова суровина) ще се изземват, натоварват и транспортират до 6
депа (5 хумусни и 1 външно насипище), предвидени за изграждане в източната и западната
на концесионния контур.
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От жизнената дейност на персонала ще се генерират битови отпадъци. Събирането им ще
се извършва в съдове за смесено събран битов отпадък, поставени на производствената
площадка. Тези отпадъци ще бъдат извозвани периодично, въз основа на договор с фирмата,
извозваща битовите отпадъци в град Дулово.
Г) Рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда,
включително вследствие на произшествия или катастрофи
В ДОВОС е направена преценка на здравния риск въз основа на анализ на
настоящото демографско и здравно състояние на населението в региона и на факторите на
въздействие на инвестиционното предложение върху здравето на работещите и населението
на околните населени места.
Преценката на здравния риск е изготвена както по време на изграждане на
инвестиционното предложение, така и по време на неговата експлоатация и закриване.
Препоръката на екипа е в случай, че се налага изземване на кварц-каолинова суровина от
територията, на която е локализиран описания археологичен обект, да бъдат извършени
теренни археологически проучвания от специалистите на РИМ – гр. Силистра.
Уязвимост на инвестиционното предложение на риск от големи аварии и /или
бедствия, които са от значение за него
Аварийни ситуации/инциденти
В ДОВОС експертите препоръчват на инвеститора да разработи План за
предотвратяване и ликвидиране на аварии на територията на находището, който план
трябва да бъде съобразен с Инструкцията за съставяне на план.
Не се очаква трансгранично въздействие, тъй като няма опасност от далечен пренос
на замърсителите.
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
В ДОВОС е представено в таблица Обобщено описание на вероятните физически,
социално-икономически и биологически въздействия, както и въздействието от
антропогенни вещества и процеси, вследствие
реализацията на инвестиционното
предложение.
За оценката на кумулативните въздействия и на взаимодействието между различните
въздействия е приложена експертна оценка на съотносимите предположения и заключения,
на база наличната информация за средата, в която ще се развива инвестиционното
предложение. Следователно, въздействията на ИП се разглеждат във връзка с
потенциалните въздействия от други бъдещи намерения или дейности, които са планирани
и сравнително определени и са разположени в рамките на географския обхват, където
потенциалните екологични и социални взаимодействия могат да действат заедно с ИП,
създавайки по-значително (или по-малко значително) цялостно въздействие.
Видно от представения списък с инвестиционни предложения, планове и програми,
кумулативни въздействия следва да се изследват за инвестиционните дейности със сходен
характер, които имат потенциал за комбиниране на отрицателни въздействия в локален
мащаб. Всички кариери отстоят на повече от 15 км от находище „Балабана“, освен
находище „Колобър“, което е на около 600 л.м. (измерено по права въздушна линия между
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най-близките точки на концесионните площи). В района на находище „Балабана” няма
други находища в процес на разработка и експлоатация или други сродни дейности. В
непосредствена близост (около 575 метра северозападно) се намира концесионната площ
на инвестиционно предложение за добив на каолин-кварцова суровина от находище
„Колобър”, участъци Първи и Втори.
За оценка на кумулативните ефекти върху качеството на атмосферния въздух
при едновременната експлоатация на находища „Балабана“ и „Колобър“ е реализирано
дисперсионно моделиране на разпространението на замърсителите ФПЧ10 и NOх, изразени
като NO2.
Резултатите от дисперсното моделиране показват, че при едновременната
експлоатация на двете находища за добив на кварц-каолинова суровина не се очакват
проблеми, свързани с качеството на атмосферния въздух в областта, независимо от
избрания маршрут.
Кумулативен ефект по отношение на шума се очаква от въздействието на товарните
автомобили, извозващи суровината, добита от двете находища – „Балабана“ и „Колобър“,
при движението им по едно и също трасе, към ПП „Каолиново“, минаващо през населени
места. Товарният транспорт до ПП „Дулово“ (Трасе 1) не минава през населени места в
района. Предмет на изследване на кумулативния ефект е при едновременно използване на
Трасе 2 или Трасе 3 за транспортиране на суровини до ПП „Каолиново“, т.к. тези трасета
имат участъци с преминаване през населено място.
Получените резултати показват, че по отношение на кумулативния ефект от двете
находища Балабана и Колобър, предимство има Трасе 2 (по път І-7), при което очакваното
изменение на съществуващия шумов режим е по- слабо, в сравнение с Трасе 3.
От здравно-хигиенна гледна точка при едновременната експлоатация на
находище Балабана и находище Колобър не се очаква негативно въздействие от
страна на вредни физични фактори при спазване на ограничението за движение в
населените места със скорост 40 км/ч или по малка, което е отразено като мярка за
намаляване на шумовото въздействие върху жилищните територии.
Концесионните площи на двете находища засягат най-вече териториите за
селско стопанство, както следва:
 находище „Балабана“ -площите за добив и съпътстващи дейности са в размер от 143,2
ха, които пряко ще бъдат засегнати, представляват 0,25 % от селскостопанските терени.
На практика не се засягат горски територии за добивни работи;
 находище „Колобър“ -площите за добив и съпътстващи дейности, в размер на 228,1,
които пряко ще бъдат засегнати са 0,4 % от селскостопанските терени. На практика не
се засягат водни площи от добивни работи и съпътстващи съоръжения;
 кумулативният ефект от разработването на двете находища се изразява в промяна
предназначението на общо 697,6 ха, което представлява около 0,9 % от територията на
община Дулово и в частност: 1,22 % от селскостопанските земи в общината. Пряко
повлияните площи от добивни дейности (371,3 ха за двете находища) ще засегнат 0,66
% от земеделските земи в общината.
На база гореизложените съпоставки и анализи, може да се обобщи, че
кумулативният ефект от реализацията на двете ИП по отношение на земеползването
е пренебрежимо малък и ще повлияе под 1 % от площта на община Дулово. Степента
на негативните въздействия при строителството и експлоатацията на находищата се
оценява като ниска в дългосрочен аспект. Не се създава риск от натоварване на
околната среда и тя може да поеме бъдещо натоварване с предвижданията на двете
предложения.
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Е) Въздействието на инвестиционното предложение върху климата (например
естеството и степента на емисиите на парникови газове) и уязвимостта на
инвестиционното предложение спрямо изменението на климата
ИП и дейностите, които ще се изпълняват на концесионната площ не предполагат
локално въздействие върху климата в района.
Изменението на климата от своя страна не може да въздейства върху ИП.
Ж) Използваните технологии и вещества
Експлоатацията на кариерата се основава на изкопни дейности. Технологията на
добивните работи не включва използването на разтвори и химични реактиви, които биха
довели до образуването на замърсители.
От химичния състав на суровината е видно, че не съдържа вредни или опасни
компоненти. Кварц-каолинът е изключително трудно разтворим и не може да стане
източник на замърсители.
Зареждането на кариерната техника с дизелово гориво ще става чрез мобилна
цистерна. На площадката няма да се съхраняват горива и масла. Транспортът, който ще
извозва добитата суровина, ще се зарежда с гориво на външна бензиностанция и ще се
обслужва за ремонти и поддръжка извън обекта.
Смяната на моторните и смазочни масла ще се извършва от фирма, специализирана
в тези дейности и притежаваща изискващите се по ЗУО разрешителни.
За предотвратяване на неблагоприятните ефекти от опасните вещества при аварии
със специализираната кариерна и транспортна техника предлагаме изпълнението на
подходящи мерки, които трябва да бъдат отразени в Аварийния план.
VI. Описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и
изготвяне на оценката на значителните последици за околната среда, включително
подробности за затрудненията, които възложителят на инвестиционното предложение
е срещнал при събирането на необходимата информация, и за основните елементи на
несигурност
При изпълнението на задачата експертите са провели оглед на терена; проучили са
вероятните източници на замърсяване в района; събрали, систематизирали и анализирали
съществуващата информация за състоянието на отделните компоненти на околната среда;
проучили са информационните масиви в държавни и други информационни центрове
(БДУР, МОСВ, ИАОС, РЗИ, ВиК, частни и др.) свързани с качеството на ОС, както и
специализирани литературни източници.
При разработването на отделните раздели на Доклада са използвани основни
методи и методики за оценка на факторите на околната среда. Изготвянето на ДОВОС е
съобразено с действащите директиви, закони, наредби, заповеди, правилници и планове.
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.
Експертите предлагат мерки, изпълнението на които ще допринесе за ограничаване,
а където е възможно до предотвратяване и/или прекратяване на отрицателното въздействие
от реализирането на ИП за добив на кварц-каолинова суровина от находище „Колобъручастъци Първи и Втори“ върху компонентите на околната среда и човешкото здраве.
Изпълнението на предлаганите мерки е за различните етапи на реализиране на ИПпроектиране, строителство, експлоатация, закриване и рекултивация.
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VIII. Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните
органи за вземане на решение по ОВОС или на оправомощени от тях длъжностни лица
и други специализирани ведомства и заинтересувани държави - в трансграничен
контекст, получени в резултат от проведените консултации
В изпълнение на изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда Възложителят „КАОЛИН“ ЕАД е провел
консултации по обхвата и съдържанието на Доклада за ОВОС (ДОВОС) за
инвестиционното предложение.
Изразените становища, препоръки и бележки са отразени в Доклада.
IX. Заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5
Предвид предложените мерки от страна на експертите, подробно разписани в
Доклада за ОВОС, които осигуряват спазването на нормите за качество на околната среда
и предотвратяват неблагоприятните ефекти върху здравето на населението и на
работниците, предлагаме на уважаемия Експертен Екологичен съвет на РИОСВ Русе да
одобри осъществяването на инвестиционното предложение за „Разработване по открит
безвзривен способ на находище за подземни богатства „Балабана“- участък „Източно
гнездо“ и участък „Западно гнездо“ за добив на кварц-каолинова суровина в
землищата на с. Грънчарово, с. Колобър, с. Полковник Таслаково и с. Секулово,
Община Дулово, Област Силистра”.
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