
 
 
 

ДОКЛАД 
 

за Оценка на въздействието върху околната среда на 
инвестиционно предложение „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“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2020 г.  

(с допълнения/корекции) 



 

СЪДЪРЖАНИЕ 
Увод...................................................................................................................................... 1 
Обща информация ................................................................................................................ 3 
I. ПОДРОБНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ВКЛЮЧВАЩО ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗМЕРА, ЗАСЕГНАТАТА ПЛОЩ, 
ПАРАМЕТРИТЕ, МАЩАБНОСТТА, ОБЕМА, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА, ОБХВАТА, 
ОФОРМЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ
 4 
I.1. Описание на местоположението на инвестиционното предложение .............................. 4 
I.2. Описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение в 
неговата цялост ............................................................................................................................... 6 
I.2.А. Описание на инвестиционното предложение............................................................... 6 
I.2.Б. Необходими площи за реализацията на инвестиционното предложение ................. 9 
I.2.В. Геоложки запаси ............................................................................................................ 11 
I.2.Г. Качествени показатели на подземното богатство ...................................................... 12 
I.2.Д. Производствен капацитет ............................................................................................. 14 
I.2.Е. Изисквания относно използването на земните недра – на етапа на строителство и на 
етапа на експлоатация ................................................................................................................. 14 
I.3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕТАПА НА 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ВСИЧКИ ПРОЦЕСИ И 
ДЕЙНОСТИ), НАПРИМЕР ЕНЕРГИЙНИ НУЖДИ И ИЗПОЛЗВАНА ЕНЕРГИЯ, 
ЕСТЕСТВОТО И КОЛИЧЕСТВОТО НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ПРИРОДНИ 
РЕСУРСИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВОДИТЕ, ЗЕМНИТЕ НЕДРА, ПОЧВИТЕ И 
БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ) ...................................................................................... 15 
I.3.А. Основни процеси и технологична схема на добива ................................................... 15 
I.3.Б. Характеристика на използваните основни суровини, материали, енергийни и водни 
ресурси при реализация на инвестиционното предложение ................................................... 24 
I.4. Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии (като 
замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, нейонизиращи 
лъчения, радиация) и количества и видове на отпадъците, получени по време на етапа на 
строителство и на етапа на експлоатация .................................................................................. 26 
I.4.А. Генерирани отпадъчни газове – количествена и качествена оценка ....................... 26 
I.4.Б. Генерирани отпадъчни води – количествена и качествена оценка .......................... 31 
I.4.В. Генерирани отпадъци – количествена и качествена оценка ..................................... 34 
I.4.Г. Генерирани енергетични замърсители – количествена и качествена оценка ......... 36 
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 ............................................................................................. 40 
II.1. Алтернативи по местоположение на площадката на инвестиционното предложение .. 40 
II.2. Алтернативи за местоположение на елементите на инвестиционното предложение .... 40 
II.3. Алтернативи за технология на добив .................................................................................. 40 
II.4. Алтернативи, съгласно най-добри налични техники......................................................... 41 
II.5. Нулева алтернатива ............................................................................................................... 41 
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................................................................. 43 
III.1. Атмосферен въздух и климат .......................................................................................... 43 
III.1.А. Текущо състояние – базов сценарий ........................................................................... 43 
III.1.Б. Заключения за текущото състояние и прогноза за развитие без осъществяване на 
инвестиционното предложение ................................................................................................. 45 
III.2. Повърхностни и подземни води ...................................................................................... 45 
III.2.А. Повърхностни води ....................................................................................................... 45 
III.2.Б. Подземни води............................................................................................................... 52 
III.3. Земни недра и геоложка основа ........................................................................................ 58 
III.4. Земи и почви ........................................................................................................................ 65 
III.4.А. Текущо състояние ......................................................................................................... 65 
III.4.Б. Заключения за текущото състояние на почвите и прогноза за развитие без 
осъществяване на ИП .................................................................................................................. 65 
III.5. Ландшафт .......................................................................................................................... 65 
III.5.А. Текущо състояние – базов сценарий ........................................................................... 65 
III.5.Б. Заключения за текущото състояние на ландшафта и развитие без 
осъществяване на ИП .................................................................................................................. 67 
III.6. Биологично разнообразие ................................................................................................ 67 
III.6.А. Растителност .................................................................................................................. 67 
III.6.Б. Животински свят ........................................................................................................... 74 
III.6.В. Характеристика на състоянието на елементите на Националната екологична мрежа
 77 
III.7. Материално и културно наследство (културно, архитектурно, историческо и 
археологическо наследство ......................................................................................................... 79 
III.7.А. Базово състояние ........................................................................................................... 79 
III.7.Б. Заключения и развитие без осъществяване на инвестиционното предложение ..... 83 
III.8. Здравен статус на населението .......................................................................... 83 
III.8.А. Настоящо здравно състояние на населението ............................................................ 84 
III.8.Б. Заключения и развитие без осъществяване на инвестиционното предложение ..... 88 
III.9. Шум, вибрации, лъчения ................................................................................... 88 
III.9.А. Текущо състояние ......................................................................................................... 88 
III.9.Б. Прогноза без осъществяване на инвестиционното предложение ............................ 89 
III.10. Генно-модифицирани организми ...................................................................... 89 
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 ...................................................... 90 
IV.1. Атмосферен въздух и климат .......................................................................................... 90 
IV.2. Повърхностни и подземни води .................................................................................... 106 
IV.2.А. Повърхностни води - оценка за въздействието върху състоянието на 
повърхностните водни обекти. Значимост на въздействието. .............................................. 106 
IV.2.Б. Подземни води - Оценка за въздействието върху състоянието на повърхностните 
водни обекти. Значимост на въздействието. .......................................................................... 108 
IV.2.В. Обобщена прогноза за очакваното изменение на повърхностните и подземните води 
в района ...................................................................................................................................... 114 
IV.3. Почви ............................................................................................................................. 115 



 

IV.4. Земни недра и геоложка основа ....................................................................................... 117 
IV.5. Минерално разнообразие ................................................................................................. 119 
IV.6. Биологично разнообразие ................................................................................................ 119 
IV.6.А. Растителност ................................................................................................................ 119 
IV.6.Б. Животински свят ......................................................................................................... 120 
IV.6.В. Защитени зони и територии ....................................................................................... 124 
IV.7. Ландшафт ........................................................................................................................... 124 
IV.8. Материално и културно наследство (културно, архитектурно, историческо и 
археологическо наследство ....................................................................................................... 126 
IV.9. Здравен риск .................................................................................................................... 126 
IV.10. Шум, лъчения, вибрации ............................................................................................... 139 
IV.10.А. Шум .............................................................................................................................. 139 
IV.10.Б. Вибрации ...................................................................................................................... 143 
IV.10.В. Лъчения ........................................................................................................................ 143 
IV.11. Естествени и антропогенни вещества и процеси ......................................................... 143 
IV.12. Различни видове отпадъци ............................................................................................ 146 
V. ОПИСАНИЕ НА ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЯТА 
НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРОИЗТИЧАЩИ 
ОТ: .................................................................................................................................... 149 
V.1. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, включително от 
дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от експлоатация .................................. 149 
V.2. 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 ............................................................................................................ 149 
V.3. Емисиите от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и радиация; 
възникването на вредни въздействия и обезвреждането и оползотворяването на отпадъците
 154 
V.4. Рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда, 
включително вследствие на произшествия или катастрофи .................................................. 155 
V.5. 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 ............. 158 
V.5.А. Кумулативни и комбинирани въздействия ................................................................. 162 
V.5.Б. Кумулативен ефект „Балабана“ / „Колобър“ .............................................................. 178 
V.6. Въздействието на инвестиционното предложение върху климата (например 
естеството и степента на емисиите на парникови газове) и уязвимостта на инвестиционното 
предложение спрямо изменението на климата ....................................................................... 195 
V.7. Използваните технологии и вещества ............................................................................ 195 
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 ........................................................................................................ 196 
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................................................................................................................ 202 



 

VIII.ОПИСАНИЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ 
ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И 
ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ 
БЕДСТВИЯ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕГО ....................................................... 208 
IX.СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ НА ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА 
КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС ИЛИ НА 
ОПРАВОМОЩЕНИ ОТ ТЯХ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
ВЕДОМСТВА И ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ДЪРЖАВИ - В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ, 
ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ............................... 210 
X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................ 210 
XI.ОПИСАНИЕ НА ТРУДНОСТИТЕ (ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ, НЕДОСТИГ ИЛИ 
ЛИПСА НА ДАННИ), СРЕЩНАТИ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС ..................................................................... 211 



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.1 

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, се разработва 
на основание писмо изх. № AO-1066 -/4/-28.03.2019 г. на РИОСВ-Русе (Приложение №13). 
С цитираното писмо е определено, че инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 
19 от Приложение №1 на ЗООС „Открит добив в кариери и рудници на суровини - при площ 
над 25 хектара или добив на торф - с площ над 150 хектара” и подлежи на задължителна 
ОВОС.Докладът за ОВОС е изготвен в съответствие с чл. 96, ал. 1 на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС, ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 81/2019 г.) и чл. 12, ал. 1 
на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 
25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.). 

По обхвата и съдържанието на ОВОС на инвестиционното предложение, както и за 
самото инвестиционно 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“ са проведени консултации със 
специализирани ведомства, представители на засегнатата общественост, в т.ч. и 
неправителствени организации, в съответствие с чл. 9, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за ОВОС. 

С Обява във вестник „Силистренска трибуна“ – брой 14 от 11.04.2019 г. възложителят 
„Каолин“ ЕАД е обявил консултации във връзка с изготвяне на задание, определящо обхвата 
на оценката за въздействие на околната среда (ОВОС) 

Информацията, получена при консултациите по чл. 9, на основание чл. 10, ал. 2 от 
Наредбата за ОВОС, е използвана при изготвяне на Задание за обхват и съдържание на 
ОВОС.  

Възложителят е провел консултации с компетентния орган по околна среда РИОСВ-
Русе и с РЗИ-Силистра, на основание чл. 10, ал. 5 и ал. 7 от Наредбата за ОВОС.  

С писмо изх. № АО-1066 – (10)/28.08.2019 г. компетентният орган РИОСВ-Русе е 
изразил становище по Заданието за обхват и съдържание на ОВОС (Приложение № 49). РЗИ-
Силистра също е изразил становище по Заданието за обхват и съдържание на ОВОС, с писмо 
изх. № 25-274-3/21.08.2019 г. (Приложение № 51). 

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, в т.ч. и на компетентните органи, по обхвата и съдържанието на ОВОС. 

Обобщена таблица за извършени консултации по чл. 95, ал. 3 от ЗООС и чл. 10 от 
Наредбата за ОВОС е представена в Приложение № 53 
 

С писмо изх. № АО- 1066-(4)/28.03.2019 г. на РИОСВ-Русе е направена преценка на 
основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., 
посл. изм. и доп. ДВ. бр, 12/2016 г.), съгласно която инвестиционното предложение има 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 
популации и местообитания на видове предмет на опазване на BG0000106 „Хърсовска река” 
за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което не е 
необходимо да се изготвя самостоятелен доклад, включващ оценка за степента на 
отрицателно въздействие върху защитените зони. 
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Докладът по ОВОС е коригиран и съобразен със забележките и препоръките на 
РИОСВ отразени в писмо изх. Ν ΑΟ-1066-(25)/24.02.2020 г., становище РИМ Силистра изх. 
Ν 8/05.02.2020 г., становище на РДГ гр. Русе, изх.  Ν 11-924/20.02.2020 г., становище на  ТП 
ДЛС „Каракуз“, гр. Дулово, изх. РД 15/086/21.02.2020 г. 
 

Докладът за оценката на въздействието върху околната среда е разработен от 
колектив независими експерти с ръководител инж. Радостина Христова. Списък с членовете 
на екипа, изготвили доклада за ОВОС е представен в Приложение № 1 
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Обща информация 
Наименование на предложението 
Инвестиционното предложение е 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“, фаза Идеен проект  

Възложител на предложението 
Данни за Възложителя 
„Каолин” EАД, ЕИК: 827182866 

 
Пълен пощенски адрес:  
област Русе, община Ветово, гр. Сеново 7038, ул. „Дъбрава”№8. 

 
Телефон, факс и е-mail:  
тел.: 084 612 500; факс: 084 612 505; email : office@kaolin.bg  

 
Представителство: 
Дружеството е с двустепенна система на управление с Надзорен и Управителен съвет. 
Надзорният съвет е в състав Робърт Линдеман Берк; Райнер Кирхдьорфер; Евгений 

Якимов Иванов. 
Управителният съвет е в състав Димитър Ангелов Ангелов; Волф Харлфингер; 

Ивайло Маноилов Тиманов и Радомир Петров Чолаков. Дружеството се представлява във 
всички случаи пред трети лица заедно от всеки двама от изпълнителните членове на 
Управителния съвет. 

100% от акциите на „Каолин“ EАД са собственост на „Кварцверке Интернешънъл 
ГмбХ, Идентификация HRB91188, Чуждестранно юридическо лице, държава: ГЕРМАНИЯ 

Лице за контакти:  
Мина Александрова Вълева – Радкова (пълномощник) 
Телефон: 084 612 500 

  

mailto:office@kaolin.bg
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I. ПОДРОБНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧВАЩО ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗМЕРА, 
ЗАСЕГНАТАТА ПЛОЩ, ПАРАМЕТРИТЕ, МАЩАБНОСТТА, ОБЕМА, 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА, ОБХВАТА, ОФОРМЛЕНИЕТО НА 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ 
 

I.1. 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. 

Орографски районът принадлежи към Лудогорско-Добруджанската хълмисто-
платовидна подобласт на Дунавската равнина. Теренът на находището е равнинен. Има общ 
наклон от юг и запад на север и изток.  

Хидрогеоложки районът се отнася към Черноморската водосборна област с директен 
отток към р. Дунав. Развита хидрографска мрежа няма. Оттокът на водите е типичен за 
карстовите райони – непостоянен, периодичен. Доколкото има малки реки, които водят 
началото си от Лудогорското плато, те бързо дренират водите си на север по суходолията. 
Малки реки с постоянен отток има на север извън района, които се подхранват от сарматски 
и плиоценски води покрай р. Дунав. 

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. I-1 Местоположение на находище „Балабана“, спрямо близки населени места 
 

Площите в концесията включват основно земеделски земи – ниви/орна земя и 
обслужващи полски пътища. Територията се използва за целите на интензивното земеделие. 
Територията е с аграрен ландшафт, в която липсват природни елементи, незасегнати от 
човешка дейност. 

В границите на концесионната площ, по данни от кадастрална карта и регистри, 
попадат шест имота горска територия с обща площ около 17,6 хектара, от които около 
до 2 хектара се засягат от представеното в този доклада инвестиционно предложение. В 
Приложение Ν 58 е показана схема на площите горска  територия попадащи в 
концесионната площ на находище „Балабана“ ведно с представяне на коцесионната площ 
и идейната проектна схема за разработване на находището. 

  
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, т. 3 от 
ДР на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда. 
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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 близост до концесионната площ няма други предприятия, които са източници на 
замърсяване на околната среда (металургични и металообработващи, химически обекти, 
складове за пестициди, нефтопреработвателни и пластмасови производства). 

Терените, в които се предвижда реализация на инвестиционното предложение не 
попадат в границите на защитени територии по смисъла на Защитените територии (ЗЗТ) 
(ДВ, бр.133/1998 г. изменен и доп. ДВ, бр. 1/2019), но 139 дка от концесионната площ 
попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР) – BG0000106 „Хърсовска река“ за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора, определена съгласно чл. 6, ал.1, т. 1 и т.2 от ЗБР и приета с Решение № 661/16.10.2007 
г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.). За пълнота на изложеното следва да се уточни, 
че концесионната площ на находище „Балабана“ е определена преди Решение № 
661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.), с което се определя ЗЗ 
BG0000106 „Хърсовска река“.  

За настоящото ИП, заедно с ОВОС се извършва оценка за степента на въздействие 
(ОСВ) на инвестиционното предложение върху защитената зона. В изпълнение на чл. 34, 
ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони („Наредба за ОС“) (ПМС 201/31.08.2007 г., обн. ДВ, бр. 73/2007 г. изм. и 
доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) оценката е Приложение № 55 към този доклад. 
 

I.2. Описание на физическите характеристики на инвестиционното 
предложение в неговата цялост 
 

I.2.А. Описание на инвестиционното предложение 
Договорът за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, 

т.2 от ЗПБ – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц-каолинова 
суровина, от находище „Балабана“, участък „Източно Гнездо“ и участък „Западно гнездо“, 
разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово и с. Секулово, община 
Дулово, област Силистра“, е сключен на 29.11.2018 г. между Министерски съвет на 
Република България и „Каолин”, ЕАД. На основание РМС № 477/09.07.2018 г. 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.  

В цялостния работен проект по чл. 82 от ЗПБ, който концесионерът следва да 
разработи, утвърди и представи за съгласуване от министъра на енергетиката, след 
провеждане на процедура по ОВОС, подробно се представят и индивидуализират площите, 
в които се извършва добив и площите за дейностите съпътстващи добива 

Площ на находището (общо Източно и Западно гнездо) - 570, 9 дка  
Концесионна площ – 2562, 0 дка 
През концесионната площ не преминават ВиК мрежи, съобщителни кабели, ел. 

съоръжения и/или газопроводи. 
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Концесионната площ на находище на подземни богатства „Балабана“, участък 
„Източно гнездо“ и участък „Западно гнездо“ е с размер 2562,00 (две хиляди петстотин 
шейсет и два) дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 7 включително, 
в координатна система „1970 г. Таблица I-1 

В тези граници концесионната площ включва: 
А) Площта на находище „Балабана“ участък „Източно гнездо“ и участък „Западно 

гнездо”: 
 участък „Източно гнездо“ с площ 421,6 (четиристотин двадесет и едно цяло  
и шест десети) дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 145 по 

външния контур на запасите и ресурсите в координатна система „1970 г.“, съгласно 
специализирана карта и координатен регистър, неразделна част от концесионния договор; 

 участък „Западно гнездо“ с площ 149, 3 (сто четиридесет и девет цяло и три  
десети) дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 136 по 

външния контур на запасите и ресурсите в координатна система „1970 г.“, съгласно 
специализирана карта и координатен регистър, неразделна част от концесионния договор. 
 

Проучвателните сондажни работи на находище „Балабана“ са извършени в 
периодите 1973 – 1983год. и 2003 – 2005год. Резултатите са обобщени в „Доклад за 
резултатите от проучвателните сондажни работи на находище на каолинова суровина 
„Балабана“, община Дулово, област Силистра, извършени през 2004 година с изчислени 
запаси и ресурси към 01.01.2005 г.“ с автори Й. Димов и колектив. 

В хода на разработване на находището и при усвояването на подземното богатство, 
ще се прави текущо експлоатационно сондиране, с цел водене и насочване качеството на 
добиваната суровина. 
 
Таблица I-1 Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на 
находище „Балабана” 
 

№ на точка Y (м) X (м) 

1 9 579 285,3 4 744 465,0 
2 9 581 211,1 4 744 449,4 
3 9 581 322,4 4 743 311,7 
4 9 580 478,3 4 743 226,7 
5 9 580 428,2 4 742 928,3 
6 9 580 003,8 4 742 982,5 
7 9 579 212,0 4 743 531,8 

 
На Фиг. I-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.  
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Фиг. I-2 Схема на концесионната площ на находище „Балабана“ 
 

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. Обемната плътност на каолиновата суровина е 
1.87 t/m3 (за двата участъка). Средно годишният добив на извлекаеми запаси каолинова 
суровина възлиза на около 0,6 млн. тона/годишно.  

Добитите суровини ще се извозват до клиенти и собствени производствени 
мощности. В границите на концесионната площ няма да се извършва „първична преработка” 
или „преработка” на суровина по смисъла на т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона 
за подземните богатства. 

Към момента на изготвяне на настоящия доклад за ОВОС, на около 24 км от 
находище „Балабана” работи ОФ „Каолиново“, като за целите на ДОВОС се прогнозира до 
него да се транспортира част от добитата от находището кварц-каолинова суровина. Не се 
предвижда промяна в производствения капацитет на тази работеща фабрика. 

Възложителят е закупил терен в град Дулово (на около 6 км от находището), на който 
възнамерява да изгради ново преработвателно предприятие. Тъй като за новопредвиденото 
предприятие тепърва ще се изготвя идеен проект, то не е част от настоящата оценка на 
въздействието върху околната среда. Същото е заявено като инвестиционно предложение 
по реда на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, като приложимата процедура по Глава шеста от ЗООС ще 
се проведе когато има яснота за параметрите и обхвата на всички дейности, които ще се 
извършват в новата фабриката (производствена мощност).  

Съобразявайки бъдещите намерения на „Каолин“ ЕАД за изграждане на нова 
фабрика/предприятие в град Дулово с конкретно местоположение, в доклада за ОВОС е 
разгледана възможността за транспортиране на добитата суровина до бъдещия 
преработвателен обект. Транспортното трасе е включено в доклада за ОВОС предвид 
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дългосрочната експлоатация на двата участъка на находище „Балабана”. Целта е да се 
оценят всички потенциални въздействия от основните и съпътстващи дейности от 
инвестиционното предложение върху околната среда и човешкото здраве през 
експлоатационния период на находището.  

„Каолин“ ЕАД планира да осигури необходимите за реализация на проекта 
инвестиции от собствени средства. Прогнозният размер на инвестициите в находището е 
около 15 млн.лв. Най-общо инвестициите ще са свързани с осигуряване на необходимата 
механизация, земя и следващите за нея процедури. Необходимите инвестиции за 
инфраструктура се планира да бъдат усвоени през първите пет години от концесионния 
срок. 
 

I.2.Б. Необходими площи за реализацията на инвестиционното предложение 
 

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. 
Идейният проект предлага разполагане на всички подобекти в границите на 

концесионната площ, като се съобразяват технологичните особености на добива. 
Ситуирането на подобектите не засяга ЗЗ BG0000106 „Хърсовска река“, която е частично 
застъпена в концесионната площ. 

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. 
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Фиг. I-3 Идейна схема на разположение на подобекти и съоръжения в концесионната площ 
 

На този най-ранен етап се прогнозира 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. 
 
Таблица I-2 Площи на отделните подобекти в концесионната площ 

Подобект Площ на 
подобект/dka 

Балабана, участък „Източно гнездо“ (кариера) 436 
Балабана, участък „Западно гнездо“ (кариера) 272 
Депо хумус 1 22 
Депо хумус 2 19 
Депо хумус 3 10 
Депо хумус 4 16 
Депо хумус 5 41 
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Подобект Площ на 
подобект/dka 

Външно насипище (общо за участъци Източно и Западно гнездо) 518 
Складова площ 50 
Работна площадка 1 20 
Работна площадка 2 15 
Водосборник, участък „Източно гнездо“ 8 
Водосборник, участък „Западно гнездо“  5 
 Общо 1432 

 
В границите на Участък „Източно гнездо“ от находището се предвижда изграждане 

на котлован с площ – 436 dka, за да може да се достигане до добивните хоризонти и 
оптимално да се усвои подземното богатство. 

В границите на Участък „Западно гнездо“ от находището се предвижда котлован с 
площ 272 dka, по същите причини. 

При така направените разчети на идейния проект, общата площ за разработването на 
двата участъка (котловани) възлиза на около 708 dka, които пряко ще бъдат засегнати от 
добивни дейности. Данните са ориентировъчни, предвид това, че са изчислени на етап идеен 
проект. 

Към всеки Участък за добив на суровина са предвидени отделни подобекти, 
осигуряващи нормалната му експлоатация: депо за складиране на отнетия хумус от 
съответния участък, външно насипище (табан) за депониране на откривните маси и работна 
площадка за престой на кариерната техника. Общ за двата участъка е табана за откривка. 
Всички подобекти ще заемат общо около 1432 dka от цялата концесионна площ. 

Общата площ на концесията за двата участъка на находището е 2562 dka. Имотите, 
попадащи в концесионната площ, са на различни собственици - физически и юридически 
лица, община, държава. Земите са предимно със земеделско предназначение, с различни по 
вид категории. 

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. 
 

I.2.В. Геоложки запаси 
Запасите са утвърдени от Специализираната експертна комисия към Министерство 

на околната среда и водите с Протокол № НБ- 58 от 25.10.2005 г. на СЕК за разглеждане 
на „Доклад за резултатите от проучвателни сондажни работи на находище на каолинова 
суровина „Балабана“ община Дулово, област Силистра, извършени през 2004 г. с изчислени 
запаси и ресурси към 01.01.2005 г.“ 
  



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.12 

Таблица I-3 Геоложки запаси 
 

Категория на 
запаси/ресурс
и 

Запаси/ресурси - хил. т. 
Наситено
ст на 

  
 

Химически състав на 
каолина - % 

Каолинова 
суровина Каолин  Аl2О3 Fe2O3 ТiO2 

Източно гнездо 
111 15558,9 3983,1 25,6 35,16 0,73 0,30 
211 7034,1 1716,3 24,4 33,79 0,97 0,48 

Западно гнездо 
111 5310,3 1338,2 25,2 34,94 0,78 0,33 
211 2845,3 782,4 27,5 34,13 1,00 0,55 
Всичко 111 20869,2 5321,6 25,5 35,24 0,75 0,30 
Всичко 211 9879,4 2539,0 25,7 33,99 0,98 0,52 

Запаси от кварцови пясъци – фракции 0,1 - 1 мм 

Категория на 
запаси/ресурс
и 

Запаси/ресурси - хил. т. Съдър
жание на 

 
  

 

Химически състав на 
пясъка - % 

Каолинови 
пясъци 

Кварцов 
пясък  SiО2 Аl2О3 Fe2O3 

Източно гнездо 
111 15558,9 9102,0 58,50 99,26 0,32 0,022 
211 7034,1 4114,9 58,50 99,26 0,32 0,022 
Западно гнездо 
111 5310,3 3234,0 60,90 99,26 0,32 0,022 
211 2845,3 1760,6 60,90 99,26 0,32 0,022 
Всичко 111 20869,2 12335,8 59,11 99,26 0,32 0,022 
Всичко 211 9879,4 5851,6 59,23 99,26 0,32 0,022 

 
 

I.2.Г. Качествени показатели на подземното богатство 
Както във всички други каолинови находища, главни минерали са кварцът и 

каолинитът. Те са и полезните компоненти на суровината. Кварцът изгражда пясъчната 
съставка, а каолинита изгражда спойката на пясъците. Съдържанието на кварц е най-голямо 
във фракциите с размери по-големи от 0,01 мм. Обратно съдържанието на каолинит е най-
голямо във фракциите с размери по-малки от 0,01 мм. 
 

Физико-химични характеристики на минералите: 
Кварцът е основния минерал на пясъците. Съдържанието му в техноложките проби 

(1985 г.) е от 78 до 81%. С него е свързан 90% от силициевия двуокис на пробите. От 86% 
до 90% от кварца в тях има псамитови размери – от 6% до 11% - алевритови и от 1% до 2,5% 
пелитови размери. Представен е от прозрачни бели, бледожълти или бледорозови зърна с 
ръбеста, полузаоблена или заоблена форма. Съдържат газови включения и по-рядко 
включения от циркон или от финопрашести железни хидроокиси. 

Каолинит - Каолинитът е основният минерал в спойката на каолиновите пясъци. 
Съдържанието му в пясъците е сравнително високо – от 16,7% до 19,9%. С него е свързано 
основното количество от Al2О3 на пясъците, а основното количество от каолинита (от 89,5 
до 97%) попада в пелитовата фракция на пясъците. Аналогично е и поведението на Al2О3, 
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което е указание за тяхната пряка връзка и обусловеност. Каолиновите фракции с размери 
на частиците по-малки от 1 микрон са изследвани с диференциално-термичен анализ. 
Резултатите показват, че тези фракции са почти мономинерални. Каолиновите люспи имат 
размери най-често 0,2 µм до 0,4 µм. По размери каолинитът от изследваните проби спада 
към среднодисперсния (0,2 до 0,05 µм).  

Титанови минерали - Титановите минерали се разпределят основно в алевритовите 
(0,64 – 1,4%) и в пелитовите фракции (0,33-0,65%). В псамитовите фракции съдържанието 
им е най-ниско (под 0,15%). 

Представени са основно от рутил, в по-слаба степен от брукит, титанит и илменит. 
Рутилът е главен титанов минерал. Представен от заоблени до слабо заоблени зърна, 

полупрозрачни до непрозрачни с жълт, жълто-кафяв, червен, червено-кафяв до черен цвят. 
Идентифициран е оптично и с рентгеноструктурен анализ. 

Брукитът е представен по-слабо. Наблюдава се под формата на слабо заоблени зърна 
– полупрозначни до прозрачни с жълт цвят. Установен е с рентгеноструктурен анализ. 

Титанитът и илменитът са идентифицирани само оптично. 
Железни минерали – Железните минерали са представени основно от железни 

хидроокиси и хематит. В по-малко количество и фини смеси от магнетит, хематит и гьотит. 
Железните хидроокиси са с неустановен състав. Понеже са рентгеноаморфни, са 

установени с рентгеноструктурен анализ. Представени са под формата на финопрашести 
землести агрегати всред каолиновата спойка на пясъците. Наблюдават се като 
финопрашести включения в някои кварцови зърна, като ги оцветяват. Понякога изграждат 
микроскопични прожилки и гнезда. 

Хематитът се наблюдава самостоятелно или в смеси с магнетит и гьотит под формата 
на червено-кафяви неправилни зърна. В каолиновата фракция с размери под 1 µм желязото 
се среща като трудно разтворими и неразтворими силикатни минерали – хидрослюди, 
слюди, хлорит, епидот, турмалин, гранат и др. 

Калий съдържащи минерали - Те са едни от основните минерални примеси. 
Тяхното съдържание значително се увеличава във фракциите по-малки от 0,1 мм, като най-
високо е в каолиновите продукти. Калий съдържащите минерали са представени от серицит, 
хидробиотит, хидромусковит, каолинизирани фелдшпати и др. 
 
Таблица I-4 Химичен състав на каолиновата суровина 
 

Съдържание  
Химичен състав, % 

SiO2 Al2О3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O 
Максимално 85,2 18,8 0,75 2,80 0,20 0,20 0,65 0,09 
Минимално 70,4 9,5 0,15 0,20 0,06 0,05 0,08 0,04 
Средно 79,3 13,4 0,46 0,89 <0,19 <0,17 0,18 0,05 
брой проби 50 50 50 50 60 50 50 50 

 
Средната огнеупорност е определена от 100 броя единични проби – 1 696ºС (варира 

от 1 750 ºС – 1 650 ºС). 
При обогатяването на каолиновата суровина се получават два основни продукта – 

каолин и кварцови пясъци. Каолинът е фракцията под 10 микрона. Изсушеният каолин е 
мазна на пипане, фина праховидна маса. Смесен с вода в определени пропорции той 
възвръща пластичното си състояние, което е едно от основните му качества, тъй като това 
позволява формоването му в различни форми. Не изсушен обикновено е кремав, бял, 
бледожълт или бледорозов. При изсъхване цветните тонове изсветляват. Главен минерал, 
изграждащ каолина е каолинитът. В малки количества присъстват хидрослюди и други 
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съдържащи минерали. Срещат се също така незначителни количества железни и титанови 
минерали. 
 

I.2.Д. Производствен капацитет  
Инвестиционното намерение предвижда добив на около 14,02 млн. тона промишлени 

запаси на каолинова суровина за срока на концесията. При размер на експлоатационните 
загуби около 8,3 % (за двата участъка), количеството на извлекаемите запаси каолинова 
суровина ще възлезе на около 12, 86 млн. тона, предвид, което средно годишния добив на 
извлекаеми запаси каолинова суровина възлиза на средно годишно около 0,6 млн. тона. 
Обемна плътност на каолиновата суровина е 1.87 т/м3 (за двата участъка). Планира се 
участъците да се разработват в период от 35 години.  

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. 

Иззетата минна маса през срока на концесията възлиза на около 27,79 млн. м3. 
Средният коефициент на разкривка през срока на концесията, при който ще се извършва 
добивът е 1,58 м³/тона. 

Обобщените идейни проектни разчети за главните параметри при разработка на 
находището, са следните: 

 Мина маса - 27,79 млн. м³. 
 Добив на промишлени запаси - 14,02 млн. тона. 
 Експлоатационни загуби - 1,16 млн. тона. 
 Извлекаеми запаси - 12,86 млн. тона. 
 Разкривка - 20,30 млн. м³ 
 Обем на почвения материал хумуса - 0,9241 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 I-5 Прогнозирана производителност по извлекаеми запаси по периоди 
 

Период 1 2 3 4 5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 
Добив 
хил.тона 

   300 300 1500 1700 3000 3000 1500 1500 

Период Изграждане 
на кариера 

Достигане 
на мощност 

Усвояване 

 
 

I.2.Е. Изисквания относно използването на земните недра – на етапа на 
строителство и на етапа на експлоатация 

Възложителят е предоставил информацията и документите, нужни за изготвяне на 
доклада за ОВОС, а именно: 
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1. „Доклад за резултатите от проучвателни сондажни работи на находище на 
каолинова суровина „Балабана“ община Дулово, област Силистра, извършени през 2004 г. с 
изчислени запаси и ресурси към 01.01.2005 г.“ утвърден с Протокол № НБ-58 от 25.10.2005 
г. от СЕК на МОСВ; 

2. Решение на Министерския съвет на Република България № 477 от 09.07.2018 г. 
обн., ДВ, бр. 58 от 13.07.2018 г., с което на „КАОЛИН“ ЕАД е предоставена концесия за 
добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ, 
представляващи изключителна държавна собственост – неметални полезни изкопаеми – 
индустриални минерали – кварц-каолинова суровина, от находище „Балабана“, участък 
„Източно гнездо“ и участък „Западно гнездо“; 

3. Договор от 29.11.2018 г., сключен с Министерски съвет на Република България, 
представляван от Министъра на енергетиката, за предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц-
каолинова суровина. 

След провеждането на процедурата по ОВОС, ще се изпълнят следните нормативни 
изисквания на специални закони: 

- Закон за подземните богатства: 
1. Изготвяне на цялостен работен проект за разработване на находището, в който се 

включват: 
– План за управление на минните отпадъци. 
В Приложение № 52 е представен План за управление на минните отпадъци (ПУМО), 

който е предварителен и е разработен във връзка с изготвяне на доклад за ОВОС за 
инвестиционно намерение за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални 
минерали – кварц-каолинова суровина, от находище „Балабана“, участък „Източно гнездо“ 
и участък „Западно гнездо“, разположено в землищата на с. Грънчарово, с. Колобър, с. 
Секулово и с. Полковник Таслаково, община Дулово, област Силистра. Окончателният 
ПУМО ще се изготви след провеждане на процедурата по ОВОС, като част от Цялостен 
работен проект. Окончателният ПУМО се одобрява от министъра на енергетиката. 

– Цялостен работен проект за техническа и биологическа рекултивация на 
находище „Балабана“, участък „Източно гнездо“ и участък „Западно гнездо“, в който ще се 
определят дейностите по закриване на кариерата. ЦРП ще включва и проект за мониторинг 
на компонентите на околната среда след рекултивацията на кариерата.  

 
- Закон за устройство на територията и Закон за опазване на земеделските 

земи: 
Концесионерът ще осъществява дейността си след придобиване на необходимите 

права върху имотите, които попадат в концесионната площ. Ползването им е свързано с 
изработване на подробни устройствени планове за поземлените имоти и провеждане на 
необходимите процедури за промяна предназначението на земята за неземеделски нужди. 
 

I.3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕТАПА НА 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ВСИЧКИ 
ПРОЦЕСИ И ДЕЙНОСТИ), НАПРИМЕР ЕНЕРГИЙНИ НУЖДИ И ИЗПОЛЗВАНА 
ЕНЕРГИЯ, ЕСТЕСТВОТО И КОЛИЧЕСТВОТО НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ 
МАТЕРИАЛИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВОДИТЕ, ЗЕМНИТЕ 
НЕДРА, ПОЧВИТЕ И БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ) 
 

I.3.А. Основни процеси и технологична схема на добива  
До момента находище „Балабана” не е разработвано. 
Основните процеси, включени в инвестиционното предложение са: 
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- 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, свързани с отнемане, транспортиране до определените площадки за депониране и 
насипване на минните отпадъци от стерилна скална маса; провеждане на минно-строителни 
работи за достигане на полезното изкопаемо и създаване на траншеи и работни площадки, 
от които да започне същинският добив. Общо, от двата участъка, ще бъдат отнети 
приблизително 20,3 млн.м3 земни маси - разкривка, които ще се депонират на външно 
насипище. При възможност, в етапа на напреднала експлоатация, разкривката ще се насипва 
обратно в отработените кариерни котловани.  
 

2. Вторият етап „Експлоатация“- при средно-годишна производителност от 0,6 
млн.т. каолинова суровина ще бъдат добити около 14,02 млн. тона промишлени запаси 
каолинова суровина. При размер на експлоатационните загуби около 8,3 % (за двата 
участъка), количеството на извлекаемите запаси каолинова суровина възлиза на около 12,86 
млн. т. Обемна плътност на каолиновата суровина е 1.87 t/m3 (за двата участъка). 

Планира се участъците да се разработват в период от 35 години. Добиването на 
суровината ще става след провеждането на експлоатационно проучване за качествата на 
отделните видове суровина в планираните за добивни работи терени и чрез изкопаване 
посредством багери (с права или обратна лопата).  
 

3. Третият етап е „Закриване, ликвидация и рекултивация“ и третира въпросите 
по закриване, извеждане от експлоатация, премахване на ненужна инфраструктура, 
последваща рекултивация на двата участъка и мониторинг. 
 

I.3.А.1. I.В.1.1. Разкриване и подготовка на кариерното поле през 
строителния период 

В периода на изграждане на кариерата, т.н. кариерно строителство, се цели да се 
осигури достъп на минната механизация до полезното изкопаемо и откривката, за да се 
постигне количество на подготвени и разкрити запаси. Извършва се в следната 
последователност: 

а) Отнемане на почвения слой 
б) Провеждане на мероприятия по насипване и съхранение на почвения слой, 

включващи: 
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 Определяне на площи, върху които ще се депонира почвеният слой; 
 Същинско насипване на почвения слой; 

 
в) Откривни работи – разкриване, чрез изземване на кватернерните отложения; 
г) Провеждане на мероприятия по насипване на откривните маси, в т.ч.: 
 Определяне на площи, върху които ще се депонират откривните маси  
(външни насипища); 
 Същинско насипване на откривка; 
 Провеждане на минно-строителни работи за достигане на полезното изкопаемо и 

създаване на траншеи и работни площадки, от които да започне същинският добив. 
 

Откривните работи ще се водят с еднокофови багери с обем на кофата 2 м3, след 
предварително изземване на почвения слой. След изкопаване и натоварване в автосамосвали 
разкривката ще се транспортира до външно или вътрешно насипище. Постъпилият материал 
в насипището ще се оформя от булдозер според проектните параметри на насипището. 
Предварително от основата на външните насипища ще се отнема почвения слой. 

Почвеният слой (хумуса) ще се изкопава от хидравличен багер или скрепери 
директно от земния масив и ще се натоварва на автотранспорт. Самосвалите ще 
транспортират почвата до външни временни хумусни депа. Постъпилият материал в депото 
ще се оформя от булдозер. 

Насипообразуването ще се извършва с булдозер. Възможни са две схеми на работа. 
При първата булдозерът ще прибутва материала към откоса на вече оформено насипищно 
стъпало. При втората схема на работа булдозерът ще изгражда насипището на слоеве от долу 
на горе. 

Общо от цялата използвана концесионна площ ще бъдат отнети приблизително 20.3 
млн.м3 земни маси- разкривка, които ще се депонират на самостоятелно външно насипище. 
При възможност, в етапа на напреднала експлоатация, разкривката ще се насипва обратно в 
отработените кариерни котловани. 

В процеса на строителство, режимът на работа ще е двусменен. Необходимата 
механизация за провеждане на минното строителство е дадена в Таблица I.В.1.1-1. 
 
Таблица I-6 Необходима техника при строителството на двата участъка 

№   М Е Х А Н И З А Ц И Я  Kоличество 

1. Хидравлични багер с обем на кофата 2 м3 бр. 4 

2. Автосамосвали 25 т бр. 10 

3. Булдозери 20 т бр. 2 

4. Челен Товарач  бр. 1 

5.  Автогрейдер  бр. 1 

6. Автополивачка бр. 1 

7. Геологопроучвателна сонда бр. 1 

 
I.3.А.2. Система на разработване на находището през експлоатационния 

период 
Находището ще се разработи и усвоява чрез класическата транспортната система на 

стъпала отгоре надолу. 
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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.  

 
Параметрите на системата на разработване са: 
 Работни площадки с ширина 20 m; 
 Ъгълът на откоса на работното стъпало: по разкривка 70˚, по каолинова суровина 

60˚; 
 Височината на работното стъпало по откривка - 4 м; 
 В краен борд работните стъпала по откривка се счетворяват като височината им 

достига 16 метра; 
 Височината на работното стъпало по суровина - 4 м; 
 В краен борд работните стъпала по суровина също се обединяват по четири като 

височината им достига 16 м; 
 Транспортната площадка е най-малко 12-14 м; 
 Неработните берми са 8 м; 
 Ъгълът на откоса на неработното стъпало е: по разкривка 60˚, по каолинова 

суровина 35˚; 
 Ъгъл на откоса на насипищните стъпала е 35˚; 
 Бермата на насипищата е 20 м; 
 Височината на насипищното стъпало е до 30 м. 
 
Режим на работа и организация на труда 
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: 
 
Таблица I-7 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 

 
Предвиждат се 506 работни смени годишно с продължителност на смяната 8 часа.  
Предвид прогнозния средногодишен добив посочен по-горе, се определя и 

числеността на необходимите служители за максимално натоварване, при двусменен режим 
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на работа, като е съобразен вида дейностите, които следва да се обезпечават. Общият брой 
работещи на обекта ще бъде 50 човека. 
 
Таблица I-8 Числен състав на персонала (функция от производствената програма) 

№ Длъжност на персонала брой 
I Инженерно-технически персонал  
1. Началник кариера 1 
3 Началник смяна 2 
3. Геолог 1 
4. Маркшайдер 1 
II Производствен персонал  
1. Багеристи 8 
2. Булдозеристи 4 
3. Шофьори на автосамосвали и автополивачка 22 
4. Машинист на челен товарач 2 
5. Сондьори 2 
6. Автогрейдерист 2 
7. Механик 1 
8. Охрана 4 
 общо 50 

 
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. 
 

Кариерна техника и транспорт 
Почвата, разкривката и суровина се изкопават и натоварват с багери на автосамосвал 

и се транспортират съответно до съответното депо, открит склад, обект или обогатителната 
фабрика. Предвижда се използването на автосамосвали с товароносимост 25 т. 

Механизацията за изпълнение на минните и геологопроучвателни работи в границите 
на концесията се предполага да бъде: 

  Хидравлични багери – 4 броя за изкопаване и натоварване на разкривката и 
каолиновата суровина – кофа около 2 м3; 

 Автосамосвали – 10 броя за транспортиране на разкривката до временните депа за 
почва и до насипищата за льос и вътрешна разкривка и за транспортиране на каолиновата 
суровина до открития склад за суровина – товароносимост около 25 т.  

 Булдозери – 2 броя за насипообразуване на почвата, льоса и вътрешната разкривка 
и каолиновата суровина и за поддържане на временните пътища; 

 Челен товарач – 1 брой за натоварване на каолиновата суровина от халдите на 
автосамосвал – кофа около 3 м3;  

 Автогрейдер – 1 бр. за поддръжка на кариерните пътища; 
 Автополивачка – 1 брой за оросяване на работни площадки и автопътищата при 

сухо време (в случай, че дейността се извършва от възложителя); 
 Геологопроучвателна сонда – 1 брой за обезпечаване на експлоатационното 

проучване. 
 

Транспортна схема на извозване на полезното изкопаемо 
 

→ В границите на концесионната площ: 
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В концесионната площ ще са налични временни пътища за извозване на добити 
суровини и/или разкривка. Средните транспортни разстояния в рамките на концесионната 
площ по идейния проект са дадени в таблица: 
Таблица I-9 Средни транспортни разстояния в рамките на концесионната площ 

Дължина, m 
Балабана 
Източно 
гнездо 

Балабана 
Западно 
гнездо 

Външно 
насипище 

Депо хумус 1 608,5   
Депо хумус 2 1412,6   
Депо хумус 3  637,3  
Депо хумус 4  1114,3  
Депо хумус 5   89,2 
Работна площадка 1 147,8   
Работна площадка 2  85,4  
Площадка склад суровина 351,9 510,0  
Външно насипище 252,7 493,6  

 
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. 

На 

Фиг. I-4 са показани вътрешно кариерните трасета за извозване на суровини, разкривка и 
незамърсени земни маси (хумус), в рамките на концесионната площ 
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Фиг. I-4 Идейна схема на вътрешно кариерни трасета за извозване на суровини и разкривка 
 

 

→ Транспорт на суровините извън концесионната площ: 
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. Това трасе 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; 
 3,5 км от републикански Ι-7 до бъдеща производствена мощност на „Каолин“ в 

Дулово. 
 
Предвижданията за трафика на автомобилите за извозване на суровините е в 

зависимост от товароподемността на самосвала и режима на работа, а именно: 
 
При допускане 400 х.т. до ПП „Дулово“ на година: 
- Самосвали 15 т, едносменен режим 8 часа, 12 курса/час; 
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- Самосвали 15 т, двусменен режим 16 часа, 6 курса/час; 
- Самосвали 25 т, едносменен режим 8 часа, 10 курса/час; 
- Самосвали 25 т, двусменен режим 16 часа, 5 курса/час. 
 
Трасе 2 (до ПП „Каолиново“) 
Трасето е от находище „Балабана“ до ПП „Каолиново“ и е с обща дължина около 26, 

5 км. Това трасе 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 
 4,5 км по републикански път III- 7003 до ПП „Каолиново“ гр. Каолиново.  
 
Предвижданията за трафика на автомобилите за извозване на суровините е в 

зависимост от товароподемността на самосвала и режима на работа, а именно:  
 
При допускане 200 х.т. до ПП „Каолиново“ на година: 
- Самосвали 15 т, едносменен режим 8 часа, 8 курса/час; 
- Самосвали 15 т, двусменен режим 16 часа, 4 курса/час; 
- Самосвали 25 т, едносменен режим 8 часа, 4 курса/час; 
- Самосвали 25 т, двусменен режим 16 часа, 2 курса/час. 
 
Трасе 3 (до ПП „Каолиново“) 
Трасето е от находище „Балабана“ до ПП „Каолиново“ и е с обща дължина около 20, 

5 км. Това трасе включва: 
 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 ΙΙΙ-7005; 
 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, а именно:  
 
При допускане 200 х.т. до ПП „Каолиново“ на година: 
 Самосвали 15 т, едносменен режим 8 часа, 8 курса/час; 
 Самосвали 15 т, двусменен режим 16 часа, 4 курса/час; 
 Самосвали 25 т, едносменен режим 8 часа, 4 курса/час; 
 Самосвали 25 т, двусменен режим 16 часа, 2 курса/час. 
 
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 III-7005 
южно от находището до ПП „Каолиново“. 
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Фиг. I-5 Идейна схема на трасета за извозване на суровина до производствени предприятия 

 
Спомагателни инсталации и съоръжения 
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Инвестиционното предложение не предвижда изграждането на спомагателни 
инсталации и съоръжения. 

 
Други 
Необходимите ремонтни и профилактични дейности по механизацията ще се 

извършват в ремонтните бази на външни специализирани фирми. На територията на 
находището ще се извършват само несъществени ремонти и прегледи на техниката от 
обслужването на двата участъка. 

 
I.3.А.3. I.В.1.3. Закриване на дейността 
След усвояване на суровината участъците подлежат на техническа и биологична 

рекултивация с цел възстановяване характеристиките на ландшафта. 
Закриването - напускането на добивните площи и площите за насипване по време на 

срока на концесията и окончателното напускане на концесионната площ ще е предмет на 
цялостен проект за рекултивация на нарушените терени в находището който е част от ЦРП. 

Инвестиционното предложение предвижда с развитие на минните дейности да се 
извършва поетапно рекултивиране на отработените площи – поетапна техническа 
рекултивация. 

Биологичната рекултивация на нарушените терени, включва изпълнението на 
комплекс от лесотехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия за 
създаване на горски масиви от дървесна растителност през първите 3 години след 
изпълнението на техническата рекултивация (чл. 4, т. 2 б от Наредба 26/1996). 

Основните дейности, предвидени на този етап са за подобряване на условията на 
месторастене и избор на подходяща за условията дървесна и тревна растителност. 

Предвидените в проекта мероприятия включват: 
 Мелиоративни мероприятия; 
 Внасяне на минерални торове. 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. 
 

I.3.Б. Характеристика на използваните основни суровини, материали, 
енергийни и водни ресурси при реализация на инвестиционното предложение  
 

I.3.Б.1. Енергийни ресурси 
 

 Електроенергия 
Използването на мобилна кариерна техника, задвижвана с дизелови двигатели не 

изисква електроразпределителни или газопреносни мрежи. За битови нужди и захранване 
на административно-технически помещения (фургони на работните площадки), при 
необходимост, ще се осигури електрозахранване чрез фотоволтаични панели на фургоните 
и/или присъединяване към електроразпределителната мрежа в точката, посочена от 
съответното електроразпределително дружество. 

При разработването на находището ще се работи на две смени, преобладаващо през 
светлата част от денонощието, независимо от сезоните. На площадката не се предвижда 
механизация с електрозахранване. 

 Топлоенергия 
При реализация на инвестиционното предложение не се предвижда използването на 
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топлоенергия. 
 

I.3.Б.2. Горива 
Кариерната техника и механизация ще използва дизелово гориво. Ремонтни дейности 

на обекта няма да се извършват. Поддържането и ремонта на механизацията ще се извършва 
във външна база. 

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. 

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. 

Прогнозираното общото средногодишно потребление на дизелово гориво ще бъде 
около 900 т за оценяваната от този ДОВОС производствена програма. 

Количествата гориво са прогнозирани за пълна натовареност и непрекъснат режим 
на работа, което на практика никога не се случва. 

Булдозерът и челният товарач имат разход на гориво в зависимост от натоварването 
30-32 литра на час. Когато теренът позволява, тези машини няма да работят на пълно 
натоварване през цялата смяна. Разходът на гориво на всички машини в двата участъка 
варира с големи отклонения в зависимост от атмосферните условия, състоянието на терена, 
на вътрешно кариерните пътища, интервали на сухо време и валежи. 

На площадката 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. 

Местодомуването на транспортната механизация ще се извършва във външни бази, 
където се зарежда и с гориво, а на товарната в работните площадки в концесионната площ. 
Товарната механизация се зарежда с цистерна горивозарядчик. 
 

Опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, които ще бъдат налични в 
предприятието и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба в 
случаите по чл. 99б ЗООС: 

По време на строителство (подготовка за добив, разкривни дейности), експлоатация 
и рекултивация не се предвижда съхранение на горива и опасни вещества от Приложение № 
3 от ЗООС. 

По време на експлоатация на находището няма да се извършват дейности с опасни 
вещества. 
 

I.3.Б.3. Водни ресурси 
В процеса на водене на разкривните и добивните работи по открит способ, свързани 

с изземване на полезните изкопаеми от двата участъка, не се предвижда използването на 
води за производствени нужди. 

Водоснабдяване на обекта на инвестиционното предложение от селищна 
водопроводна мрежа не се предвижда. Не се предвижда и изграждане на съоръжение за 
водовземане от подземни или повърхностни води. 

За оперативно обслужване на работещия персонал се предвижда инсталирането на 
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мобилни /контейнерен тип/ помещения (фургони), представляващи съблекални, столова и 
помещение за охраната, както и за съхраняване на необходимите документации, материали, 
работно и предпазно облекло и инструменти свързани с експлоатацията на кариерата и 
поддръжката на технологичните съоръжения. Същите ще бъдат стационирани на 
предвидените две работни площадки. 

За хигиенно обслужване на работещите /измиване на ръцете/ се предвижда 
монтиране на чешма с преносими PVC резервоари за чиста и отпадъчна вода. Обслужването 
на чешмата и резервоарите ще се извършва от специализирана фирма, която да ги обслужва 
на база сключен договор с „Каолин“ ЕАД. 

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. 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. В тези водосборнци ще постъпват повърхностните 
атмосферни води от валежи и водите от отводняване на кариерите. 

За задоволяване на питейни нужди на работещите на обекта ежедневно ще се доставя 
питейна вода от търговската мрежа. 

На територията на кариерата се предвижда да се доставят химически тоалетни, които 
редовно ще бъдат обслужвани от специализирана фирма на база сключен договор с 
„Каолин“ ЕАД. 

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. 

Предвиденият мониторинг на водите през фазата на закриването и рекултивацията се 
очаква да потвърди, че няма източници на замърсяване от рекултивираните терени. 
 

I.4. Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии 
(като замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, 
нейонизиращи лъчения, радиация) и количества и видове на отпадъците, получени по 
време на етапа на строителство и на етапа на експлоатация 
 

I.4.А. Генерирани отпадъчни газове – количествена и качествена оценка 
Експлоатацията на находище „Балабана“ ще се извършва по открит способ, 

последвано от изземване и транспортиране на добитата маса. Добитата кварц-каолинова 
суровина ще се товари с помощта на багер, който ще обслужва няколко товарни самосвала, 
които ще транспортират суровината до открита складова площадка в границите на 
концесионната площ и/или до преработвателни мощности в град Каолиново и град Дулово. 

Производствената програма за целия 35 годишен период на концесията е представена 
в табл. I.Г.1-I-10. От нея се установява, че през първите 3 години не се предвижда добив на 
суровина. Четвъртата и петата година представляват период на достигане на мощност, а 
същинският добив се реализира през периода от шестата до тридесет и петата година. 

Освен това, периодът 21 – 25 година от концесията се характеризира с най-голям обем 
на общите дейности (отстраняване на почвен слой, разкривка и добив на суровина), поради 
което 21-та година е избрана като базова при оценяването на степента на въздействие на 
експлоатацията на кариерата върху качеството на атмосферния въздух. 
 
Таблица I-11 Производствена програма за периода на концесията 

 Години от периода на строителството (1, 2, 3) и достигане на мощност (4, 5) 
Дейност Мярка 1 2 3 4 5   



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.27 

Добив хил. 
тона - - - 300 300 

Разкривка  
(общо глини, льос 
и др., с хумус) 

по хил. 
m3 1000 1000 1000 500 500 

Почвен слой 
(хумус) 

по хил. 
m3 50 50 50 50 50 

 Години от периода на усвояване (6 – 35) 
Дейност Мярка 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 общо 
Добив по 

хил.тон
а 

1500 1700 3000 3000 1500 
 
1500 12800 

Разкривка 
(общо глини, льос 
и др., с хумус)  

по хил. 
m3 2150 2150 2150 3650 4000 

 
2220 20300 

Почвен слой 
(хумус) 

по хил. 
m3 100 100 100 100 200 74 924 

 
Последователно, а след двадесетата година паралелно, ще се разработят и двата 

участъка от находището. За изпълнението на производствената програма се предвиждат два 
варианта на работа – едносменен (8 часа) или двусменен (16 часа). При едносменен режим 
и същата производствена програма, ще се увеличи двойно интензивността на дейностите, 
т.е. ще нараснат средночасовите емисии на замърсители. Това, разбира се, ще доведе до по-
високи стойности на средночасовите концентрации на замърсителите – с други думи, 
едносменният режим съответства на най-лошия сценарий. 

 
I.4.А.1. При строителството 
Инвентаризация на емисиите 
 
Емисии на ФПЧ10 
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 по време на строителството на кариерата се основава 
на: 

1. Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни 
вещества във въздуха, утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013г. на МОСВ; 

2. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013 
3. AP-42: Compilation of Air Emission Factors, Chapter 13 Miscellaneous  
Sources. 
Емисии на фини прахови частици и общ суспендиран прах (ОСП) по време на 

строителството ще се генерират от следните дейности: 
 булдозериране; 
 отнемане на хумусния почвен слой; 
 товарене и разтоварване на хумуса; 
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 отнемане на льос, пясъци и други скални материали, които не са обект на добива; 
 товарене и разтоварване на откривката; 
 при първоначалното съхранение на хумусната и скалната откривка – вследствие 

на вятърна ерозия; 
 изграждане на руднични пътища. 

 
Определени количества фини частици (до 10 µm) ще се генерират в резултат на 

изгарянето на дизелово гориво в ДВГ на кариерната техника. Количествата на ОСП и ФПЧ10 
са изчислени чрез използването на гореспоменатите методики (1, 2, 3).  

Емисионният фактор за емисии на прах от операциите съхранение и вятърна ерозия 
може, със сравнително висока точност, да се оцени по следната емпирична формула:  

 

𝐸𝐸 = 0.0016 𝑘𝑘 
� 𝑈𝑈2.2�

1.3

�𝑀𝑀2 �
1.4  𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑀𝑀𝑘𝑘 

 
където: E означава емисионен фактор; 
k – безразмерен гранулометричен множител; 
U – средна скорост на вятъра, [m/s]; 
М – съдържание на влага, [%]. 
Средната скорост на вятъра е определена на базата на метеорологичните данни и 

възлиза на 3.7 m/s, а съдържанието на влага в откривката и в хумусния слой е 18.8 и 9.9 % 
съответно. 

Стойността на гранулометричния множител k зависи от размера на частиците, както 
е показана в Таблица I.Г.1.1-1  

 
Таблица I-12 Стойности на k в зависимост от аеродинамичния диаметър на частиците 

Размер < 30 µm < 15 µm < 10 µm < 5 µm < 2.5 µm 

k 0.74 0.48 0.35 0.20 0.053 
 

Получените по горната формула емисионни фактори за емисии на ФПЧ10 от откривка 
и хумус (товарене разтоварване и вятърна ерозия) са 4.77883E-05 и 0.000117288 kg/t, 
съответно. Тогава през периода на строителството емисиите на ФПЧ10 са 95.58 kg/y от 
дейността откривка и 11.73 kg/y от дейността отнемане и складиране на хумуса. 

Емисиите на ФПЧ10 от ДВГ на използваната, по време строителството, техника са 
изчислени с използване на емисионен фактор от Актуализирана единна методика за 
инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха, утвърдена със Заповед № РД-
165/20.02.2013г. на МОСВ, SNAP CODE 80800. 
 
Таблица I-13 Емисии на ФПЧ10 от ДВГ на кариерната техника 

 

Техника и 
Механизация Брой 

Консумация на дизелово гориво  Емисия 
на ФПЧ10 

За 
разкривка 

за 
хумус Общо 

l/y l/y kg/y kg/y 
Багер 4 120000 12000 132000 642.91 
Самосвали 10 306667 23000 329667 1605.64 
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Булдозер 2 43333 4333 47667 232.16 
Челен Товарач 1 10000 1000 11000 53.58 
Автогрейдер 1 10000 1000 11000 53.58 
Автоводоноска 1 12000 1200 13200 64.29 
Общо  502000 42533 544533 2652.15 
 
Емисии на газови замърсители 
Освен фини прахови частици, дизеловите двигатели емитират и други замърсители 

на въздуха, емисионните фактори за които са представени в табл. I.Г.1.1-3. Емисионните 
фактори са определени по Актуализираната единна методика за инвентаризация на 
емисиите на вредни вещества във въздуха, утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013г. на 
МОСВ. 
Таблица I-14 Емисионни фактори за дизелови ДВГ на извън пътна техника 
 

Замърсител N
Ox 

NMV
OC 

C
H4 

C
O 

NH
3 

N
2O 

С
O2, 

Емисионен фактор, g/kg 
гориво 

48
.8 7.08 0.

17 
15

.8 
0.0

07 
1.

30 
31

88 
 
Таблица I-15 Емисии от ДВГ на кариерна техника, t/y 
 

Дейност 

Дизело
во 

гориво, 
kg/y 

NO
x 

NMV
OC CH4 C

O NH3 N2
O СO2 

Разкривка 426700 20.8
2 3.02 0.07

3 
6.7

4 
0.00

30 
0.55

5 
1360

.3 
Отстраняване на 

хумуса 36153 1.76 0.26 0.00
6 

0.5
7 

0.00
03 

0.04
7 

115.
3 

Общо 462853 22.5
9 3.28 0.07

9 
7.3

1 
0.00

32 
0.60

2 
1475

.6 
 
 

I.4.А.2. При експлоатацията 
Инвентаризация на емисиите 

 
Емисии на ФПЧ10 
След периода на строителството, на кариерата започва и добив на суровина, макар и 

в намалени количества. През четвъртата и петата година обемът на разкривката се намалява 
на половина, обемът на изземания хумус се запазва такъв, какъвто е през периода на 
строителството. Същинският добив на суровина (усвояване) започва след петата година. 
Това е и новата дейност, която ще се извършва на кариерата. 

Емисиите на прах от добив на минерали, SNAP CODE 40616, се определят според 
Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във 
въздуха, утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013г. на МОСВ. Емисионните фактори са 
дадени в табл. I.Г.1.2-1 
 
Таблица I-16 Емисионни фактори за добив на минерали 
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Замърсител Емисионен фактор (EF), g/Mg 
ОСП 0.07 
ФПЧ10 0.04 

 
Средното влагосъдържание (от изследванията на физикохимичните показатели) на 

откривката е 18,8 %, на почвения материал - 9.9 %, а средната скорост на вятъра, определена 
по метеорологичните данни, е 3.7 m/s. Емисиите от движението на самосвалите по вътрешно 
кариерните пътища са определени в съответствие с Актуализираната единна методика за 
инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха, утвърдена със Заповед № РД-
165/20.02.2013г. на МОСВ, SNAP CODE 80800. За извън пътна техника с дизелови ДВГ, по 
отношение на ФПЧ10 е използван емисионен фактор EF = 5.73 g/(kg гориво). 

Годишни емисии на CH4, NH3 и N2O (табл. I.Г.1.1-4) 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. 

За неметанови летливи органични компоненти няма определена норма за КАВ, тъй 
като не може да бъде дефинирана норма за смес от множество химични вещества. 
Въглеродният диоксид не представлява замърсител на въздуха. Като парников газ, само 
неговата емисия подлежи на мониторинг. От казаното следва, че математично моделиране 
на качеството на въздуха в района на кариерата следва да се направи само за ФПЧ10 и азотни 
оксиди. 

От производствената програма (табл. I.Г.1-1) с най-голямо въздействие върху 
околната среда ще бъдат годините 21-25. По тази причина, като базова за оценка на степента 
на замърсяване на въздуха се приема двадесет и първата година от концесията. Годишните 
количества на откривка, хумуса и добива на суровина, заедно с присъщите им емисии за 
базовата година са представени в табл. I.Г.1.2-2. Общото количество на емисиите на ФПЧ10 
за базовата годината възлиза на 56 kg/y. 
 
Таблица I-17 Обем на дейностите и емисии на ФПЧ10 за базовата 21-ва година 

Дейности Мярка Количество Замърсител Мярка Количество 
Скална 

откривка t/y 730000 ФПЧ10 kg/y 29.20 

Хумус t/y 20000 ФПЧ10 kg/y 0.80 
Добив 

суровина t/y 600000 ФПЧ10 kg/y 24.00 
ОСП kg/y 42.00 

 
 

Емисии на газови замърсители 
 

За базовата година емисионните фактори са изчислени по споменатата по-горе 
Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във 
въздуха, утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013г. на МОСВ. Общите за откривка, 
хумус и добив емисии на газови замърсители от използваните горива са дадени в Таблица 
I-18. 
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Таблица I-18 Емисии на газови замърсители от ДВГ на кариерна техника, t/y, за базовата 21-

ва година 
 

Дейност 
Дизелово 
гориво, 

kg/y 
NOx NMVO

C CH4 CO NH3 N2O СO2 

Общо 462853 22.59 3.28 0.079 7.31 0.0032 0.602 1475.6 
 
 

I.4.А.3. При закриване и рекултивация 
През фазата на закриване и рекултивация няма да има организирани източници на 

емисии на вредни вещества. 
Замърсяването на въздуха през последната фаза на инвестиционното предложение ще 

се дължи главно на дейността на товаро-транспортната техника, осъществяваща 
техническата рекултивация. Инвеститорът предвижда поетапна рекултивация на кариерите. 
Ще се използва откривка и почва от временните депа, които се намират на територията на 
инвестиционното предложение. 

В този период се очакват неорганизирани прахо-газови емисии от ДВГ на 
използваната техника и транспортни средства, както и емисии на прах от товаро- разтоварни 
дейности. Емисии няма да се различават съществено по вид и количество от тези емитирани 
в периода на строителство. 
 

I.4.Б. Генерирани отпадъчни води – количествена и качествена оценка 
Строителството и експлоатацията на кариерата са взаимно свързани етапи, които 

основно се характеризират с еднакви дейности и аналогични генерирани отпадъчни води. 
Разработването на находището ще се осъществява по открит сух способ. На 

територията на концесионната площ ще се извършват дейности по добив на кварц-
каолинова суровина, вкл. съпътстващи основната дейност. Преработка на суровината няма 
да се извършва. 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. Технологията на добива предвижда 
намаляване на запрашеността от движението на автосамосвалите чрез поливане на пътищата 
с вода – около 1000 м3/годишно. Това ще се обезпечава чрез води, доставени на обекта с 
водоноски и/или събрани атмосферни води. 
 

I.4.Б.1. I.Г.2.1. При строителството 
В този етап стартират подготвителните дейности за разработване на находището, 

свързани с отстраняване на горния почвен слой (хумуса) и откривката, депонирането им на 
определени депа за хумус и насипища и оформяне на работните стъпала, на които ще се 
водят добивните дейности. Първоначално това ще са работи, които ще се извършват на 
„Участък Източно гнездо“, а след 20 година от започване на добивните работи, ще се 
стартира строителството и на кариерата на „Участък Западно гнездо“ на находището. 

През строителния период производствени отпадъчни води няма да се формират. 
За недопускане на повърхностните атмосферни води котлованите на двете кариерни 

гнезда се предвижда изграждане на дренажна канавка около участъците за добив. Чрез 
канавките атмосферните води ще се отвеждат във водосборник (земекопен) разположен в 
близост до всеки един участък. За питейни нужди ще се доставя бутилирана вода. 

За хигиенно обслужване на работещите /измиване на ръцете/ се предвижда 
монтиране на чешма с преносими PVC резервоари за чиста и отпадъчна вода, като 
резервоара за отпадъчна вода, периодично се почиства и замърсената вода се извозва до град 
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Дулово за включването ѝ в канализационната система на града, след сключване на договор 
с ВиК оператора. 

На територията на кариерата се предвижда да се доставят химически тоалетни, които 
редовно ще бъдат подменяни от специализирана фирма. За целта Възложителят следва да 
сключи договор. 
 

I.4.Б.2. При експлоатацията 
Разработването на находището ще се осъществява по открит сух способ. На 

територията на концесионната площ ще се извършват дейности по добив на кварц-
каолинова суровина, вкл. съпътстващи основната дейност. Преработка на суровината няма 
да се извършва. 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. 

Оценяваният от ОВОС проектен капацитет, предвижда да бъдат ангажирани 50 души 
персонал. За осигуряване на санитарно-битовите им условия се предвижда осигуряване на 
химични тоалетни, поддържането на които ще се извършва от фирмата доставчик, ще бъдат 
осигурени фургони за персонала и за съхраняване на необходимите документации, 
материали, работно и предпазно облекло и инструменти свързани с експлоатацията на 
кариерата и поддръжката на технологичните съоръжения. 

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. 

 
Управление на атмосферни и подземни води – отводняване на кариерата 
Подземни води 
Хидрогеоложките условия в находището са благоприятни за открита целогодишна 

дейност. Това е зона на дълбоки води от карстово-пукнатинен тип с ниво от 80 до 180 m от 
повърхността на терена.  

От проведените хидрогеоложки проучвателни работи може да се заключи, че 
хидрогеоложките условия са обусловени основно от зърнометричния състав на 
кватернерните и предкватернерните отложения, представени от песъчливо-глинести и 
прахови-песъчливо-глинести материали, като на места се наблюдават преходи. В 
хидрогеоложката практика материали с подобен зърнометричен състав и ниско 
филтрационни свойства обикновено се третират като водоупори. В границите на проучвания 
район могат да бъдат отделени основно два водоносни (или по-точно водосъдържащи) 
хоризонта: кватернерен и предкватернерен. Залягащите под песъчливо-глинестите 
каолинсъдържащи отложения долнокредни неравномерно окарстени варовици в границите 
на достигнатите от моторни сондажи дълбочини са водопоглъщащи. Кватернерният 
водоносен хоризонт има повсеместно разпространение. В литоложко отношение е 
представен от почвен слой, порести льосови материали и глини песъчливи, червенокафяви, 
на места с варовикови включения, плътни, твърдо пластични. За водоупор служи 
маркиращият хоризонт на червените песъчливи глини. Подхранването на кватернерния 
водоносен хоризонт става изключително за сметка на инфилтриращи се атмосферни води. 
Заключението е, че в кватернерните отложения не е формиран постоянен грунтов поток. 
Доколкото може да възникват обводнени участъци (лещи) по време на сезони с обилни 
валежи, същите ще имат временен характер. На места, където водоупорът от червени 
кватернерни глини изтънява, може да се създаде възможност дренирането да се извърши в 
отдолу лежащите предкватернерни материали посредством много бавно изцеждане. Следва 
да се уточни, че названието „предкватернерен водоносен хоризонт“ е условно, защото 
филтрационните свойства на материалите са много ниски и с прокараните хидрогеоложки 
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сондажи не е установено наличието на подземни води. 
Песъчливо-глинестите материали, запълващи карстовите форми, са еднородни по 

състав, неиздържани площно и по мощност. На места в тях се срещат прослойки от почти 
чисти глини с различна мощност и площно разпространение. При евентуална инфилтрация 
на води от кватернерния хоризонт същите ще преминат транзитно през пясъците и ще 
достигнат варовиците, изграждащи подложката. Минимално задържане може да се получи 
при среща с глинести прослойки. Изследваните проби в контура на запасите показват водно 
съдържание от 2 до 19 % – средно 9,9 %. Това водно съдържание не е високо и не може да 
доведе кварц-каолиновите пясъци в плаващо състояние. Като се сравни средното водно 
съдържание на льоса (18,8%), на залягащите под него глини (23,0%) и на кварц-каолиновите 
материали (9,9%), ясно се вижда, че в дълбочина находището е практически сухо и няма да 
има затруднения от хидрогеоложка гледна точка при разработването на същото. Известни 
водопроявления (дрениране на води) могат да се очакват по откосите на бъдещия котлован 
и то на границата на льосовите материали и залягащите под тях червени песъчливи глини. 
Такива локални изходища (изворчета) на води ще бъдат с малък дебит и ще имат временен 
характер във връзка със сезонността на валежите. Не се очаква същите да затруднят 
експлоатацията на находището. 
 

Атмосферни води 
Климатичните условия са характерни за умерено-континенталния климат. 

Характерно за този район е горещото лято, ранното настъпване на пролетта и силното 
застудяване през зимата. Районът се отличава с по-слаби валежи от средните за страната. 
Средната годишна валежна сума за района на ИП е 650 mm/m2 при 500 mm/m2 за гр. 
Силистра и 672 mm/m2 за цялата страна. За района дните с валежи през студеното полугодие 
е 51,9 при брой дни с валежи през топлото полугодие – 54,1. Тяхното отношение е 0,96, при 
което влиянието на този фактор се оценява като средно благоприятно (характерни са летните 
засушавания). 

Атмосферните води в района на находището се оттичат по посока на наклона на 
водоупора на югозапад-североизток. Предполага се, че по аналогия с други льосови терени, 
40 до 60% от валежните води ще инфилтрират, предвид, че теренът не е оголен, а е 
обработваема земя, заета от земеделски култури. Теренът е сравнително равнинен. Това дава 
възможност за акумулиране на води в локални участъци (лещи) с временен (сезонен) 
характер. 

Кварц-каолините са трудно разтворими. Те биха могли да станат източник на 
замърсители под агресивното въздействие на атмосферните води, но това изисква един доста 
продължителен период, измерван в месеци и години. Очевидно е, че при осигурено 
своевременно отводняване на кариерата, процесите на разтваряне/излугване ще бъдат 
практически изключени и качеството на попадналите в кариерното гнездо атмосферни води 
няма да се различава от това на формираната преди разработване на находището карстова 
вода с ненапорен и напорен характер. 

След провеждане на процедура по ОВОС, концесионерът следва да изготви, утвърди 
и представи за съгласуване пред министъра на енергетиката Цялостен работен проект за 
находището. Като част от проекта ще се разработи процеса на отводняване на кариерата. 
Предвид фактическата обстановка в района на ИП, препоръчително е отводняването при 
разработването на участъците на находището да се извърши чрез отводнителна канавка по 
периферията на участъците с цел недопускане навлизане на повърхностни и атмосферни 
води в котлована. 

Атмосферните води попаднали в кариерното гнездо ще се отвеждат посредством 
препомпване в резервоар или водосборник, като ще се използват за оросяване на пътищата.  

Движението на водата по естествената повърхност на терена е много сложно и трудно 
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се представя с точен математически модел. То се влияе от микрорелефа на склона по който 
се стича водата, покритието му с растителност, структурата на почвата, нейния 
зърнометричен състав и др. 

Повърхностният отток ще бъде максимално отклоняван и улавян чрез предвидените 
отводнителни съоръжения (канавки) от територията, върху която ще се развива 
инвестиционното предложение, с цел възпрепятстване контакта с материали, суровини и 
отпадъци от производствената дейност. 
 

I.4.Б.3. При закриване и рекултивация 
На този етап вода ще се използва за оросяване на пътищата при техническата 

рекултивация и за поливане при биологична рекултивация. 
За питейни нужди на работещите ще се доставя бутилирана вода. 
За хигиенно обслужване на работещите /измиване на ръцете/ се предвижда 

монтиране на чешма с преносими PVC резервоари за чиста и отпадъчна вода, като 
резервоара за отпадъчна вода, периодично ще се почиства и замърсената вода се извозва до 
град Дулово за включването й в канализационната система на града, след сключване на 
договор с оператора й. 

На територията на кариерата се предвижда да се доставят химически тоалетни, които 
ще бъдат поддържани от специализирана фирма.  

Предвиденият мониторинг на водите през фазата на закриването и рекултивацията се 
очаква да потвърди, че няма източници на замърсяване от рекултивираните терени. 
 

I.4.В. Генерирани отпадъци – количествена и качествена оценка 
Отпадъците, които ще се генерират при строителството и експлоатацията на обекта 

се класифицират като минни отпадъци, по смисъла на Закона за подземните богатства, и 
производствени и битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците.  
 

I.4.В.1. Минни отпадъци 
За находището е изготвен План за управление на минните отпадъци (ПУМО) по 

смисъла на Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци 
(обн. ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г), който е приложен към този ДОВОС. 
Миннодобивните отпадъци се формират вследствие от открития способ за разработване и 
добив на подземни богатства. Общо за концесионния срок се прогнозира че ще бъдат отнети 
приблизително 21,23 млн.м3 и депонирани на 5 броя хумусни депа и един външен отвал. 

Минните отпадъци, генерирани от добива на полезни изкопаеми (кварц-каолинова 
суровина) се класифицират по следния начин: 

 Отпадъци, генерирани при откриването на полезното изкопаемо – почвен 
материал, покриващи наслаги, льос и глина; 

 Отпадъци, генерирани при добива на каолиновите пясъци – некондиционни 
суровини или стерил. 
 

За определяне съдържанието на вредни вещества в минните отпадъци от откривката 
са взети две представителни проби – една от почвено-хумусния слой и една от същинската 
откривка. 

За определяне на механичните свойства на материалите от откривката е взета 
представителна проба. Изпитанията и анализите са извършени от акредитирана лаборатория 
„Евротест контрол” ЕАД, гр. София. Протоколите от анализите са приложения към ПУМО. 
От получените резултати можем да направим следната характеристика и класификация на 
минните отпадъци: 

А) Код и наименованието на минните отпадъци;  
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 Насип (табан) за откривка – 1 бр. 
01 01 02 Отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми 

 
 Насип (табан) за незамърсени почви – 5 броя 
01 01 02 Отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми 

 
Б) Вид на минните отпадъци 
 Насип (табан) за откривка – 1 бр. 
„Инертни отпадъци” 
01 04 08- отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, 

различни от упоменатите в 01 04 07  
 

 Насип (табан) за незамърсени почви 
„Незамърсени почви“ 
01 01 02 Отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми. 

 
Съоръжението е категоризирано в категория „Б“. 

 
I.4.В.2. Производствени и битови отпадъци при строителството, 

експлоатацията и закриването на дейността 
На площадката на инвестиционното предложение се очаква да се генерират опасни и 

неопасни отпадъци от сервизирането на обслужващата техника (багер, челен товарач и 
автосамосвали). 

Класификация на отпадъците – опасни и неопасни, както и количествена 
характеристика е посочена в Таблица I-19. 
 
Таблица I-19 Класификация, характеристика и начин на третиране на отпадъците по време 
на реализацията на инвестиционното предложение 
Код на 
отпадъци
те по 
Наредба 
№2/2004 

Наименование Количест
во, т/г Начин на третиране 

13 02 05* Нехлорирани отработени 
моторни, смазочни и масла 
за зъбни предавки на 
минерална основа 

    1 

Временно съхранение до 
предаването им за последващо 
оползотворяване/ обезвреждане на 
фирма, притежаваща разрешително 
по чл.35 на ЗУО 

15 01 10* Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 
вещества или замърсени с 
опасни вещества 

0,02 

Временно съхранение до 
предаването им за последващо 
оползотворяване/ обезвреждане на 
фирма, притежаваща разрешително 
по чл.35 на ЗУО 

15 02 02* Абсорбенти, филтърни 
материали (включително 

0,05 

Временно съхранение до 
предаването им за последващо 
оползотворяване/ обезвреждане на 
фирма, притежаваща разрешително 
по чл.35 на ЗУО 
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16 01 03 Излезли от употреба гуми 

0,05 

Временно съхранение до 
предаването им за последващо 
оползотворяване/ обезвреждане на 
фирма, притежаваща разрешително 
по чл.35 на ЗУО 

16 01 07*  Маслени филтри 

0.02 

Временно съхранение до 
предаването им за последващо 
оползотворяване/ обезвреждане на 
фирма, притежаваща разрешително 
по чл.35 на ЗУО 

16 01 13* 
 

Спирачни течности 

0.05 

Временно съхранение до 
предаването им за последващо 
оползотворяване/ обезвреждане на 
фирма, притежаваща разрешително 
по чл.35 на ЗУО 

16 01 14* Антифризни течности, 
съдържащи опасни 
вещества 0.05 

Временно съхранение до 
предаването им за последващо 
оползотворяване/ обезвреждане на 
фирма, притежаваща разрешително 
по чл.35 на ЗУО 

16 06 01*  Отпадъци от батерии и 
акумулатори 

0.05 

Временно съхранение до 
предаването им за последващо 
оползотворяване/ обезвреждане на 
фирма, притежаваща разрешително 
по чл.35 на ЗУО 

 
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 добивните работи ще се генерират и други отпадъци: 
 16 01 17 – черни метали и 16 01 18 - цветни метали,  които могат да се 

генерират от (бракувани машини и части от тях)- около 1т/г; 
 15 01 02 - отпадък от пластмасови опаковки- около 0.02 т/г; 

 
Използваната техника ще се обслужва от специализиран автосервиз и съхраняването 

и предаването за оползотворяване на генерираните производствени и опасни отпадъци са 
ангажимент на сервизиращата фирма, поради което не е предвидена възможност за 
временното им съхраняване на концесионната площ.   

Възможно е генерирането на растителни отпадъци (отсечени храсти), с код 20 02 01 
– биоразградими отпадъци. Те ще бъдат премахвани посредством резачка, като полученият 
в резултат на това отпадък, ще се третира по реда на ЗУО. 

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. 
 

I.4.Г. Генерирани енергетични замърсители – количествена и качествена 
оценка 
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I.4.Г.1. Шум 
Източник на шум в околната среда ще бъде механизацията за извършване на 

различните видове работи през отделните етапи на реализация на ИП – кариерно 
строителство, добив на суровината и рекултивация. Режимът на работа на обекта е дневен, 
двусменен, с продължителност на смяната 8 часа. 
 

I.4.Г.1.1. При 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. Нивата на 
шума, излъчван от основно използваните строителни машини варират в доста широки 
граници: багер - 80 ÷ 98 dBA, челен товарач - 83 ÷ 97 dBA, булдозер - 90 ÷ 105 dBA, товарни 
автомобили - 80 ÷ 90 dBA. В инвестиционното предложение е предвидена съвременна 
кариерна техника, която включва следните видове машини от конкретен тип, със 
съответните шумови характеристики: 
 
Таблица I-20 Шумови характеристики на кариерната техника 
 

Тип машина Ниво на излъчван шум, dBA 
багер “Komatsu PC 360 LC-10” 83 dBA (71 dBA) 
челен товарач “Komatsu WA 380-6” 84 dBA (72 dBA) 
булдозер “Komatsu D 275 AX-5” 90 dBA (79 dBA)  
булдозер “Komatsu D 61 ЕX” 85 dBA (78 dBA)  

 
Посочените нива на шума са на разстояние 5 м от работещата машина, а тези в 

скобите – на мястото на оператора. Вижда се, че шумовите характеристики на предвидените 
машини са близки до долните граници на посочените по- горе интервали. Използването на 
съвременна механизация предполага по– добри технически, вкл. акустични характеристики, 
което води до по– ниски нива на излъчвания шум, както в околната среда, така и на 
работното място на оператора. Предвижда се използване на автосамосвали BELL-
модификация B30D, с товароподемност 25 т, или 15 т. 

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. 
 

I.4.Г.1.2. При 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. Очакваното еквивалентно ниво на 
шума, в близост до работещата техника, е в граници 85–90 dBA. За определяне качествата 
на отделните видове суровина и планиране на добивните работи, периодично ще се прилага 
предварително шнеково сондиране, с геологопроучвателна сонда. На този етап не са 
представени данни за типа и шумовата характеристика на сондата. По принцип, пробивната 
техника е източник на шум с високи нива. Например, пробивни машини ROC, типове L6 и 
D7-11, на Atlas Copco- Швеция, имат по паспортни данни нива на звукова мощност до 127 
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dВА, което съответства на ниво на шума до 105 dВА, на разстояние 5 м от сондата. Работата 
на пробивната техника е с ограничена продължителност.  

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.  

При тези данни (подускания), очакваното еквивалентно ниво на шума, създаван от 
товарните автомобили, при посочената скорост на движение 40 км/ч, на разстояние 7,5 м от 
оста на движение е, както следва: 
 

До ПП „Дулово“ 
Самосвали 15 т, едносменен режим 8 часа, 13 курса/час, Leq = 64,0 dBA 
Самосвали 15 т, двусменен режим 16 часа, 6 курса/час, Leq = 61,0 dBA 
Самосвали 25 т, едносменен режим 8 часа, 8 курса/час, Leq = 62,0 dBA 
Самосвали 25 т, двусменен режим 16 часа, 4 курса/час, Leq = 59,0 dBA 
Трасето на товарния транспорт до ПП „Дулово“ (Трасе 1) е по път ІІІ-701 и път І-7, 

северно от находището и не минава през населени места. 
 

До ПП „Каолиново“ 
Самосвали 15 т, едносменен режим 8 часа, 6 курса/час, Leq = 61,0 dBA 
Самосвали 15 т, двусменен режим 16 часа, 3 курса/час, Leq = 58,0 dBA 
Самосвали 25 т, едносменен режим 8 часа, 4 курса/час, Leq = 59,0 dBA 
Самосвали 25 т, двусменен режим 16 часа, 2 курса/час, Leq = 56,0 dBA 
Трасето на товарния транспорт до ПП „Каолиново“ е определено в два варианта: 
Трасе 2 – по път І-7, през с. Загориче и с. Браничево, и по път ІІІ-7003, през с. Пристое. 
Трасе 3 – по път ІІІ-701, през с. Секулово и с. Тодор Икономово. На територията на 

последното, трасето се отклонява по път ІІІ-7005 до гр. Каолиново. 
Прогнозната честота на транспортиране на суровина до други обекти е от 1 до 4 

автомобила дневно с транспорт на клиента. 
 

I.4.Г.1.3. При 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. 
 

I.4.Г.2. Вибрации 
Използваната техника при трите етапа на реализация на ИП (подготовка, добив, 

рекултивация) не е източник на вибрации в околната среда. Вибрациите при работа с 
определени машини са фактор на работната среда и засягат работещите с тях.  
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Тежкотоварният транспорт за извозване на добитата суровина може да бъде източник 
на вибрации, разпространяващи се в земната основа, само ако трасето му на движение не е 
съобразено с носимоспособността на пътната настилка, което трябва да се отчита при 
изготвяне на проектния транспортен план и избора на трасе. 
 

I.4.Г.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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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 
 

II.1. Алтернативи по местоположение на площадката на инвестиционното 
предложение 

По отношение местоположението на находище „Балабана“, участъци „Източно 
гнездо“ и „Западно гнездо“ за добив на кварц-каолиновата суровина, не могат да се 
разгледат и предложат други алтернативи, тъй като на тази площ са установени подземните 
богатства и са определени границите на запасите и ресурсите. 
 

II.2. Алтернативи за местоположение на елементите на инвестиционното 
предложение 

Местоположението на находището, неговия размер и форма се предопределят от 
геоложкия строеж на подземното богатство и определените за добив запаси и ресурси, като 
особеностите на релефа и географското разположение до голяма степен ограничават 
възможностите за разполагане на съоръженията за съхранение на минни отпадъци и депата 
за хумус. При разглеждането на различните алтернативи за проектиране на съоръженията и 
тяхното местоположение се взема предвид технологията за добив на полезното изкопаемо и 
изискванията за екологосъобразно управление на минните отпадъци. 

Конкретното ситуиране на всички подобекти (елементи) на основната и 
съпътстващите дейности е определено така че да не се засяга ЗЗ BG0000106 „Хърсовска 
река“, за да се изключи вероятността от преки отрицателни въздействия (унищожаване или 
фрагментиране) на местообитания, предмет на опазване в зоната. Отстоянията на отделните 
подобекти до защитената зона следва да ограничат в максимална степен възможни косвени 
въздействия върху нея. 
 

II.3. Алтернативи за технология на добив 
Разработването на находище „Балабана“, участъци „Източно гнездо“ и „Западно 

гнездо“ за кварц-каолинова суровина е предвидено да се извърши по открит способ, като 
единствена целесъобразна алтернатива. Предимствата на открития добив са: 

 По-високо ниво на комплексна механизация и автоматизация на минните работи; 
 По-добри условия за внедряване и използване мощни и високопроизводителни 

минни машини и механизми; 
 По-благоприятни условия и възможност за най-пълно изземване на полезните 

изкопаеми и разделянето им на технологични типове и сортове чрез селективно изземване-
по-малки загуби и замърсяване на полезното изкопаемо; 

 По-кратки срокове за строителство на откритите кариери, в сравнение с 
подземните рудници; 

 По-добри санитарно-хигиенни производствени условия и по-висока безопасност 
на труда за работещите на кариерата; 

 Възможност за възстановяване на нарушените терени и тяхната рекултивация в 
иззетите пространства и насипищата и използването им отново за селскостопански или 
горски фонд . 
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Подземният способ е алтернативен вариант за добив, но неговото прилагане за 
находище „Балабана“, участъци „Източно гнездо“ и „Западно гнездо“ не е подходящ. 
Подземният начин на разработване се прилага за разработване на дълбоко залягащи 
находища или на вечно замръзнали наноси, когато откритият начин на разработване не е 
ефективен. Обичайно подземните изработки се изграждат в скални масиви с различни 
свойства. Те трябва да са устойчиви, т.е. да се поддържат в работно и безопасно състояние 
продължително време, в съответствие с предназначението им. 

Работите по строителството на подземните разработки и съоръжения и по 
осигуряване на тяхната устойчивост зависят в най-голяма степен от свойствата на скалите и 
масива, а така също и от формата и размерите на изработките и дълбочината от 
повърхността. 

Своеобразната специфичност на находищата на кварц-каолинова суровина в 
България, които в повечето случаи представляват неправилни гнездовидни тела с 
непостоянни мощности и разпределение, вариращи в много широки граници, и сложна 
хипсометрия на долнището и горнището, е наложила подземният добив да се преустанови в 
края на 20 век и да се премине към открит селективен добив. 

Към настоящия момент в страната всички концесии за добив на кварц-каолинова 
суровина са по открит способ. 

Залягането на подземното богатство в находището и здравината на масивите 
изключват подземния способ като алтернатива за добив на кварц-каолиновата суровина от 
находище „Балабана“, участъци „Източно гнездо“ и „Западно гнездо“. 
 

II.4. Алтернативи, съгласно 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 в Закона за подземните 
богатства. 

Концепцията за най-добрите начини на рекултивация на отпадъците от минно-
добивната дейност се регламентира по следния начин в BAT: 

Доброто управление на минните отпадъци включва оценка на възможните 
алтернативи за: 

 минимизиране на обема на образуваните насипи; 
 увеличаване на възможностите за алтернативно използване на минните  
отпадъци като: 
- използване при възстановяване на други минни площадки; 
- използване за заравняване/ запълване при изпълнение на техническата 

рекултивация. 
 

В този смисъл, концепцията за управление на минните отпадъци от добива – 
разкривката и хумусния слой, вкючваща депонирането им на вътрешни насипища, с 
последващо използване за рекултивация на разработените участъци от находище „Балабана“ 
отговаря изцяло на препоръките на BAT – Management of Tailing and Waste-Rock in Mining 
Activities и изискванията на ЗПБ. 
 

II.5. Нулева алтернатива  
Съгласно определението в допълнителните разпоредби на ЗООС като „нулева 

алтернатива” се дефинира възможността да не се осъществява дейността, предвидена с 
инвестиционното предложение. 

При „нулева алтернатива” съществуващото състояние на разглежданата територия са 
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запазва, без да се реализират намеренията на инвестиционното предложение, т.е. няма да се 
изземат доказаните полезни изкопаеми, запасите и ресурсите, утвърдени от 
Специализираната експертна комисия към Министерство на околната среда и водите с 
Протокол № НБ-58 от 25.10.2005 г. 

Също така, дружеството няма да пристъпи към изпълнение на Договор за 
предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.2 от ЗПБ – 
неметално полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц-каолинова суровина, от 
находище „Балабана”, разположено в землищата на с. Грънчарово, с. Секулово, с. Колобър 
и с. Полковник Таслаково, община Дулово, област Силистра, сключен на 29.11.2018 г. 
между Министерски съвет на Република България и „Каолин”, ЕАД, на основание РМС 
№477/09.07.2019 г. , обн. ДВ, бр. 58 от 13 юли 2018 г. Това от своя страна ще доведе до 
следните основни социално-икономически и екологични последствия: 

- Пропуснати ползи за държавния и общински бюджет, поради намалени приходи 
от данъци, такси и др; 

- Неосъществени постъпления от данъци и осигуровки в резултат от увеличаване 
на пряката и непряката заетост по изпълнението на инвестиционното предложение; 

- Пропуснати преки и косвени ползи за повишаване на жизнения стандарт на 
населението и на социалните услуги; 

- Продължаване на миграционни процеси сред младото население, поради липса 
на възможности за реализация, поставяща пред риск устойчивото развитие и 
икономическата перспектива пред региона. 

 
Осъществяването на инвестиционното намерение ще има пряк положителен 

социално- икономически ефект. 
Анализите и оценките в настоящия доклад визират екологичните аспекти на 

инвестиционното предложение, при отчитане на базовото състояние на компонентите и 
факторите на околната среда в района.  

За постигане на устойчиво регионално развитие трябва да има равностойно третиране 
на икономическите, социалните и екологичните аспекти на засегнатата територия спрямо 
характеристиките, параметрите, конкретното местоположение и избраната технология за 
реализация на инвестиционното предложение. 

Направените експертни заключения за потенциалните въздействия при реализацията 
на инвестиционното предложение дават основателна причина за отхвърляне на „нулевата 
алтернатива”. 
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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 
 

III.1. Атмосферен въздух и климат 
III.1.А. Текущо състояние – базов сценарий 
Територията на Община Дулово се намира в Европейския континентален 

климатичен пояс и попада в южната периферия на крайдунавската климатична подобласт. 
Климатичните условия са характерни за умерено-континенталния климат. Характерно за 
този район е горещото лято, ранното настъпване на пролетта и силното застудяване през 
зимата. Измерената абсолютна минимална температура е − 32 С°, а максималната достига 
до +40,4 С°. 

Средногодишната температура на въздуха е +11,6 С°. Устойчивото задържане на 
температурата над +10 С° започва през първата десетдневка на април и продължава до края 
на октомври – около 200 дни. 

Районът е широко отворен на север. Откритата теренна конфигурация обуславя 
достъпа на ветровете от всички посоки, но най-голяма повторяемост имат североизточните 
и югозападните ветрове. Вследствие на това територията на общината е силно обветрена. 
Случаите на безветрие представляват 44 % от общите изследвания. През зимните месеци 
духат силни ветрове, които предизвикват снегонавявания. През лятото често явление е 
появата на силни и сухи ветрове, които пораждат ерозия на почвата. 
 

 
 
Фиг. III-1 Роза на вятъра в метеорологична станция „Силистра“ 
 

Преобладаващите ветрове са североизточните и югозападните, като с най-голяма 
честота е процентът на „тихото време“ – 29%. 
 
Таблица III-1 Средна месечна скорост на вятъра (m/s) 

Месец  
Год. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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3,0 3,3 3,4 3,2 3,0 2,6 2,0 2,1 2,2 2,7 2,7 2,7 2,7 
 

Броят дни с вятър със скорост над 14 m/s за района на концесионната площ е 10,4 
дни или 2,85%. Този фактор може да се оцени като средно благоприятен. 
 
Таблица III-2 Честота на вятъра по посока и тихо време (%) 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
N 15,2 13,8 12,6 9,7 9,5 10,6 10,4 9,2 12,4 11,2 12,1 14,3 
NE 16,4 19,0 21,0 16,6 17,1 13,1 16,0 17,7 19,0 19,0 18,9 15,3 
E 8,0 7,6 11,4 15,0 15,2 10,8 10,4 14,2 12,9 12,2 12,6 5,9 
SE 4,4 6,9 9,8 15,9 14,2 13,1 13,3 13,8 15,5 12,0 8,9 6,0 
S 6,0 8,1 8,8 12,3 10,6 11,7 9,5 11,7 10,6 12,4 8,7 7,6 
SW 22,6 23,7 17,7 14,3 15,8 20,5 17,1 13,1 12,5 16,9 20,0 24,1 
W 18,9 13,1 11,2 9,6 10,1 10,6 11,3 11,7 8,1 10,0 12,2 16,5 
NW 8,6 7,9 7,5 6,6 7,4 9,5 11,9 8,8 9,0 6,4 6,7 10,2 
Тихо 32,1 28,9 23,7 25,5 23,3 26,8 35,1 31,6 31,2 31,1 26,3 32,2 

 
Основните климатични фактори, от които зависи замърсяването на въздуха са 

ветровия режим, режима на въздушната влага и валежите, както и вертикалната 
стратификация на атмосферата, определяща температурните инверсии и категориите на 
устойчивост на атмосферата. 

Районът се отличава с по-слаби валежи от средните за страната. Средната годишна 
валежна сума за района на ИП е 650 мм/м2 при 500 мм/м2 за гр. Силистра и 672 мм/м2 за 
цялата страна. За района дните с валежи през студеното полугодие е 51,9 при брой дни с 
валежи през топлото полугодие – 54,1. Тяхното отношение е 0,96, при което влиянието на 
този фактор се оценя като средно благоприятно. 

За района на концесионната площ годишната сума на валежите е 650 мм/м2 и 
факторът се определя като средно благоприятен. 

Особеностите на климатичните и метеорологичните фактори, както и релефът на 
района оказват съществено влияние върху разсейването на вредни вещества в атмосферата 
и преноса на замърсени въздушни маси от по-близко разположени или по-отдалечени 
райони със значителна концентрация на промишлени предприятия. 

Разсейването на вредните вещества e в пряка зависимост от следните фактори: 
 Скорост и посока на вятъра 
 Клас на устойчивост на атмосферата 
 Височина на смесване 
 Температури. 

 
Скоростта и посоката на вятъра определят разсейването на отпадъчните газове; 

разстоянието, до което се разпространяват замърсителите; приземната концентрация на 
вредните вещества, изпускани от неподвижни източници. 

Скоростта на вятъра варира в сравнително тесни граници – между 2.0 и 3.4 m/s. Тя 
се предполага от слаба турбуленция на въздушните маси в района. 

Тихото време (скорост на вятъра под 1m/s) е характерно за 29% от дните в годината. 
Ефектът е двустранен – от една страна безветрието води до влошаване разсейването на 
изпусканите в атмосферата вредни вещества, от друга същите изпуснати вещества не 
достигат районите с по-висока концентрация на носещи се в атмосферата вредни вещества. 
 



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.45 

III.1.Б. Заключения за текущото състояние и прогноза за развитие без 
осъществяване на инвестиционното предложение 

Община Дулово не е включена в единната система за наблюдение и контрол на 
атмосферния въздух. Територията се характеризира, като район, в който нивата на 
замърсителите не превишават долните оценъчни прагове, в съответствие с чл. 30, ал. 1, т. 4. 
Наредба № 7 от 1999 г. На територията на общината няма постоянни режимни пунктове за 
определяне на качеството на атмосферния въздух, тъй като липсват големи промишлени 
източници на атмосферно замърсяване. 

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. Повърхностни и подземни води 
III.2.А. Повърхностни води 
III.2.А.1. Текущо състояние – базов сценарий 
Районът на инвестиционното предложение попада в обхвата на Басейнова дирекция 

за управление на водите „Дунавски район“. Съгласно наличната в БД „Дунавски 
район“ информация, вкл. и географско-информационната система (ГИС) за водните обекти, 
в радиус от приблизително 7 km около концесионната площ на находището няма 
разположен повърхностен воден обект, отсъстват мониторингови пунктове, както и липсва 
значителен потенциален риск от наводнения. 

Съгласно ПУРБ 2016-20121 в Дунавски район, приет с Решение № 1110/29.12.2019 
г. на Министерски съвет и становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изх. № 
ПУ-01-152-[3] от 02.05.2019 г., районът на инвестиционното предложение попада в обхвата 
на естествено повърхностно водно тяло с код BG1DJ900R1008 и име ХЪРСОВСКА 
DJRWB1008, което е в поречието на Дунавски Добруджански реки. Географското описание 
на водното тяло е р. Хърсовска и р. Ружичка и се характеризира с водосборна площ 1970.739 
km2. 

Хърсовска река е река от поречието на Добруджанските реки (фиг. III.2.1.1-1) и 
преминава през област Шумен – община Никола Козлево, област Добрич – община Тервел 
и област Силистра – общини Алфатар, Кайнарджа и Силистра. Добруджанските притоци на 
р. Дунав се намират в най-североизточната част на България. За разлика от другите реки на 
територията на страната, извиращи от високите планини и постепенно спускащи се към 
равнините, Добруджанските реки водят началото си от високите полета и слизат в речните 
суходолия. Те имат повърхностен отток само в горните си течения, като водата по-надолу 
по течението, поради голямата пропускливост на почвата и малкия наклон, постепенно 
попива и изчезва далеч преди заустването на реките. Хърсовска река извира на 397 m н. в. 
в северната част на платото Стана, на 2.5 km северозападно от с. Хърсово, област Шумен. 
До село Пет могили протича на изток и североизток в широка долина, а след това се насочва 
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на север, като долината ѝ става каньоновидна, дълбоко всечена в аптските и сарматски 
варовици и льосовата покривка на Лудогорието и Добруджа. След село Цани Гинчево 
коритото ѝ окончателно пресъхва и оттам нататък продължава като суходолие, в което 
епизодично има водоток. В най-южната част на село Богорово, община Силистра 
суходолието на Хърсовска река се „влива" отдясно в суходолието на река Канагьол, на 24 
m н.в. Хърсовска река е с основно дъждовно-снежно подхранване, но с непостоянен речен 
отток, като максимумът е през пролетта от март до юни, а минимумът – от юли до октомври. 

 
 

Фиг. III-2 Типове повърхностни води по главни речни сегменти 
 

Съгласно представените заключения в ПУРБ 2016-2021 водно тяло с код 
BG1DJ900R1008 и име ХЪРСОВСКА DJRWB1008 спада към категорията на силно 
модифицираните водни тела. Хидроморфологичната му промяна е свързана със защита 
от наводнения. Съгласно критериите за предварително идентифициране на СМВТ не се 
наблюдават съществени изменения в резултат от промени в хидроморфологията. 
Водното тяло е в умерено екологично и добро химично състояние. Категоризирано е в 
умерено екологично състояние поради това, че има отклонение от стандартите за качество 
на околната среда по показателите електропроводимост, БПК5, N-съединения, общ азот и 
общ фосфор, макрозообентос и фитобентос. Поставената цел за водното тяло в ПУРБ в 
Дунавски район за периода 2016-2021 е: "Постигане на стандартите за качество на околната 
среда за електропроводимост, БПК5, N-съединения, общ азот и общ фосфор, 
макрозообентос и фитобентос за добро екологично състояние до 2021 година. 
Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за 
качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние". В 
ПУРБ 2016-2021 г. за водното тяло определеното изключение от постигане на добро 
състояние на основание чл. 156в от ЗВ е до 2021 г. 

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. 

За Дунавския район министърът на околната среда и водите е утвърдил 26 района 
със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Районите, които са разпределени 
по основни поречия са както следва (Източник: „БД-Дунавски район“): 
 

− Реки западно от река Огоста – 1 бр. с дължина 4.6 km 
− Река Огоста - 4 бр. с обща дължина 54.6 km 
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− Река Искър – 4 бр. с обща дължина 271.4 km 
− Река Вит - 1 бр. с дължина 37.7 km 
− Река Осъм – 4 бр. с обща дължина 52.9 km 
− Река Янтра – 8 бр. с обща дължина 227.9 km 
− Река Русенски Лом – 3 бр. с обща дължина 133.4 km 
− Река Дунав – 1 бр. с дължина 472 km. 

 
На Фиг. III-3 са посочени районите със значителен потенциален риск от наводнения. 
 

 
 

Фиг. III-3 РЗПРН на територията на Дунавски район (Източник: „БДДР“) 
 

От предоставената информация става ясно, че поречието на Дунавските 
Добруджански реки, в които попада водно тяло BG1DJ900R1008 - р. Хърсовска, не попада 
в район със значителен потенциален риск от наводнения. 

В община Дулово могат да се получат дъждовни наводнения при проливни валежи 
и обилно снеготопене. На територията на общината няма изградени големи язовири, които 
да създават предпоставки за катастрофални наводнения. При евентуални наводнения ще 
бъдат наводнени ниските части в населените места. Съгласно плана за управление на риска 
от наводнения съществуват следните приоритети - опазване на човешкото здраве, по-
висока степен на защита на критичната инфраструктура и бизнеса, повишаване 
защитата на околната среда, подобряване на подготвеността и реакциите на 
населението и подобряване на административния капацитет за УРН. Някои от целите за 
постигане на съответните мерки са с високо ниво на значимост. Те са минимизиране на 
броя на засегнатите и пострадали хора при наводнения; възстановяване на нормалните 
условия на живот; подобряване на защитата на значими стопански и културно-
исторически обекти; подобряване на защитата на канализационните системи; 
подобряване зашитата на индустриалните обекти; минмизиране на засегнатите зони за 
защита на водите, защитени територии и защитени зони; подобряване на 
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водозадържащата способност на земеделски, горски и крайречни територии; повишаване 
подготвеността на населението за наводнения; подобряване реакциите на населението 
при наводнения; осигуряване на оперативна информация на УРН и минимизиране риска от 
наводнения по водното течение на целия речен басейн. 

Инвестиционното предложение не попада в район със значителен потенциален риск 
от наводнения. 
 

III.2.А.2. Заключения за текущото състояние и прогноза за развитие без 
осъществяване на ИП 

Районът на ИП е сравнително равнинен и беден на повърхностни водни ресурси. 
Повърхностният отток не е по-голям от 10% спрямо валежите, като по-голямата част от 
него се изпарява или понира в карстовия терен. Земите са предимно със земеделско 
предназначение, с различни по вид категории. Теренът, в рамките на концесионната площ, 
не е оголен, а е обработваема земя, заета от земеделски култури. 

Около площадката няма животновъдни ферми, складове и хранилища за храни и 
фуражи, предприятия на хранително-вкусовата, козметичната, фармацевтичната и друга 
промишленост, които да се явяват точков източник на замърсяване. Населените места нямат 
изградена канализационна мрежа. 

Анализът на текущото състояние и прогнозиране на потенциалните въздействията 
(без реализиране на ИП), като водещи и значими по отношение на негативното им влияние 
върху състоянието на водите в района се оценяват следните източници на натиск: 
 

 Натиск от дифузни източници на замърсяване 
o Използване на минерални торове и препарати: За влошеното качество на 

Дунавските Добруджански реки допринасят и използваните за третиране на намиращите се 
по тяхното поречие обработваеми земеделски площи с минерални торове и препарати за 
растителна защита (фиг. III.2.1.2-1.). 
 
 

 
Фиг. III-4 Земеделски площи в поречието на Дунавски Добруджански реки, върху 
които са приложени минерални торове (Източник: „БД-Дунавски район“) 
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Фиг. III-5 Земеделски площи в поречието на Дунавски Добруджански реки, върху които се 
прилагат препарати за растителна защита (Източник: „БД-Дунавски район“) 
 

 
Фиг. III-6 Средногодишни стойности на емисии общ азот от земеделието (Източник: ПУРБ 
Дунавски район 2016-2021г.) 
 

Както се вижда от предходните фигури, основното натоварване е от биогенните 
елементи (азот- и фосфор съдържащи вещества), но така също и от специфични химични 
замърсители, класифицирани като приоритетни и опасни вещества (фиг. III.2.1.2-2). 
 

o Ерозията се разглежда като потенциален дифузен източник на замърсяване със 
суспендирани вещества, биогенни вещества (азот и фосфор), торове и приоритетни 
вещества от пестициди. 
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Фиг. III-7 Площи с податливост на ерозия в поречие Дунавски Добруджански реки 
 

Данни представени в ПУРБ в Дунавски район 2016-2021г. за податливостта на 
ерозия по поречия са посочени по-долу. 
 
Таблица III-3 Податливост на ерозия в поречие Дунавски Добруджански реки 

Поречие 

Площ 
на 
поречие
токм2 

ОО
бщ 
брой 
ВТ в 
поре-
чиет
о 

Податливост на ерозия в поречието, км2 
Насел

е-ни 
места, 
водни 
площ и 
скали 

Много 
слаба 
податлив
о-ст на 
ерозиран
е 

Слаба 
податлив
о-ст на 
ерозиран
е 

Средна 
податлив
о-ст на 
ерозиран
е 

Средна 
до силна 
податлив
о-ст на 
ерозиран
е 

Силна 
податлив
о-ст на 
ерозиран
е 

Много 
силна 
податлив
о-ст на 
ерозиран
е 

Дунавски 
добруджан
-ски реки 

8027,1
5 12 414,5

29 − − 5575,45
9 

2037,16
2 − − 

 
 Нерегламентираните депа за твърди отпадъци битови, строителни, 

производствени и пр., са също потенциални дифузни източници на замърсяване; 
 Животновъдството също представлява дифузен източник на замърсяване, 

което означава, че води до натоварване с азот и фосфор във водосбора на поречието на 
Дунавските Добруджански реки ДРБУ. Процентното разпределение на гъстотата на 
отглежданите животни е представено на Таблица III.2.1.2-2. 
 
Таблица III-4 Разпределение на гъстотата на отглежданите животни в поречието на 
Дунавски Добруджански реки (Източник: „БД-Дунавски район“) 
 

 

Площ на 
поречието

Общ брой 
водни тела в 

поречието

Кози Овце Еднокопит
ни 

животни 

Свине Зайци Птици Говеда

km2 бр. бр/km2 бр/km2 бр/km2 бр/km2 бр/km2 бр/km2 бр/km2

Дунавски 
Добруджански 

реки 8027.15 12.00 64.80 288.93 14.04 64.82 35.97 1808.34 6.51

2.8 12.7 0.6 2.8 1.6 79.2 0.3
Разпределение на гъстотата на отглежданите 

животни в Поречието, %

Поречие
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От таблицата става ясно, че в района се отглеждат най-много птици, но като цяло 
животновъдството не е силно застъпено. 
 

 Съхранение на пестициди: На територията на община Дулово, в която попада 
инвестиционното предложение, има един склад за съхранение на пестициди, представляващ 
бетонен куб, осигуряващи пълно обезопасяване на съхраняваните в него пестициди. Тъй 
като по данни от БД-Дунавски район, този склад е общинска собственост и е неохраняем, 
може да се каже, че спада към потенциалните източници на дифузно замърсяване с химични 
замърсители - приоритетни и опасни вещества; 

 Липсваща или недоизградена канализационна мрежа: Процентът на 
неизграденост или неползваемост на канализационната мрежа в агломерациите с над 2000 
е.ж. в ДРБУ по поречието на Дунавски Добруджански реки е доста голям - общо 43.86 %. 
Това означава, че тези реки, в чието поречие влиза и р. Хърсовска, са допълнително 
замърсени с биогенни елементи. 
 

 Натиск от точкови източници на замърсяване  
o отпадъчни води с преобладаващ битов характер по поречието на р. Хърсовска, 

Дунавски район: 
 ПСОВ над 2000 е.ж., гр. Тервел - заустваната вода във водното тяло е 

пречистена; 
o източници на промишлени отпадъчни води с разрешително по Закона за водите 

по поречието на р. Хърсовска, Дунавски район: 
 Млекопреработвателно предприятие "Надежда", с. Климент - Производство на 

млечни продукти; 
 Мандра, гр. Алфатар - Производство на млечни продукти; 
 Производство и търговия с биогорива, гр. Алфатар - Производство и/или 

рафиниране на растителни масла и биодизел; 
 Месопреработватeлно предприятие, с. Страцимир, общ. Силистра - 

Производство, преработване и консервиране на месо. 
Поради характера на производствената дейност, цитираните източници на 

замърсяване на водно тяло BG1DJ900R1008, р. Хърсовска, допринасят за влошаване на 
нейното екологичното състояние по отношение на показателите БПК5, азотни и фосфорни 
съединения. 
 

 Натиск от климатични изменения 
Повърхностните водни тела в поречията на Дунавски Добруджански реки попадат в 

обхвата на следните райони на климатична промяна: 29 -Горно течение, суходолия и Суха 
река; 30 - Долно течение и суходолия. 
 

 Средногодишен отток 
В горното течение на Дунавски Добруджански реки се наблюдава намаление на 

средногодишния отток по сценарии RCP 4.5 за 2071-2100 с -23.50%, RCP 8.5 за 2013-2042 
с -5.58%, RCP 8.5 за 2021-2050 с -6.64% и RCP 8.5 за 2071-2100 с -16.27% във връзка с 
доминиране на увеличението на изпарението в резултат от повишение натемпературата, по-
значително от увеличението на валежите. 

Влиянието на климатичната промяна намалява своя интензитет в по-водните средни 
и долни течения на реките. 

Основните изводи, които могат да бъдат направени, са, че измененията в 
средногодишния отток за бъдещите периоди, отнесени към периода 1976-2005, се очаква да 
бъдат между -24% и 9%. Естествената изменчивост на средногодишния отток в басейна на 
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Дунавски Добруджански реки е по-голяма от очакваните промени в резултат от климатична 
промяна за избраните бъдещи периоди. 
 

 Вътрегодишно разпределение на оттока 
Сезонни промени 
o горно течение: Сценарии RCP 4.5 - Най-голямо процентно увеличение на 

средно-сезонния отток е прогнозирано за пролетните месеци в периода 2021-2050 (20.53%). 
Процентното намаление на средно-сезонния отток е най-сериозно изразено за есенните 
месеци в периода 2071-2100 (-31.10%); Сценарии RCP8.5 - Пролетните месеци в периода 
2021-2050 дават най-сериозното процентно увеличение на средно-сезонния отток (2.57%). 
Данните за летните месеци в периода 2071-2100 показват най-сериозно процентно 
намаление на средно-сезонния отток е прогнозирано за (-31.47%). 

o средно и долно течение: Сценарии RCP 4.5 - Най-сериозното процентно 
увеличение на средно-сезонния отток е прогнозирано за пролетните месеци в периода 2013-
2042 (16.73%). Процентното намаление на средно-сезонния отток е най-сериозно изразено 
за летните месеци в периода 2071-2100 (-43.90%); Сценарии RCP 8.5 - Всички прогнози за 
оттока, принадлежащи към сценарии RCP 8.5, за всички сезони и разглеждани периоди, 
показват намаляване на средно-сезонните стойности на оттока, с най-драстично намаление 
за летните месеци на периода 2071-2100 (-53.90%). 

 Високи води 
 В горните течения, суходолия и Суха река не се прогнозира никакво 

относително увеличение на високите води за нито един период, сценарий и повторяемост. 
Прогнозира се само относително намаление на високите води с до 42% (най-голямото 
намаление е – 41.60% за 2071-2100 по сценарии RCP 8.5 за високи води с повторяемост 20 
год.). 

 За долните течения и суходолия не се прогнозира никакво относително 
увеличение на високите води за нито един период, сценарий и повторяемост, но се 
прогнозира голямо относителното намаление - с до 67% (най-голямото намаление е – 66.7% 
за 2013-2042 по сценарии RCP 8.5 за високи води с повторяемост 1000 год.). 

 Ниски води 
 В горните течения, суходолия и Суха река се прогнозира относително намаление 

на ниските води с до 32% (по-съществено за 2071-2100 по сценарии RCP 4.5). 
 За долните течение и суходолия се прогнозира относително намаление на 

ниските води с до 39% (по-съществено за 2071-2100 по сценарии RCP 8.5). 
 

Основавайки се на анализите и изводите в документите на БД - „Дунавски район“ 
може да се прогнозира, че повърхностно водно тяло BG1DJ900R1008, р. Хърсовска, ще 
запази или подобри своето умерено екологично и добро химично състояние до и след 2027 
г. 
 

III.2.Б. Подземни води  
III.2.Б.1. Текущо състояние – базов сценарий 
Според хидрогеоложкото райониране на България (Альтовский, 1961; Йовчев, 

Рыжова, 1962), хидрогеоложка карта М 1:200000 и обяснителна записка към нея, находище 
„Балабана”, участъци „Източно гнездо“ и „Западно гнездо“ са в Силистренски подрайон на 
Севернобългарски артезиански басейн (фиг. III.2.2. 1-1). В този район са формирани 
обширни карстово-пукнатинни водоносни хоризонти сред дебелите до няколко стотин 
метра малм-валанжински и барем-аптски варовикови седименти. В южните и централни 
части на Северобългарското сводово издигане те образуват два етажно разположени 
водоносни хоризонта, разделени от дебелослойните хотривски мергели, а на север, поради 
фациални изменения образуват общ карстово-пукнатинен водоносен хоризонт. Между 
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дебелопластовите отложения се очертават зони на по-интензивно окарстяване и съответно 
по-висока продуктивност. Източно от водосбора на р. Русенски Лом липсва постоянен 
повърхностен отток, което е причина в този край единствен източник за водоснабдяване да 
са подземните води. 

 
Фиг. III-8 Хидрогеоложко райониране на България  
 

Хидрогеоложките условия са резултат от особеностите на големите хидрогеоложки 
структури в североизточна България. В хидроложко отношение районът на находище 
„Балабана“ спада към областта на Мизийски хидрогеоложки регион, който по площ съвпада 
с морфоложката област - Дунавската хълмиста равнина, и тектонската област - Мизийската 
плоча. В строежа на Мизийския хидрогеоложки регион се различават два структурни етажа: 
долен – нагънат (фундамент) и горен - ненагънат, който представлява платформена 
покривка. За региона като цяло е характерно:  

 Етажно разположение (един под друг) на водоносните хоризонти в Мезозойско-
кайнозойската покривка;  

 Вертикална хидрохимична зоналност на подземните води. с горна зона с активен 
водообмен и с пресни ненапорни и напорни води от инфилтранионния генетичен цикъл; 
средна зона със забавен водообмен и повишена минерализация и температура на водите 
(водите са напорни и са от смесен произход - стари морски и инфилтрационни) и долна зона 
с води практически без водообмен, имат висока минерализация и висока температура;  

 По линиите на тектонски разседи и разломи на редица места се осъществява 
хидравлична връзка между водоносните хоризонти, които иначе са добре изолирани един 
от друг (с изключение на участъците с хидрогеоложки прозорци); 

 Значително площно разпространение на докватернерните водоносни хоризонти, 
като някои от тях (малмо-валанжският и с малки изключения и среднотриаският) имат 
повсеместно разпространение. 

 Те се подхранват от инфилтрация на валежни води и на води от кватернерните 
отложения. 
 

Подземни водни тела и зони за защита на водите - чл.119а, ал. 1, т. 1 от Закона 
за водите  

Съгласно Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски 
район, приет с Решение № 1110/29.12.2016 год. на Министерски съвет, площта на находище 



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.54 

„Балабана“ попада в обхвата на подземни водни тела BG1G000K1HB050 и 
BG1G0000J3K051, които са определени и като Зони за защита на водите съгласно чл.119а, 
ал. 1, т. 1 от Закона за водите. ПВТ нямат хидравлична връзка с повърхностни води. 

Подземно водно тяло BG1G000K1HB050 се намира в поречието на реките Янтра, 
Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки. Неговото име е „Карстови води в Разградска 
формация“ и е от безнапорен тип. Неговата площ е 4928.1 km2, разкрита от която е 3432.2 
km2. Литоложкия строеж на подземното водно тяло се състои от мергели, пясъчници, 
варовици и глини. В територията на подземното водно тяло попадат както водни 
екосистеми, включващи хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 
планинския до алпийския пояс, така и сухоземни екосистеми, включващи хидрофилни 
съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, равнинни или 
планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion, низинни 
сенокосни ливади, естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition. 

Върху химичното състояние на подземното водно тяло натиск оказват различни 
дифузни и точкови източници на замърсяване. Към дифузните източници спадат селското 
стопанство, населени места без канализация, три мини и две предприятия за добив на 
подземни богатства, докато към точковите източници спадат 15 склада за пестициди, 20 
зауствания на битови отпадъчни води, 117 депа, 18 предприятия, 5 предприятия, 
притежаващи комплексни разрешителни, 3 мини и 6 предприятия за добив на подземни 
богатства. Характерно за това водно тяло е еднопосочния обмен с повърхностните води. 
Територията на подземно водно тяло BG1G000K1HB050 не попада в район с 
идентифициран значим натиск върху подземните водни тела в ДРБУ. Според риск оценката 
на ПВТ в Дунавски район, подземното водно тяло не е в риск. 

Общата оценка на химичното състояние подземно водно тяло BG1G000K1HB050 е 
„добро“. Няма интрузия на солени или замърсени води. Наблюдава се влошаване на 
качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Няма 
хидравлична връзка с повърхностни води, което да доведе до значимо влошаване на 
екологичното или химичното състояние на повърхностните водни тела, причинено от 
пренос на замърсители от ПВТ. 
 

Подземно водно тяло с код BG1G0000J3K051 се намира в поречието на реките 
Дунав, Дунавски Добруджански реки, Русенски Лом и Янтра. Неговото име е „Карстови 
води в Малм-Валанжския басейн“ и е от напорен тип. Неговата площ е 13104.5 km2, 
разкрита от която е 644.7 km2. Това подземно водно тяло е трансгранично. Водоносният 
хоризонт е карстов - силно водоообилен. Върху химичното състояние на подземното водно 
тяло натиск оказват различни дифузни и точкови източници на замърсяване. Към дифузните 
източници спадат селското стопанство и населените места без канализация, докато към 
точковите източници спадат един склад за пестициди, попадащ в територията на 
подземното водно тяло, едно депо и едно заустване на битови отпадъчни води. Характерно 
за това водно тяло е затруднения обмен с повърхностните води. Територията на подземно 
водно тяло BG1G0000J3K051 не попада в район с идентифициран значим натиск върху 
подземните водни тела в ДРБУ. Според риск оценката на ПВТ в Дунавски район, 
подземното водно тяло не е в риск. 

Общата оценка на химичното състояние подземно водно тяло BG1G0000J3K051 е 
„добро“. Няма интрузия на солени или замърсени води. Няма хидравлична връзка с 
повърхностни води, което да доведе до значимо влошаване на екологичното или химичното 
състояние на повърхностните водни тела, причинено от пренос на замърсители от ПВТ. 
 

Мониторинг и оценка на състоянието на подземните води 
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Във втория ПУРБ е актуализирана програмата за мониторинг на химичното и на 
количественото състояние на подземните води, като е приложена одобрената методика за 
планиране на мрежите и програмите за мониторинг на подземните води. 

Съгласно Доклада за състоянието на подземните води на територията на Дунавски 
район за басейново управление през 2018 г. резултатите от проведения мониторинг 
показват: 

Подземно водно тяло с код BG1G000K1HB050 и име „Карстови води в 
Разградската формация” – химичното състояние на тялото се наблюдава с четири 
мониторингови пункта /МР 229, МР 231, МР 232, МР 307/: 

 МР 229 при Малък Поровец КИ резерват "Воден", община Исперих, област 
Разград, МР 231 при Малък Поровец, КИ ПС - ПБВ "Малък Поровец", община Исперих, 
област Разград,.  

 МР 232 при Кацелово ШК "Лакане" ПС "Кацелово", община Две могили, област 
Русе. Доброто химично състояние на водата и в трите пункта се запазва и след анализа на 
резултатите от проведените изпитвания през 2018 г. 

 МР 307 при с.Мировци, Каптаж „Мировци“, община Нови Пазар, област Шумен 
– резултатите от проведения през 2018 г. мониторинг на водата в пункта показват 
наднормени концентрации по показател нитрати, каквито са били констатирани и в 
предходните години. През 2018 г. се наблюдава низходяща тенденция в концентрацията на 
нитратните йони. По всички останали показатели водата в пункта отговаря на добро 
химично състояние. 
 

В ПУРБ 2016-2021г. за ПВТ BG1G000K1HB050 е обосновано заключение от 
постигане на целите за опазване на околната среда на основание чл. 156в от ЗВ, а именно: 
удължаване на срока за постигане на добро химично състояние до 2027 г. Показателят, за 
който е планиран удължен срок за постигане на добро състояние за водно тяло 
BG1G000K1HB050 e NO3. Съгласно чл. 156в от ЗВ, задължително условие за обосноваване 
на изключение е прекратяване на влошаването на състоянието на засегнатото водно тяло.  
 

Подземно водно тяло с код BG1G0000J3K051 и име „Карстови води в 
МалмВаланжския басейн” – химичното състояние на тялото се наблюдава с девет 
мониторингови пункта /МР 284, МР 303, МР305, МР 306, МР 418, МР 419, МР 420, МР 455, 
МР 456/ 

 МР 284 гр.Попово, ТК "Картингписта“ - ПС "Младост", община Попово, област 
Търговище – анализът на резултатите от проведения през 2018 г. монитроинг, показват 
добро химично състояние на водата в пункта. Не се наблюдават превишения на СК по 
показател амониеви йони, чиято концентрация от предходните години е била с 
непостоянна.  

 МР 303 при с.Цани Гинчево, Тръбен кладенец, община Шумен, област Шумен – 
анализа на резултатите получени през 2018 г. показват превишаване на СК по показател 
амониеви йони. СГС на концентрацията за 2018 г. превишава минимално СК от 0,5 mg/l и 
е 0,5825 mg/l. По всички останали показатели водата в пункта отговаря на добро химично 
състояние.  

 МР 305 Сондаж, с.Росица, община Генерал Тошево, област Добрич – и през 2018 
г. анализа на резултатите от проведения мониторинг показва, че водата в пункта запазва 
добро си химично състояние по стандартите за качество на подземни води. 

 МР 306 при Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич – през 2018 г. 
качествата на водата в пункта отговарят на изискванията за добро химично състояние. 
Констатираните от предходните години наднормени концентрации на железни йони 
бележат трайни низходящи тенденции. СГК за 2018 г. е значителни под СК и дори под ПС 
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за показателя. Предвид това, че по всички останали показатели водата в пункта отговаря на 
СК за подземни води, то се оценява в добро химично състояние.  

 МР 418 при гр.Попово, ТК „Братя Томови – Попово“, община Попово, област 
Търговище - не са отчетени наднормени концентрации по измерваните показатели от 
проведения през 2018 г. мониторинг, поради което се заключава, че водата в пункта 
отговаря на критериите за добро химично състояние. 

 МР 419 при Брестак, Р180х - Свинекомплекс Брестак – Брестак, Вълчи дол, 
област Варна – анализа на резултатите от проведения през 2018 г. мониторинг на водата в 
пункта потвърждава доброто химично състояние по стандартите за качество на подземни 
води от предходните години. 

 МР 420 при Професор Иширково,ТК1-ВиК Силистра- Проф. Иширково, община 
Силистра, област Силистра – в предходните години водата в пункта е била с отклонение от 
СК по показатели желязо и нитратни йони. Анализът на резултатите от проведения през 
2018 мониторинг, показва следното:  

- през 2018 г. са направени четири измервания на показател железни йони, като СГС 
на концентрацията е 0,0898 mg/l при норма 0,2 mg/l, т.е отговаря на СК , съгласно 
Приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007 г.  

- констатираните от предходните години високи концентрации по показател 
нитратни йони се наблюдават и през 2018 г. 

 MP 455 при Карапелит, Карапелит, ТК-Клас олио-Карапелит, област Добрич – 
от получените през 2018 г. резултати от изпитване на водата в пункта се констатира 
запазване на доброто химично състояние от предходните години.  

 МР 456 при гр.Каолиново, ВН-22-ВиК Шумен, община Каолиново, област 
Шумен - анализът на резултатите от проведения през 2018 г. мониторинг показва, че водата 
в пункта отговаря на критериите за добро химично състояние. 

 
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. 
 

Зони за защита на водите съгласно чл.119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите - 
Уязвими и чувствителни зони 

Съгласно наличната в БДДР информация, концесионната площ на находище 
„Балабана” не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по 
реда на Наредба №3/16.10.2000г. 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. 
 
Таблица III-5 Зони за защита на водите в района на ИП 
 
Зони за защита на 
водите Вид на зоната ИП не попада/попада (име, 

код) в зона за защита 

чл. 119а, ал. 1, т. 1 
от ЗВ 

Зона за защита на питейните води 
от повърхности водни тела Не попада 

Зона за зашита на питейните води 
от подземни водни тела 

Попада: всички подземни водни 
тела 
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Зони за защита на 
водите Вид на зоната ИП не попада/попада (име, 

код) в зона за защита 
чл. 119а, ал. 1, т. 2 
от ЗВ Зона за отдих и водни спортове Не попада 

чл. 119а, ал. 1, т. 3 
от ЗВ 

Чувствителна зона Не попада 
Уязвима зона Попада в Северна зона 

чл. 119а, ал. 1, т. 4 
от ЗВ 

Зона за стопански ценни видове 
риби Не попада 

чл.119а, ал. 1, т. 5 от 
ЗВ 

Защитени територии Не попада 

Зона за местообитания Попада частично в зона с име 
Хърсовска река BG0000106 

Зона за птици Не попада 
 

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. 

Съгласно чл. 116, ал. 2, т. 3 от ЗВ всички води и водни обекти се опазват от 
изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и 
качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване 
на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези цели се 
определят зони за защита на водите. 

Нормалното развитие на водната екосистема изисква наличие в нея на биогенните 
елементи азот, фосфор, въглерод, водород, кислород, сяра и др. От изброените елементи 
азотът и фосфорът и техните съединения играят най-важната роля за растежа на водната 
растителност. Внасянето на допълнително количество биогенни елементи и техните 
съединения във водоемите предизвикват нарушаване на екологичното равновесие в тях, 
което води до еутрофикация на водите. Основните източници на замърсяване на водите с 
биогенни елементи са селското стопанство, отпадъчните води от бита, както и някои 
отрасли на промишлеността. 
 

 Уязвими зони  
Уязвимите зони се определят съгласно изискванията на Наредба № 2 от 13.09.2007 

г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. В ПУРБ 2010 
– 2015 г. уязвимите зони в ДРБУ са определени съгласно Заповед № РД-795/10.08.2014 г. 
на министъра на ОСВ. Актуализацията на регистъра на тези зони е извършена въз основа 
на действащата към момента Заповед № РД-660/28.08.2019 г. на министъра на ОСВ за 
определяне на водите, които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от 
земеделски източници и уязвимие зони, в които водите се замърсяват с нитрати от 
земеделски източници. В този регистър попада подземно водно тяло BG1G0000J3K051 - 
„Карстови води в Малм-Валанжския басейн“ в чиято територия попада 
инвестиционното предложение. Съгласно Приложение № 2 на същата заповед, община 
Дулово попада изцяло в обхвата на уязвимата зона.  
 

Хидрогеоложки условия в района на инвестиционната площадка 
В етапа на инженерно-геоложко проучване на площадката не са установени 

подземни води, достигайки проектната сондажна дълбочина 94 м и не е получен 
водоприток. 

От проведените хидрогеоложки проучвателни работи може да се заключи, че 
хидрогеоложките условия са обусловени основно от зърнометричния състав на 
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кватернерните и предкватернерните отложения, представени от песъчливо-глинести и 
прахови-песъчливо-глинести материали, като на места се наблюдават преходи. В 
хидрогеоложката практика материали с подобен зърнометричен състав и ниско 
филтрационни свойства обикновено се третират като водоупори. 

Изследваните проби в контура на запасите показват водно съдържание от 2 до 19 % 
– средно 9,9 %. Това водно съдържание не е високо и не може да доведе кварц-каолиновите 
пясъци в плаващо състояние. При сравняване на средното водно съдържание на льоса 
(18,8%), на залягащите под него глини (23,0%) и на кварц-каолиновите материали (9,9%), 
може да се заключи, че в дълбочина находището е практически сухо и няма да има 
затруднения от хидрогеоложка гледна точка при разработването на същото.  
 

III.2.Б.2. Заключения за текущото състояние на подземните води и прогноза за 
развитие без осъществяване на ИП 

В етапа на инженерно-геоложко проучване на площадката на инвестиционното 
предложение не са установени подземни води, достигайки проектната сондажна дълбочина 
94 м и не е получен водоприток. 

От проведените хидрогеоложки проучвателни работи може да се заключи, че 
хидрогеоложките условия са обусловени основно от зърнометричния състав на 
кватернерните и предкватернерните отложения, представени от песъчливо-глинести и 
прахови-песъчливо-глинести материали, като на места се наблюдават преходи. В 
хидрогеоложката практика материали с подобен зърнометричен състав и ниско 
филтрационни свойства обикновено се третират като водоупори. 

Изследваните проби в контура на запасите показват водно съдържание от 2 до 19 % 
– средно 9,9 %. Това водно съдържание не е високо и не може да доведе кварц-каолиновите 
пясъци в плаващо състояние. При сравняване на средното водно съдържание на льоса 
(18,8%), на залягащите под него глини (23,0%) и на кварц-каолиновите материали (9,9%), 
може да се заключи, че в дълбочина находището е практически сухо и няма да има 
затруднения от хидрогеоложка гледна точка при разработването на същото.  

Анализът на резултатите от мониторинга на подземните води на територията на ИП 
показва, като по-значими са замърсяванията с нитрати, като източници са в най-голяма 
степен земеделието, населените места без канализация, депата/нерегламентирани сметища 
и стари замърсявания от минали дейности. 

Основните мерки планирани от БДДР за постигането на добро химично състояние 
на подземните води са насочени към конкретните източници на замърсяване за водното 
тяло. При подземните води постигането на добро химично състояние в резултат от 
приложените мерки е процес, изискващ по-продължителен период от време. В зависимост 
от особеностите на концептуалния модел на ПВТ времевия период за достигане на добро 
състояние по отношение на даден замърсител е различен за различните водни тела. Той 
зависи от характеристиките на тялото определящи времевото и пространственото 
придвижване на антропогенните замърсители в наситената и ненаситената зона. 

Предвид изложените обстоятелства за текущото състояние на подземните води в 
района на ИП може да се заключи, че евентуално подобрение в качеството на подземните 
водни тела ще се постигне само чрез прилагането на мерките, определени в ПУРБ Дунавски 
район 2016-2021г. и ДЕО на плана. 
 

III.3. Земни недра и геоложка основа 
Проучването на находището е извършено със сондажни изработки. Работите са 

доведени до детайлно проучване, като последователно са преминали етапите на търсене и 
предварително проучване. Основната сондажна мрежа е прокарана през 100 м и после 
погъстена до 50x50 и 25x25 м. 
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В литолого-стратиграфско отношение районът се характеризира с еднообразие на 
скалите, които изграждат площи със седиментен произход.  

 
Фиг. III-9 Геоложка карта на находище Балабана 
 

На повърхността се разкриват следните формации, дадени в Таблица III.3-1. 
 
Таблица III-6 Геоложки строеж в района на находището 

 
 
 
 
 
 
 
 

Долна креда 
Сред най-старите отложения широко разпространение имат седиментите на долна 

креда. Те са представени от близки по фациес варовици. 
 

Терциер 
Долнокредните наслаги не се разкриват на повърхността. Те са установени с минни 

работи и сондажи. Тук се отнасят каолиновите пясъци и придружаващите ги глини и 
глинести пясъци. 

Каолиновите пясъци запълват негативните карстови форми във варовиците на 
валанжа, хотрива и барема. Ето защо те образуват изолирани гнезда с разнообразни форми 
и размери. 
 

Кватернер - Плейстоцен 
Терциер (неоген) -  Плиоцен 
Долна креда -  Барем 

Хотрив 
Валанж 
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Кватернер 
Кватернерните материали се характеризират с повсеместно разпространение, като 

покриват почти изцяло всички по-рано отложени скали. Представен е пълният разрез на 
плейстоцена. 

Скалите, участващи в геоложкия строеж на находището в зависимост от 
положението им спрямо полезното изкопаемо, условно се означават като подложка, 
каолиново тяло и покривка. 
 

Подложка 
Представена е от порцелановидни и порцеланови варовици на долен и горен барем. 

Релефът й е типично карстов – с голямо вертикално развитие и сложна конфигурация на 
карстовото поле. Морфографският му облик е детайлизиран от гъстата сондажна мрежа. 
Установени са две големи карстови форми, съответстващи на двете гнезда. На фона на 
големите негативни форми се наблюдава много сложно и релефно разчленение – израз на 
взаимно свързани овали, въртопи и слепи долини. Издигат се конични и неправилни 
възвишения, които могат да се приемат за типични хуми. 

Бордовете на карста обикновено са полегати, но не липсват и доста стръмни, почти 
отвесни. Най-често варовиците, изграждащи дъното на карстовите форми, са силно 
изветрели. Зоната на изветряне е 1-2 м, а някъде достига и до 4-5 м. Западната и източната 
карстови форми са близо една до друга, но без пряка връзка помежду си. Отделя ги 
варовиков праг с ширина около 100 м. 
 

Каолиново тяло 
Наслагите на продуктивната формация, които са обединени под това название, са 

диференцирани според геолого-геохимичните им особености на три части: долна, средна и 
горна. 
 

Долна част на каолиновото тяло 
Над окарстената подложка се разкриват т.н. „мантийни” или „дънни“ наслаги. Те 

опасват като мантия отдолу и встрани каолиновото тяло, следвайки релефа на подложката. 
Рядко те липсват от профила на каолиновото тяло. Представени са от глини и глинести 
пясъци с характерно жълтокафяво, охреножълто или ръждивожълто оцветяване. 
Дебелината им варира от 0.5 до 5-6 м, а в някои случаи до няколко десетки метра. Често 
сред тях се наблюдават лещи и гнезда от манганови окиси и чист лимонит. 
 

Средна част на каолиновото тяло 
Тук се отнася основната маса на продуктивната формация. Тя е изградена от 

каолинови пясъци. Според съдържанието на глинестата съставка при тези пясъци се 
различават следните литоложки разновидности: 

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

 
Каолиновите пясъци, които са основен литоложки тип в находището, са рахли до 

слабо споени, като на места се срещат и силно уплътнени разновидности. Те биват бели, 
кремави, жълти, розови, ръждивожълти или в различни нюанси на тези цветове. 

Дебелината на каолиновите пясъци е твърде променлива, като се влияе предимно от 
релефа на карстовата подложка и варира от 1 – 2 до 90 м. 

Кварцовите пясъци и слабокаолиновите пясъци са по-слабо застъпени в сравнение с 
находищата от района на Каолиново. Общ признак е, че и при едните, и при другите те 
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заемат места в най-дълбоките части на каолиновите тела, като образуват фуниевидни, 
лещовидни или с неправилна форма струпвания. С тях почти винаги асоциират бели, 
висококачествени каолинови пясъци. 

Каолиновата глина (естествено промитият каолин) се среща рядко, като бързо 
изклинващи лещи и прослойки. Представлява сбита, пластична или трошлива глинеста маса 
с бял, сивобял, кремав или розов цвят. 
 

Горна част на каолиновото тяло 
Това е т.н. „инфилтрационна“ зона. Възникването й е резултат от привнасянето на 

железни хидроокиси и карбонати от покривката в каолиновите пясъци. Дебелината на 
зоната достига до 10-15 м и се определя от дълбочината до която достига влиянието на 
инфилтрационните води. 
 

Покривка 
Представена е от отложенията на кватернера. В основата на тези отложения заляга 

неиздържан, но много характерен хоризонт от тънкослойни кремъчни и варовикови чакъли 
(вилафранк) с дебелина до 1 м. Нагоре следват керемиденочервени до червенокафяви 
глини. Те са плътни, тежки, безструктурни и пeсъчливи, които при изсъхване се напукват 
призматично. Площно са издържани и отсъствието им от профила е изключение. 
Дебелината им е 1 – 2 до 4 – 5 м. 

Доминиращо положение в покривката има льосовият комплекс, който е представен 
най-общо от два хоризонта: долен хоризонт - изграден от тъмнокафяв глинест льос и 
льосови глини, горен - изграден от бозов льос с пореста структура (същински льос). Общата 
дебелина на двата хоризонта варира от 5-10 до 25-30 м, средно - 20-25 м. 

Общата дебелина на наслагите от покривката се изменя от 10 до 92 м, а средната 
дебелина е около 31,8 м. Най-дебела покривка има в западната и северна част на 
находището, където в сравнение с източната и южна част, тя нараства 2-3 пъти. Долнището 
на кватернерната покривка е леко вълнообразна повърхност, което е указание за един почти 
пенепленизиран предкватернерен релеф. 
 

Тектоника 
Тектонски районът принадлежи към платформената покривка на Мизийската плоча 

– северният склон на Северобългарското сводово издигане, което се определя от широкото 
издуване на карбонатния комплекс горна юра – валанж. 

Сводовата част на издигането на валанжа е извън района по линията гара Хитрино – 
Никола Козлево – Девня. Северният склон е доста обширен и потъва плавно с общ наклон 
около 1°. При локални огъвания, наклонът достига до 7-10°. По северния склон са налице 
няколко локални издигания – Исперихско, Дуловско, Тервелско и др. Значителни разломни 
структури на повърхността не са установени. 
 

Инженерно-геоложки условия 
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 са отразени в Tаблица III.3-2. 
 
Таблица III-7 Физико-механични показатели на находището 
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Характеристика на льоса 
Означен

ия 
дименсия 

Мин
имум 

Максиму
м 

Средно 
аритметич
но 

Специфична плътност ρs g/cm3 2,6 2,74 2,70 
Обемна плътност ρn g/cm3 1,81 2,11 1,96 
Обемна плътност на скелета  g/cm3 1,55 1,78 1,65 
Обем на порите n % 30,00 44,20 38,60 
Порен коефициент - 0,516 0,855 0,681 
Обем на макропорите % 0,10 3,60 1,28 
Водно съдържание W % 10,0 26,0 19,7 
Граница на протичане WL % 20,0 50,0 36,1 
Граница на източване Wp % 13,7 22,5 19,7 
Пластичност Jp % 6,3 28,0 16,4 
Меродавно наименование по БДС-
676/  Песъчлива глина 

Фракция 2,00-0,10 мм % 0 30 5,0 
Фракция 0,1-0,005 мм % 40 83 66,0 
Фракция < 0,005 мм  % 17 42 29,0 
Степен на неравномерност U=d60/d10 10 15 12,0 
Набъбване % 0,5 15,0 7,6 
Модул на слягане при вертикален 
товар p=2.105 Pa Pa - - 153 

Модул на уплътняване при 
вертикален товар p=2.105 Pa Pa 36 106 65,5 

Кохезия – върхова якост на 
срязване Pa 0,40 2,0 0,82 

Кохезия – остатъчна якост на 
срязване Pa 0,12 0,36 0,27 

Ъгъл на вътрешно триене – 
върхова якост на срязване φ° 14° 40° 27°269 

Ъгъл на вътрешно триене – 
остатъчна якост на срязване φ° 13°30 27° 22°16 

Степен на водонаситеност - 0,653 0,994 0,816 
Условно изчислително 
натоварване Pa - - 2,0 до 

2,50 

Характеристика на глините 
Означен

ия 
дименсия 

Мин
имум 

Максиму
м 

Средно 
аритметич
но 

Специфична плътност ρs g/cm3 2,70 2,77 2,73 
Обемна плътност ρn g/cm3 1,91 2,11 2,00 
Обем на порите  n % 35,30 45,54 40,51 
Коефициент на порите E 0,545 0,836 0,679 
Водно съдържание W % 17,0 28,0 23,0 
Граница на протичане WL% 34,0 61,5 50,3 
Граница на източване Wp %  19,0 24,5 21,9 
Показател на пластичност Jp % 13,5 39,5 28,4 
Меродавно наименование по БДС-
676/75 г глина 

Фракция 70 – 2 mm % 0 4 - 
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Фракция 2 – 0.10 mm % 0 14 3 
Фракция 0.10 – 0.005 mm % 45 84 63 
Фракция 0.005 mm % 16 44 34 
Степен на неравномерност 
разнозърност  - 0 20 11 

Набъбване % 1,0 23,0 9,2 
Степен на водонасищане Sr 0,788 1,000 0,940 
Обемна плътност на скелета g/cm3 1,55 1,72 1,64 
Модул на слягане при вертикален 
товар p=2.105 Pa Pa 38 200 119 

Модул на уплътняване при 
вертикален товар p=2.105 Pa Pa 38 176 89 

Кохезия – пълна Pa 0,10 1,80 0,62 
Кохезия – остатъчна  Pa 0,10 0,62 0,31 
Ъгъл на вътрешно триене – 
върхова якост на срязване φ° 11º50 35º 22º 

Ъгъл на вътрешно триене – 
остатъчна якост на срязване φ° 7º 27º 16º 

Условно изчислително 
натоварване Pa - - 2,55 

Характеристика на каолиновия 
пясък 

Означен
ия 
дименсия 

Мин
имум 

Максиму
м 

Средно 
аритметич
но 

Специфична плътност ρs g/cm3 2,55 2,66 2,63 
Обемна плътност ρn g/cm3 1,76 2,17 1,94 
Обемна плътност в рахло насипно 
състояние 

g/cm3 0,89 1,16 1,03 

Обемна плътност в сбито 
състояние g/cm3 1,41 1,69 1,52 

Обем на порите n % 28,0 38,2 34,3 
Обем на порите в рахло насипано 
състояние % 53,13 70,27 63,33 

Обем на порите в сбито състояние % 38,09 54,97 46,71 
Порен коефициент E 0,392 0,621 0,519 
Порен коефициент в рахло 
насипано състояние   1,362 2,367 1,734 

Порен коефициент в сбито 
състояние  0,630 1,123 0,872 

Водно съдържание W % 2,0 19,0 9,9 
Атербергови граници – граница на 
протичане 

WL % 15,0 19,0 16,8 

Граница на източване Wp % 11,5 17,0 14,2 
Показател на пластичност Jp % 0,5 5,5 2,6 
Меродавно наименование на БДС 
676/85 т.10 Глинест пясък 

Фракция 2,00 – 0,10 mm % 25 75 56 
Фракция 0,10 – 0,005 mm  % 17 56 29 
Фракция 0,005 mm % 8 22 15 
Степен на неравномерност U=d60/d10 20 100 56 
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Меродавно наименование на БДС 
676/85  Глинест пясък 

Фракция 2,00 – 0,5 mm % 0 10 1 
Фракция 0,5 – 0,25 mm % 0 48 8 
Фракция 0,25 – 0,10 mm % 5 68 46 
Фракция 0,10 mm % 23 87 45 
Степен на неравномерност U=d60/d10 10 85 43 
Меродавно наименование на БДС 
676/85 Прахов дребен пясък 

Набъбване % 0 13,0 5,3 
Ъгъл на естествения откос – в сухо 
състояние φ° 33º40 38º50 36º31 

Ъгъл на естествения откос под 
вода φ° 24º 30º30 29º15 

Коефициент филтрация в рахло 
насипано състояние cm/s Не 

филтр. 0,000980 - 

Коефициент филтрация в сбито 
състояние cm/s Не 

филтр. 0,000280 - 

Водоотдаване % 2 15 7 
Модул на слягане при вертикален 
товар p=2.105 Pa Pa 55 185 104 

Модул на уплътняване при 
вертикален товар p=2.105 Pa Pa 82 133 100 

Кохезия – върхова якост на 
срязване  Pa 0,00 0,65 0,24 

Ъгъл на вътрешно триене при 
върхова якост на срязване φ° 16º 38º 30º 

 
Резултатите от направени изследвания с цел изучаване на техноложката 

характеристика на подземното богатство са следните: 
 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%; 
 изходната суровина е предимно ситнозърнеста (съдържа класа + 0,16 мм до 8%) 

и клоняща към среднозърнеста 
 псамитовата фракция е представена главно от кварц и минимално количество 

калиев фелдшпат и плагиоклаз. Установява се още и каолинит в съвсем незначителни 
количества - от следи до 4%; 

 полученият кварц-каолинов пясък е предимно ситен от 0,10 до 0,16 мм; 
 по еднородност е среднозърнест; 
 в алевритовата фракция доминира кварцът. Каолинът е в по-големи количества 

и достига до 23%. В единични проби се установяват следи от пирит, гипс, пирофилит, 
калцит и хлорит; 

 добивът на фракцията силно варира от 8,45 до 23,20 %; 
 изследваните проби кварц-каолинова суровина се характеризират като високо 

пластични в граници 24,4-33,3 %. 
 

След печене при 1350°С се наблюдава ясно изразена закономерност на понижение 
степента на белота при фракция (-0,002 мм). С намаляване едрината на частиците, 
съдържанието на Al2O3, Fe2O3 и SiO2 се увеличава. С повишаване количеството на Fe2O3 
нараства интензивността на оцветяването. 
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III.4. Земи и почви 
III.4.А. Текущо състояние  
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, съгласно класификацията 
на FAO (Chernozems,CH,DAO, 1988, 1990), подтип лесивирани черноземи (Luvic 
Chernozems, CHL). Най-характерен белег за тези почви е голямото натрупване на хумус, 
наситен с бази. За тях е показателно много добре изразения мощен повърхностен А 
хоризонт (от типа mollic) и профил от типа А+ В+С. 

Черноземите са тъмнооцветени до черни, автоморфни, дълбоко хумусни почви с по-
мощен от 40 cм хумусно-акумулативен хоризонт с повече от 2% хумус и над 80% 
наситеност с бази. Черноземите са почви със здрава зърнесто-троховидна, зърнеста до 
едроагрегатна структура по целия профил и характерна за тях богата мезо- и макро-фауна. 
По механичен състав са средно и тежко песъкливо-глинести. Те съдържат от 45 до 60% 
глина с доминиране на праховата й фракция, характерна за льоса.  

Разпрашеността е предпоставка за възникване на интензивна проява на дефлация. 
Съдържанието на карбонати достига до 20-25% и повече, но при различните подтипове е на 
различни места в профила- от повърхността до 90 – 120 cм в дълбочина. Присъствието на 
карбонати е причина за хлороза на растенията поради липса на усвоимо желязо и манган и 
на подвижни форми на фосфор.  

Реакцията им е от неутрална до слабо алкална (рН 6,5-8,6). 
Черноземите са едни от най-плодородните почви в страната. Пригодността им за 

земеделие е висока и е подходяща за всички култури, отглеждани у нас. 
 

III.4.Б. Заключения за текущото състояние на почвите и прогноза за развитие 
без осъществяване на ИП 

Концесионната площ на находище „Балабана“ има смесен характер. 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 концесионната площ попадат горски територии около 17,6 хектара. В 
Приложение Ν 58 е показано разположението на горските територии попадащу в 
концесионната площ на находището. Засегнати от ИП са само част от имотите горска 
територия до около 2 ха, попадащи в частта на Западното гнездо на находището.     

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.5. Ландшафт 
III.5.А. Текущо състояние – базов сценарий 
Находищата край Каолиново, Тодор Икономово и Дулово се намират в по-южната 

част на Лудогорското плато. Съгласно „Ландшафтна география на България“ (Велчев А.С., 
Пенин Р. Л.,Тодоров Н. С. и Контева М. Г., Булвест 2000, 2011) ландшафтът е „естествено 
формирала се в определен етап и функционираща във времето и пространството природна 



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.66 

система, притежаваща определени природни ресурси и повлияна в една или друга степен 
от човешката дейност. 

Според схемата на ландшафтното регионално деление на страната (Петров П., 
География на България, БАН, 1997 г.), създадена на базата на териториалното съчетаване 
на типовете, подтиповете и групите ландшафти, както и съобразно височинната поясност и 
местни природни особености, находището попада в ландшафтен район със следните 
регионално таксономични класификационни единици (Фигура III.5.1-1):  
 

А. Севернобългарска зонална област на Дунавската равнина; 
ІІІ. Южнодобруджанска подобласт; 
18. Лудогорски район. 

 

 
 
Фиг. III-10 Ландшафтно райониране (по Петров, 1997) с нанесено местоположението на 
находище „Балабана“ 
 

В района на находището, съгласно класификационната система на ландшафтите в 
България (Петров П., География на България, БАН, 1997 г.) са разположени следните 
ландшафтни класификационни таксономични единици: 
 
Таблица III-8 Ландшафтни класификационни таксономични единици 
 

1 Клас Равнинни ландшафти 
1.2. Тип Ландшафти на умереноконтиненталните степни, ливадно-степни 

и лесо- степни равнини 
1.2.4. Подтип Ландшафти на черноземно-степните равнини  
1.2.4.5 Група Ландшафти на черноземно-степните равнини на льосови скали с 

висока степен на земеделско усвояване 
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1 Клас Равнинни ландшафти 
1.2. Тип Ландшафти на умереноконтиненталните степни, ливадно-степни 

и лесо- степни равнини 
1.2.6. Подтип Ландшафти на лесостепните равнини  
1.2.6.10 Група Ландшафти на лесостепните равнини върху варовикови скали със 

средна степен на земеделско усвояване 
 

Широко разпространение на карбонатния скален субстрат е спомогнало за 
образуването на стари карстови форми. Те са покрити с льос и льосовидни седименти. 
Степното влияние на местния континентален климат обуславя характерните за 
Лудогорското плато суходолия в глинясалите стари негативни карстови форми.  

Главните черти на съвременната ландшафтна структура в района на бъдещата 
концесионна площ и прилежащите територии се определят основно от наличието на 
селскостопански ландшафти и в по-малка степен от горски ландшафти. За 2018 година по-
голямата част от селскостопанските ландшафти 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. 

Релефът има вълновиден и платовиден характер, съчетание от широки плоски 
вододели и каньоноподобни долини. Основната топографска повърхност на каолиновите 
находища се издига до 340-360 м надморска височина. Наклоните са малки и в очертанията 
на платовидните вододели не надвишават 1-1.5°. Те се увеличават по склоновете на 
доловете, където достигат 10-15°. Преобладават склоновите повърхности със среден наклон 
от 4-5° до 7°. 
 

III.5.Б. Заключения за текущото състояние на ландшафта и развитие без 
осъществяване на ИП 

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.6. Биологично разнообразие 
III.6.А. Растителност 

 
Обща фитогеографска характеристика 
Въз основа на климатичните особености, районът на инвестиционното предложение 

се отнася към областта на преходно континенталния климат в зоната на широколистните 
листопадни гори и храстови съобщества. Съгласно геоботаническото райониране на 
страната, районът се отнася към Илирийска (Балканска) провинция на Европейската 
широколистна горска област, Лудогорски окръг, Лудогорски район. Основните флорни 
елементи в зоната принадлежат към средноевропейския елемент и степноподобните 
съобщества. Районът се характеризира със сравнително еднообразна растителна покривка, 
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в миналото представена от ксеротермни церови и благуново-церови гори, които в 
настоящия момент са усвоени като селскостопански земи. 

Растителността в района е представена от остатъчни ксеротермни нискостъблени 
издънкови дъбови гори, както и от вторични съобщества на келявия габър. Обикновенно 
това си смесени гори от цер (Quercus cerris), благун (Quercus frainetto) и келяв габър 
(Carpinus orientalis), като в зависимост от конкретните условия, преобладава единият или 
другият дъб. Габърът при по-обилно развитие може да оформи втори етаж (подлес), който 
е с много фрагментарен характер. В храстовите съобщества се среща и драката (Paliurus 
spina-christi) с участието и на глог (Crataegus monogina), шипка (Rosa canina), полска 
къпина (Rubus caesius). Тревната растителност по сухите склонове е от съобщества на 
садината (Chrysopogon gryllus), луковичната ливадина (Poa bulbosa) и белизмата 
(Dichanthium ischaemum), с увеличено участие на едногодишни треви. Във влажните ливади 
са характерни мезофитните съобщества на ливадната власатка (Festuca pratensis), 
броеничестата ливадина (Poa sylvicola), видове полевица (Agrostis stolonifera, A. capillaris) 
и др. 
 

Характеристика на терена на ИП 
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, 
класифицирани според EUNIS (Davies et al. 2004), от които един е включен в Приложение 
1 на ЗБР (Табл. III.6.1-1, Прил. III.6.1-1). 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. 

 
Таблица III-9 Хабитати, установени в изследвания район (ИР) и тяхната класификация по 
EUNIS (площите са в дка) 

№ Хабитат EUNIS Прил. 
1 

Площ/ ИР Площ/ 
концесия 

Засегната 
площ 

1 Неподдържани 
ксерофилни тревни 
места 

E1.D 
 

5.440 5.440 0.019 

2 Средноевропейски 
храсталаци 

F3.11 
 

4.625 3.620 2.069 

3 Балкано-Панонски 
церово-горунови 
гори 

G1.76 91M0 237.686 112.297 0.000 

4 Култури от акация G1.C3 
 

20.572 16.317 0.000 
5 Ивици дървета G5.1 

 
91.269 79.005 31.693 

6 Обрасли сечища G5.85 
 

20.538 6.888 0.000 
7 Пътища без настилка H5.61 

 
26.260 23.868 6.187 

8 Големи по площ, 
интензивно 
обработвани земи 

I1.11   2837.406 2312.198 1391.313 

 
При определяне на засегнатата площ e отчетено физическото покритие на дърветата, 

съставляващи ивиците дървета според EUINIS, за да се очертае полигон с еднородна 
разстителност, както се изисква от цитираната методика. Закономерно е площа на това 
покритие да е по-малко от площа на подотдела (според горксите карти), тъй като в 
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границите на посления често се включва и екотона между дърветата и, в слуя нивите, 
който представлява тревисто местообитание и е картирано в отделна категория. 

 
E1.D. Неподдържани ксерофилни тревни места 
Това са малки по площ тревисти места, заемащи синурни места покрай 

обработваемите земи и полските пътища, където са установени 2 полигона. В тревистата 
растителност преобладават антропофити и нитрофили: Cynodon dactylon, Rumex sp., 
Dipsacus laciniatus, Plantago major, Plantago lanceolata etc. Без консервационна стойност. 
 

F3.11. Средноевропейски храсталаци 
Това са широколистни храсталаци, формирани от участието на Prunus spinosa, Rosa 

spp., Crataegus monogyna., Clematis vitalba, Rubus spp., Pyrus pyraster и храстовидни форми 
на Ulmus minor, Acer tataricum и Carpinus orientalis. Заемат 5 малки полигона в източната 
част на концесионната площ, където се разполагат в блоковете с монокултури, и покрай 
пътищата. Без консервационна стойност. 
 

G1.76. Балкано-Панонски церово-горунови гори 
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 
местообитание 91М0 в неговия континентален вариант; Фиг. III-11. Естественият 
дървостой на тези дъбови съобщества е силно нарушен в резултат на нерегламентираните 
сечи, които са повсеместно явление, заради равнинния и достъпен терен. Основните видове, 
които изграждат дървостоя (Табл. III.6.1-2) са благун и цер (Quercus frainetto и Quercus 
cerris). Тук-там има единично участие на полски ясен (Fraxinus oxycarpa), но неговите 
стъбла са доста по-ниски от тези на дъбовите дървета. Височината на доминиращите дъбове 
варира в границите на 9-10 до 14-16 м, а диаметърът им на гръдна височина от 25-30 до 50-
55 см. Склопът на ценозите е около 6-7, но на места намалява до около 4. Има ясно 
формиран храстов етаж, в който доминиращи видове са глог, дрян, маслинка, кучешки дрян, 
полски бряст, шипки, мекиш. Тревистият етаж е с добро видово насищане (около 15-20 вида 
от различни групи). Неговото общо проективно покритие се движи в доста широки граници 
– от 25-30% до 85-90% - в зависимос от склопа на дървесния етаж. Прави впечатление почти 
пълното отсъствие на видове от сем. Бобови – тук-там се срещат отделни неголеми групи 
от Vicia cassubica. 
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Фиг. III-11  Балкано-Панонски церово-горунови гори 
Таблица III-10 Флористичен състав на местообитание G1.76 съгласно Браун-Бланке 
(Guinochet 1973) 
№ Вид Оценка 

 
№ Вид Оценка 

1 Quercus cerris 3 
 

24 Brachypodium sylvaticum + 
2 Quercus frainetto 2 

 
25 Dactylis glomerata + 

3 Acer tataricum 1 
 

26 Poa nemoralis + 
4 Robinia pseudoacacia + 

 
27 Veronica sp. + 

5 Acer heldreichii + 
 

28 Conium maculatum + 
6 Carpinus orientalis + 

 
29 Allium scorodoprasum + 

7 Fraxinus oxycarpa + 
 

30 Galium sylvaticum + 
8 Pyrus pyraster + 

 
31 Doronicum hungaricum + 

9 Prunus cerasifera + 
 

32 Urtica dioica + 
10 Ulmus minor 1 

 
33 Geum urbanum + 

11 Cornus mas 1 
 

34 Viola sp. + 
12 Lygustrum vulgare 1 

 
35 Physospermum cornubiense + 

13 Euonimus europaeus + 
 

36 Tanacetum corymbosum + 
14 Crataegus monogyna + 

 
37 Ficaria verna + 

15 Cornus sanguinea + 
 

38 Corydalis sp. + 
16 Rosa canina + 

 
39 Stellaria media + 

17 Rubus caesius + 
 

40 Silene viridiflora + 
18 Clematis vitalba + 

 
41 Arum maculatum + 

19 Chaerophyllum temulentum 2 
 

42 Geranium robertianum + 
20 Galium aparine 1 

 
43 Asparagus officinalis + 

21 Myrrhoides nodosa 1 
 

44 Vinca minor + 
22 Polygonatum multiflorum 1 

 
45 Melissa officinalis + 
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23 Lamium purpureum 1 
 

46  Vicia cassubica + 
 

Местообитанието попада в Приложение 1 на ЗБР и е предмет на опазване в ЗЗ 
„Хърсовска река“, в чиито граници попада и установения от нас полигон. Не се засяга пряко 
от елементите на ИП. Потенциалните въздействия върху местообитанието са описани в 
ДОСВ. 

G1.C3. Култури от акация 
На места, главно по периферията на горския масив в източната част на концесията, 

има подсаждани площи с акация (Фиг. III-12). Това са петна на площ по около 
няколкостотин квадратни метра, които са залесени вторично с акациеви фиданки. 
Височината на акациевите дървета е от порядъка 5-6 м, а диаметърът на стъблата им на 
гръдна височина е между 5-6 и 18-20 см. 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 (Galium aparine), копривата 
(Urtica dioica), стерилната овсига (Bromus sterilis), бучинишът (Conium maculatum), които 
на места образуват почти чисти популации – свидетелство за тяхната ценотична сила и 
активност. Срещат се още и мъртва коприва (Lamium amplexicaule), дива ягода (Fragaria 
vesca), теменужка (Viola sp.), градско омайниче (Geum urbanum). Тяхното участие в 
изграждането на тревостоя е несравнимо по-малко, което се изразява в ниското им обилие. 
Без консервационна стойност. 

 

 
Фиг. III-2 Култури от акация 
 

G5.1. Ивици дървета 



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.72 

На територията на проучвания терен попадат части от полезащитни пояси, които са 
създадени в началото на 50-те години на миналия век (Фиг. III – 13). Това са изкуствени 
дървесни ценози, чиито доминиращ вид и основен компонент на първия етаж е полският 
ясен (Fraxinus oxycarpa), благун и цер (Quercus frainetto и Quercus cerris) или акацията 
(Robinia pseudoacacia) и гледичията (Gleditsia triacanthos). Ширината на тези пояси е от 
порядъка на 20-30 м, дърветата са високи от около 8 до 18 м и имат диаметър на стъблата 
на гръдна височина от около 15 (при акацията) до около 45 см (при ясена и гледичията). 
Склопът на дървесните корони не е висок – 4-6, което е предпоставка за развитие на 
относително обилен храстов етаж и тревиста растителност. Нейното общо проективно 
покритие достига на места до 70-75%. Сред храстовите видове с относително високо обилие 
се отличават смрадликата, глогът и шипката. В тревистия компонент правят впечатление 
обилното развитие на бучиниш (Conium maculatum), лепка (Galium aparine) и стерилна 
овсига (Bromus sterilis). Без консервационна стойност. 

 

 
Фиг. III-13  Ивици дървета 
 

G5.85. Обрасли сечища 
На места в територията, заета от дъбовата гора, има неголеми пространства, които 

са лишени от дървостой (Фиг. III-14). Това са така наречените „котловани“ – голини 
резултат от сеч. Тези „котловани“ са с площ от няколко стотин квадратни метра до около 1-
2 дка. Преобладаващата растителност е храстовидна, съставена от дрян, маслинка, кучешки 
дрян, полски бряст. Наблюдава се плътно развита тревиста растителност, чието общо 
проективно покритие е 100%, а височината на етажа е от порядъка на около 60-100 см. 
Всъщност тревистата покривка представлява изключително интензивно развили се 
популации на лепката (Galium aparine), копривата (Urtica dioica) или стерилната овсига 
(Bromus sterilis). Срещат се и неголеми петна от бучиниш (Conium maculatum). Изброените 
тревисти видове са характерни с голямата си фитоценотична мощ и алелопатично влияние. 
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Те са пионери в овладяването на площи, които по различни причина са освободени от 
дървесната си растителност. Без консервационна стойност. 

 
Фиг. III-14 Обрасли сечища 
 

H5.61. Пътища без настилка 
Тук отнасяме непавираните, полски пътища за достъп до екстензивните 

монокултури в района. Почти лишени от растителност в резултат от редовното утъпкване 
от машини, домашни животни и хора. Без консервационна стойност. 
 

I1.1. Големи по площ, интензивно обработвани земи 
Зърнени или други култури, отглеждани на големи компактни площи в открити 

ландшафти (Фиг. III- 15). В изследвания район, както и в границите на концесията, това е 
преобладаващата растителност. Без консервационна стойност. 
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Фиг. III-15 Големи по площ, интензивно обработвани земи 
 

Наличие на растителни видове с по-висока консервационна стойност (включени в 
Червената книга, и/или в Приложения 2/3 на ЗБР). 

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 (Пеев 2011), и/или в Приложения 2/3 на ЗБР. 
 

III.6.Б. 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, поне на гръбначната фауна. 

Гръбначни животни 
По време на теренните изследвания в района на ИП са установени 38 вида гръбначни 

животни (Табл. III-11), от които 4 вида – шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), черен 
кълвач (Dryocopus martius), розов скорец (Sturnus roseus) и див заек (Lepus europaeus) са 
включени в Червената книга на България (Големански 2011), 3 вида – шипоопашата 
костенурка (Testudo hermanni), черен кълвач (Dryocopus martius) и червеногърба сврачка 
(Lanius collurio) са включени в Приложение 2 на ЗБР, и 22 вида са включени в Приложение 
3 на ЗБР, като, с изключение на включените в Червената книга видове (без заека), това са 
широко разпространени видове, както в района на ИП, така и в страната. Освен 
установените 38 вида, в района на ИП е възможно и присъствието на още 24 вида гръбначни 
животни (Табл. III - 11). Това са видове, които сме установявали по време на теренни 
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изследвания в централната част на Лудогорието, където е разположено находището. Района 
на ИП предлага подходящи условия и за тези видове. От тях с по-висок консервационен 
статус са белия щъркел (Ciconia ciconia), малкия креслив орел (Aquila pomarina), 
белоопашатия мишелов (Buteo rufinus), средния (Dendrocopos medius) и сирийския пъстър 
кълвач (D. syriacus), черночелата сврачка (Lanius minor), катерицата (Sciurus vulgaris) и 
дивата котка (Felis silvestris), 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. 
 

Таблица III-11 Видове гръбначни животни, установени в и потенциално обитаващи 
района на ИП, националния им природозащитен статус, и характер на пребиваване в района 
на ИП. ЗБР: номер на Приложение от ЗБР; ЧКБ: категория застрашеност според Червена 
книга на България (Големански 2011); Характер на пребиваване: постоянен – вид, 
използващ района както за хранене, така и за размножаване, хранещ се – вид, използващ 
района за хранене, но размножаващ се извън него, мигриращ – вид, използващ района само 
по време на миграции. 

№ Вид Семейство ЧК
Б 

ЗБ
Р 

Характер на 
пребиваване 

1 Bufo bufo* Bufonidae  - 3 постоянен 
2 Pelophylax ridibundus Ranidae  -  - постоянен 
3 Rana dalmatina Ranidae  -  - постоянен 
4 Testudo hermanni Testudinidae EN 2, 3 постоянен 
5 Lacerta viridis Lacertidae  - 3 постоянен 
6 Coturnix coturnix Phasianidae  -  - постоянен 
7 Phasianus colchicus* Phasianidae  -  - постоянен 
8 Apus apus Apodidae  - 3 хранещ се 
9 Columba palumbus Columbidae  -  - постоянен 
10 Streptopelia decaocto Columbidae  -  - постоянен 
11 Streptopelia turtur Columbidae  -  - постоянен 
12 Cuculus canorus Cuculidae  - 3 постоянен 
13 Ciconia ciconia Ciconiidae VU 2, 3 хранещ се 
14 Aquila pomarina Accipitridae VU 2, 3 постоянен 
15 Buteo buteo Accipitridae  - 3 постоянен 
16 Buteo rufinus Accipitridae VU 2, 3 хранещ се 
17 Merops apiaster Meropidae  -  - хранещ се 
18 Upupa epops Upupidae  - 3 постоянен 
19 Dendrocopos major Picidae  - 3 постоянен 
20 Dendrocopos medius Picidae  - 2, 3 постоянен 
21 Dendrocopos minor Picidae  - 3 постоянен 
22 Dendrocopos syriacus Picidae  - 2, 3 постоянен 
23 Dryocopus martius Picidae VU 2, 3 постоянен 
24 Picus viridis Picidae  - 3 постоянен 
25 Alauda arvensis Alaudidae  - 3 постоянен 
26 Galerida cristata Alaudidae  - 3 постоянен 
27 Motacilla alba Motacillidae  - 3 мигриращ 
28 Delichon urbicum Hirundinidae  - 3 хранещ се 
29 Hirundo rustica Hirundinidae  - 3 хранещ се 
30 Lanius collurio Laniidae  - 2, 3 постоянен 
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№ Вид Семейство ЧК
Б 

ЗБ
Р 

Характер на 
пребиваване 

31 Lanius minor Laniidae  - 2, 3 постоянен 
32 Lanius senator Laniidae  - 3 постоянен 
33 Turdus merula Turdidae  - 3 постоянен 
34 Turdus philomelos Turdidae  - 3 постоянен 
35 Erithacus rubecula Muscicapidae  - 3 постоянен 
36 Luscinia megarhynchos Muscicapidae  - 3 постоянен 
37 Phylloscopus sp. Phylloscopida

e  - 3 
мигриращ 

38 Parus major Paridae  - 3 постоянен 
39 Carduelis carduelis Fringillidae  - 3 постоянен 
40 Coccothraustes Fringillidae  - 3 постоянен 
41 Fringilla coelebs Fringillidae  - 3 постоянен 
42 Emberiza calandra Emberizidae  - 3 постоянен 
43 Emberiza citrinella Emberizidae  - 3 постоянен 
44 Emberiza 

melanocephala 
Emberizidae  - 3 постоянен 

45 Passer domesticus Passeridae  -  - постоянен 
46 Passer hispaniolensis Passeridae  - 3 постоянен 
47 Passer montanus Passeridae  - 3 постоянен 
48 Sturnus roseus Sturnidae VU 3 мигриращ 
49 Sturnus vulgaris Sturnidae  -  - постоянен 
50 Oriolus oriolus Oriolidae  - 3 постоянен 
51 Garrulus glandarius Corvidae  -  - постоянен 
52 Pica pica Corvidae  -  - постоянен 
53 Erinaceus roumanicus Erinaceidae  - 3 постоянен 
54 Talpa europaea Talpidae  -  - постоянен 
55 Lepus europaeus Leporidae NT  - постоянен 
56 Sciurus vulgaris Sciuridae NT  - постоянен 
57 Martes foina Mustelidae  -  - постоянен 
58 Meles meles Mustelidae  -  - постоянен 
59 Felis silvestris Felidae EN 3 постоянен 
60 Canis aureus Canidae  -  - постоянен 
61 Capreolus capreolus Cervidae  -  - постоянен 
62 Sus scrofa Suidae  -  - постоянен 

 
Bufo bufo – вид, установен при теренните проучвания. 
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 
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. Горите в района 
са сравнително млади, силно експлоатирани, и в резултат липсват условия за обитаване от 
горски видове прилепи. Терена на концесията може да се използва от по-обикновени, 
предимно обитаващи различни изкуствени убежища прилепи, единствено като ловно 
местообитание. 
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Безгръбначни животни 
Досега в България са известни над 29000 вида безгръбначни животни, от които над 

20000 са насекоми. Територията на концесионната площ, поради нейната малка площ (от 
гледна точка на ареалите на видовете) и отсъствие на специфични ландшафтни особености, 
е била извън обсега на специализирани проучвания върху фауната и в литературата 
отсъстват данни за безгръбначните.  

Условията за съществуване на безгръбначната фауна в района на ИП са еднообразни, 
като малката засегната площ от гледна точка на ареалите на видовете не позволява да бъдат 
разграничени отделни специфични фаунистични комплекси. От 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. Горите в района са сравнително млади, силно експлоатирани, и в резултат в 
тях също липсват условия за повечето консервационно значими видове, свързани с по-стари 
гори. От тези видове в изследвания район е възможно да се срещне единствено еленовия 
рогач (Lucanus cervus), буковия сечко (Morimus funereus) и Euplagia quadripunctaria 
(свързана най-вече с проредените части и сечищата). И трите вида са включени в Прил. 2 
на ЗБР и са предмет на опазване в ЗЗ „Хърсовска река“. Потенциалните въздействия върху 
тях са описани в ДОСВ. 
 

III.6.В. Характеристика на състоянието на елементите на Националната 
екологична мрежа 

III.6.В.1. Защитени територии по Закона за защитените територии 
 

ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 
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 запад-
югозападно от ИП (Фиг. III-16). 
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Фиг. III-6 Местоположение на ИП (оранжев контур) спрямо защитени територии и зони. 
Розов вертикален щрих – защитени зони по Директивата за птиците; зелен хоризонтален 
щрих – защитени зони по Директивата за местообитанията; сини полигони – защитени 
територии 
 

Защитена местност „Находище на червен божур” с код в Държавния регистър 418, 
заемаща площ от 4,67 хектара в землището на село Печеница, община Исперих, област 
Разград. Обявена е със Заповед № РД-534 от 25.09.1978 г. на КОПС, бр. 86/1978 на 
Държавен вестник, прекатегоризирана със Заповед №РД-81 от 30.01.2004 г. на МОСВ, бр. 
16/2004 на Държавен вестник. Опазва естествено находище на червен божур (Paeonia 
peregina). 

Установеният режим на дейности включва забрани за: 
  кастренето и повреждането на дърветата;  
  късането или изкореняването на растенията;  
  преследването на диви животни и вземане на техните малки, или яйцата им, 

както и разрушаване на гнездата и леговищата; разкриването на кариери; 
  провеждането на минно-геоложки и други дейности,с които поврежда или 

изменя, както естествения облик на местността, така и на водния ѝ режим;  
  извеждането на сечи, освен санитарна;  
  всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в 

устройствения проект на защитената територия;  
  пашата на домашни животни. 

 
Защитена местност „Божурите”, с код в Държавния регистър 405, заемаща площ 

от 3,16 хектара в землището на село Подайва, община Исперих, област Разград. Обявена е 
със Заповед № РД-534 от 25.09.1978 г. на КОПС, бр. 86/1978 на Държавен вестник, 
прекатегоризирана със Заповед №РД-1199 от 24.09.2003 г. на МОСВ, бр. 91/2003 на 
Държавен вестник. Опазва естествено находище на червен божур (Paeonia peregina). 

Установеният режим на дейности включва забрани за: 
 кастренето и повреждането на дърветата;  
 късането или изкореняването на растенията;  
 преследването на диви животни и вземане на техните малки, или яйцата им, 

както и разрушаване на гнездата и леговищата, разкриването на кариери; 
 провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които поврежда или 

изменя, както естествения облик на местността, така и на водния ѝ режим;  
 всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в 

устройствения проект на защитената територия;  
 пашата на домашни животни. 

 
Голямото отстояние на защитените територии от ИП не предполага някакви 

отрицателни въздействия върху тях. 
 

III.6.В.2. Защитени зони по Закона за биологичното разнообразие 
Концесионна площ не засяга защитени зони (ЗЗ), обявени по Директивата за 

опазване на дивите птици. Най-близките такива са ЗЗ „Лудогорие“, с код BG0002062, 
отстояща на около 7.5 км северозападно, и ЗЗ „Хърсовска река“, код BG0002039, отстояща 
на около 6 км североизточно от ИП (разстояние между най-близките точки от границите на 
ЗЗ и концесията; (Фиг. III -16). 

В границите на концесията попада малка част от периферията на ЗЗ „Хърсовска 
река“, код BG0000106, обявена по Директивата за местообитанията (Фиг. III – 16). 
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Потенциалните въздействия върху тази зона, както и върху предмета ѝ на опазване, са 
оценени в ДОСВ. 
 

III.7. Материално и културно наследство (културно, архитектурно, 
историческо и археологическо наследство 

III.7.А. Базово състояние 
Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и 

движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на 
историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност. 

Според легално определение съдържащо се в Закона за културното наследство, 
„културно наследство“ са: 

1. наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати; 
2. исторически обекти и комплекси; 
3. архитектурни обекти и комплекси; 
4. етнографски обекти и комплекси; 
5. образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура; 
6. природни ценности (образци) включително антропологични останки, открити при 

теренни проучвания, и останки на палеозоологията и култивирани растения; 
7. индустриално наследство; 
8. произведения на изящни и приложни изкуства; 
9. народни занаяти; 
10. документално наследство; 
11. аудио-визуално наследство; 
12. устна традиция и език; 
13. книжовни и литературни ценности; 
14. обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания; 
15. музика, песни и танци; 
16. народна медицина; 
17. кулинарни и еноложки традиции; 
18. народни игри и спортове. 
 
В Република България, нормативният акт който урежда опазването и закрилата на 

културното наследство на Република България е Закона за културното наследство (ЗКН). 
Държавата осигурява закрилата на културното наследство независимо от 
местонахождението му. Културните ценности са обществено достояние и се ползват със 
закрила от държавни и общински органи в интерес на гражданите на Република България. 
Културните ценности могат да бъдат публична и частна собственост. Те могат да са 
собственост на държавата, общините, на Българската православна църква и другите 
регистрирани вероизповедания, както и на физически и юридически лица. 

В хода на провеждане на консултации за изготвяне на Задание за ДОВОС 
Възложителят е изискал от Регионален исторически музей Силистра (РИМ- Силистра) 
информация за наличието на паметници на културно-историческото наследство на 
територията на находище на подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо“ и 
участък „Западно гнездо“. Видно от становище РИМ- Силистра, изх. № 71/24.06.2019 г. 
изготвено от Кристиян Михайлов, уредни на РИМ – Силистра и регионален администратор 
на Археологическа карта на България (АКБ) се установява, че в според Автоматизираната 
информационна система на АКБ, в концесионната площ на „Балабана“, участък „Източно 
гнездо“ и участък „Западно гнездо“ индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до 
№ 7, попада, макар и частично, един археологически обект. Обектът се намира в източната 
периферия на концесионната площ, но извън предвидената за добивни дейности територия. 
Долу привеждаме по-подробна информация за археологическия обект.  
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 Картон № 1200136 (в АИС АКБ) 
Обект: 003 
Местоположение: с. Секулово, Дулово, Силистра, България 
Описание на местоположение: м. "Джене кьой" 
Локализация: 5,5 км североизточно с азимут 32˚. 
Координати: Latitude 43 44 19.4350 Longitude 27 11 44.4056 
Площ: 400 дка 
Вид: Селище (регистрирано при теренни обхождания през 1986 г. от Иван Бъчваров) 
Съоръжения: открити са керамична пещ, керамични находки, хромел 
Хронология: Късна античност, Първа българска държава 
Публикации: Бъчваров, Ив. Археологически паметници в общините Алфатар, 

Главиница и Дулово, Разградска област. сб. Добруджа, т.5, Варна, 1988, с.67 
Режим на ползване: Режим „А“ (забраняват се всички видове дейности – 

строителни, добивни, благоустройствени, селскостопански, мелиоративни и други, които 
нарушават целостта на земния пласт в границите на археологическия обект. Допуска се 
използването на терена като ливади и пасища. Изискванията на този режим са предявени 
към обекти с видими останки от архитектура (градове, крепости, селища, вили, сгради, 
пътни съоръжения), както и землени структури като селищни и надгробни могили, валове 
и ровове, некрополи и др.). 

Статут: Археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 
3 от ЗКН. 
 

Други археологически обекти са разположени в близост, но извън границите на 
концесионната площ. Те са следните: 

 Картон № 1200101 
Обект: 010 
Местоположение: с. Грънчарово, Дулово, Силистра, България 
Описание на местоположение: м. "Балбано" 
Локализация: 3,2 км североизточно с азимут 24˚ 
Координати: Latitude 43 45 17.4000 Longitude 27 08 54.6000 
Обектът е разположен на 2 км северозападно от находището. 
Площ: 12 дка 
Вид: Единична могила 
Хронология: Неопределима 
Състояние: Разоравана, но все още са запазени добри контури 
Статут: Обявен паметник на културата с национално значение 
 Картон № 1200103 
Обект: 012 
Местоположение: с. Грънчарово, Дулово, Силистра, България 
Описание на местоположение: м. "Кавак кеди" 
Локализация: 1,7 км североизточно с азимут 59˚ 
Координати: Latitude 43 44 21.1652 Longitude 27 08 47.8175 
Обектът е разположен на 1,8 км западно от находището. 
Площ: 315 дка 
Вид: Селище 
Хронология: Първа българска държава 
Статут: Паметник на културата с национално значение 
 Картон № 1200135 
Обект: 002 
Местоположение: с. Секулово, Дулово, Силистра, България 
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Описание на местоположение: м. "Кармъзлар" 
Локализация: 2,9 км североизточно с азимут 58˚ 
Координати: Latitude 43 42 54.0267 Longitude 27 11 36.9898 
Обектът е разположен на 2,2 км южно от находището. 
Площ: 450 дка 
Вид: Селище 
Хронология: Късна римска епоха 
Статут: Обявен паметник на културата с национално значение 
 Картон № 1200134 
Обект: 001 
Местоположение: с. Секулово, Дулово, Силистра, България 
Описание на местоположение: м. "Коджакору" 
Локализация: 2 км североизточно с азимут 54˚ 
Координати: Latitude 43 42 36.2151 Longitude 27 10 50.0619 
Обектът е разположен на 1,8 км южно от находището. 
Площ: 12 дка 
Вид: Единична могила 
Хронология: Неопределима 
Статут: Обявен паметник на културата с национално значение 

 
В центъра на находището (приблизителни координати: 43°44'23.49"С 27°11'9.13"И) 

от сателитни снимки се забелязват контурите на голяма могила. На това място не е 
регистрирана могила в АИС АКБ. След справка с материали, предоставени от „Каолин“ 
ЕАД, беше установено, че това не е археологически обект, а проучвателна подземна шахта, 
описана в Геоложки доклад, приет от ДКЗ 1986 г.  

В заключение РИМ – Силистра изразява следното становище:  
 Според данните от АИС АКБ в източната периферия на концесионната площ 

(очертана на приложената долу сателитна снимка със син цвят), но извън реалните граници 
на находище „Балабана“ (очертани на сателитната снимка с оранжев цвят), съществува 
късноантично и средновековно селище. 

 В района на селата Грънчарово, Колобър, Полковник Таслаково и Секулово, 
община Дулово са регистрирани многобройни други археологически обекти, но най-близо 
разположените отстоят на 1,8-2,2 км от концесионната площ на находище „Балабана“ и не 
са застрашени от разработването му. 

 Поради приведените данни РИМ – Силистра, счита за необходимо извършването 
на теренно археологическо обхождане на територията на находище „Балабана“ от 
специалисти от РИМ - Силистра или от други институции в страната преди разработването 
му. При това обхождане трябва да се определят по-точно границите на обект № 1200136 и 
да се установи, дали крайната западна част на археологическия обект е застрашена от 
предвижданите добивни дейности. Ако това се окаже така, ще се наложи спасително 
археологическо проучване на застрашените части от археологическия обект. Втората цел 
на обхождането е проверка на терена за наличието на други, все още нерегистрирани, 
археологически обекти. Поради естеството на теренните археологически обхождания 
(издирване на материални останки по повърхността), желателно е обхождането да бъде 
извършено през есента или пролетта, при разорани обработваеми площи. 
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Фиг. III-17 Археологически обекти около находище „Балабана“, участък „Източно гнездо“ 
и участък „Западно гнездо“ 
 

На Фиг. III-17, в синьо е обозначена концесионната площ на находище „Балабана“; 
в кафяво - границите на находището (участъците „Източно гнездо“ и „Западно гнездо“); в 
черно - границите на археологически обект № 1200136; с жълто - други регистрирани 
археологически обекти, които не са застрашени от бъдещите минно-добивни дейности. 
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Фиг. III-18 Схема на концесионната площ на находище „Балабана“, с местоположение на 
регистриран в АКБ арх. обект.  
 

III.7.Б. Заключения и развитие без осъществяване на инвестиционното 
предложение 

В концесионната обект попада, макар и частично, един археологически обект. 
Обектът се намира в източната периферия на концесионната площ, но извън предвидената 
за добивни дейности територия обект с картон № 1200136 (в АИС АКБ). 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.  

Развитието на архeологическите обекти се определя прилагането на Закона за 
културното наследство. Според ЗКН „археологически обекти“ са всички движими и 
недвижими материални следи от човешка дейност от минали епохи, намиращи се или 
открити в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода, за които основни 
източници на информация са теренните проучвания. Недвижимите и движимите 
археологически обекти имат статут на културни ценности с категория съответно 
национално значение или национално богатство до установяването им като такива по реда 
на ЗКН. Археологическите обекти се издирват и изучават като културни ценности чрез 
теренни проучвания. Теренните проучвания на археологическите ценности се осъществяват 
в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода. 

Теренните проучвания на археологически ценности се извършват чрез деструктивни 
и недеструктивни методи. Недеструктивните методи на изследване се прилагат при всяка 
възможност. 

В методическо отношение теренните проучвания на археологически ценности са: 
1. издирване на археологически обекти - недеструктивен метод и начален етап от 

археологическото проучване, чрез който се разпознават археологическите ценности; 
2. археологически разкопки - деструктивен метод на теренно археологическо 

проучване, чрез който се изясняват основните характеристики на археологическите обекти 
- хронология, вид и граници; 

3. археологическо наблюдение - установяване на наличието на археологически 
структури на дадено място. 
 

В организационно отношение теренните проучвания на археологически ценности са: 
1. редовни - планират се за решаване на определена научна задача и за целите на 

интегрираната консервация; 
2. спасителни-извършват се при необходимост за частично или цялостно 

използване на терена на недвижима археологическа ценност, при риск от нейното 
разрушаване, включително и тези, които се извършват при непредвидено откриване на 
археологическа ценност, което налага незабавно проучване. 
 В случай, че конкретното инвестиционното предложение не се реализира  
регистрираните и/или не регистрирани археологически обекти, които са в неговия обват 
и евентуалното предполагаемо негово въздействие са изложени на въздействието на 
дейностите осъществявани в този район и естествено природно въздействие. 
 В случай, че се пристъпи към реализация на инвестиционното предложение ще 
се извърши археологическо обхождане на терен, с цел: 

- уточняване на границите на регистрирания в АИС „АКБ“ обелт с Ν 1200136; 
- верификация на липсата или наличието на неизвестни и нерегистрирани 

археологически обекти. 
 

III.8. Здравен статус на населението 
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Находище „Балабана“, се намира на територията на Община Дулово, област 
Силистра и заедно с находищата „Колобър “ и „Грънчарово“ принадлежи към групата 
находища на каолинова суровина в Дуловски район. Най-близки населени места са селата 
Колобър – 3,1 км и Полковник Таслаково – 4 км на север-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 права въздушна линия и 12,00 км по път. 

 
Фиг. III-19 Местоположение на концесионната площ спрямо населените места в района. 
 

Всички населени места в околностите на Инвестиционното предложение 
отстоят на повече от 2,0 км. 

В административно-териториално отношение находището попада на територията на 
община Дулово, област Силистра. Община Дулово е разположена в североизточната част 
на Република България. В съответствие с административно-териториалното деление тя 
попада в област Силистра. Територията на община Дулово е 570 037 дка. Разположена е в 
североизточната част на Дунавската равнина, като обхваща най- северната част на 
Лудогорието. Център на общината е гр. Дулово. 

Общината е отдалечена на около 35-40 км от река Дунав. Съседни общини на град 
Дулово са община Исперих, обл. Разград; община Каолиново, обл. Шумен; община Тервел, 
обл. Добрич и общините Главиница, Ситово и Алфатар, обл. Силистра.  

Селищната мрежа на общината се състои от 27 населени места, от които един град- 
Дулово и 26 села. Град Дулово се явява основен и естествен общински административен, 
икономически и културен център, а отделните селища имат различен характер и степен на 
развитие, съобразно разположението им, природните дадености, традициите и др. 
 

III.8.А. Настоящо здравно състояние на населението 
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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. 

Концесионната площ попада в землищата на четирите най-близки села. През 
концесионната площ не преминават ВиК мрежи, съобщителни кабели и/или газопроводи.  

В района няма близко разположени детски и учебни заведения, санаториуми, зони 
за отдих, паркове, курортни зони и туристически обекти; няма санитарно- охранителни зони 
на източници за питейно водоснабдяване и минерални води; няма овощни и зеленчукови 
градини, животновъдни и птицеферми, складове за фураж, селскостопанска продукция или 
храни, предприятия на хранително- вкусовата, фармацевтичната и козметичната 
промишленост. 

Демографските процеси в страната се характеризират с намаляване и застаряване на 
населението. Неблагоприятната тенденция на депопулация през последните 30 години се 
формира от трайно ниската раждаемост и нарастващата смъртност, допълвани от 
засилените емиграционни процеси на хора в репродуктивна възраст. Област Силистра не 
прави изключение от тази характеристика. Към 31.12.2017г., по данни на НСИ, населението 
на областта наброява 110 562 души. През 2017 г. във всички общини на област Силистра 
броят на населението намалява. 

В община Дулово живеят 27 506, което представлява 24.88% от населението на 
област Силистра. В град Дулово живеят 6 378 души. от населението на общината. 
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.  

Общинският център е единственият град в общината и има население 6378 жители. 
В непосредствена близост до него се намира второто по големина селище - с. Черник с 2579 
жители. В двете селища са концентрирани 33% от жителите на общината. За община Дулово 
естественият прираст за 2015 г. е отрицателен- (-) 3,8 на 1000 души при - 5,7 на 1000 души 
за страната. Показателите раждаемост и смъртност за община Дулово за 2015г. са съответно 
267 души и 329 души (от които само един случай на детска смъртност под 1 година ). За 
2017г. с най-висок коефициент на раждаемост са общините Кайнарджа (12.0‰) и Дулово 
(9.0‰). Прогнозите за следващите години сочат сближаване на показателите за раждаемост 
и смъртност, което ще доведе до минимизиране или преодоляване на отрицателния 
естествен прираст. Съществено значение за намалението на раждаемостта оказват и 
измененията във възрастовата структура на родилните контингенти. Близо 90.0% от 
ражданията се осъществяват от жените на възраст от 15 до 34 години, които през 2018 г. са 
742 и са намалели спрямо 2017 г. с 11.3%. Броят на жените в тази възрастова група намалява 
основно поради по-малкия брой момичета, които влизат във фертилна възраст и 
емиграционните процеси. 

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. 

Тенденцията на остаряване на населението води до промени и в неговата основна 
възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху 
съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както остаряването 
на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите 
граници на населението при пенсиониране. За 2017 г. тези граници за населението в 
трудоспособна възраст са: до навършването на 61 години за жените и 64 години за мъжете. 

През 2018 г. три от седемте общини в област Силистра са с положителен механичен 
прираст, като за община Дулово той е 2.1‰. 

Разпределението на населението в общината по етническа принадлежност е както 
следва: 

 българи-20,3 %; 
 турци- 68 %; 
 роми- 9,1 %; 
 други- 2,6 %. 

 
Най- многобройна етническа група в общината е турската, която представлява 

повече от 2/3 от населението. 
Анализът очертава една относително по- благоприятна от средната за страната 

демографска картина в община Дулово, както и вероятност за по- нататъшно нарастване на 
населението й. Налице са възможности за поддържане на едно добро ниво на заетост. 
Независимо от сближаването на показателите за раждаемост и смъртност на населението, 
регресивната възрастова структура няма да бъде преодоляна напълно в перспективата до 
2020г. и обезлюдяването на част от селата ще продължи. 

Здравеопазването в община Дулово е в сравнително добро състояние. Здравното 
обслужване на населението се осъществява от МБАЛ- гр. Дулово. 

Първичната здравна помощ на населението се осъществява от 16 лекарски практики 
и специализирани кабинети. В общината функционира и звено за бърза и неотложна помощ. 
В отдалечените райони и в тези без лекарски практики навременното осигуряване на 
спешна медицинска помощ е затруднено. 

Училищното детско здравеопазване се осъществява от 24 кабинета. 
Основни проблеми в здравеопазването са материално- техническата база, спешната 

медицинска помощ и детското здравеопазване, както и неравномерното териториално 
разпределение на лекарските и стоматологичните практики. 
 

Заболеваемостта за региона се характеризира със следните особености: 
През 2017 г. в лечебните заведения за извънболнична помощ от област Силистра са 

регистрирани 132801 новооткрити заболявания. Произтичащата от това заболеваемост в 
областта по обръщаемост на лицата за медицинска помощ е 1201,93‰. В структурата на 
заболеваемостта водещо място заемат болестите на дихателната система – 26149 случая 
(236,51‰ ), следвани от болестите на органите на кръвообръщението – 24271 случая 
(219,53‰).Другата структурообразуваща група са болестите на пикочо-половата система 
– 13518 случая (122,26‰), заемащи трето място. Структурообразуващи групи за 
заболеваемостта през 2017г. са още болестите на окото и придатъците му – 10201случая 
(92,26‰), болестите на костно-мускулната система и съединителната тъкан - 9454 случая 
(85,51‰). 

Сред децата до 17 годишна възраст водещо място заемат болестите на дихателната 
система – 12170 случая (110,07 ‰), следвани от някои инфекциозни и паразитни болести – 
1511 случая (13,66 ‰), болести на кожата и подкожната тъкан - 1188 случая (10,74 ‰), 
болести на храносмилателната система- 863 случая (7,80 ‰) и симптоми, признаци и 
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отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, 
некласифицирани другаде - 577 случая (5,22‰). 

При лицата над 18 годишна възраст водещи са болестите на органите на 
кръвообръщението – 11181 случая (101,13‰), следвани от болести на пикочополовата 
система – 8 494 случая (76,82 ‰), болести на окото и придатъците му – 7385 случая 
(66,79‰), болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на 
веществата – 4972 случая (44,97‰), болестите на храносмилателната система – 4402 случая 
(39,81 ‰). 
 

Хоспитализирана заболеваемост 
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 
във филиалите на Център за спешна медицинска помощ в Дулово, Тутракан, Главиница и 
Кайнарджа. 
 

Смъртност по причини за умирания  
Най-надежден и точен измерител за здравното състояние на населението е 

показателят за обща смъртност. Интензитетът на умиранията в област Силистра е по-голям 
при мъжкото население в сравнение с женското, както и при селското население, спрямо 
градското. 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. 
 

Болнична помощ 
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Стационарното лечение на населението от област Силистра се осъществява в 3 
МБАЛ (областна в гр. Силистра и две общински - в гр. Тутракан и гр. Дулово). 

МБАЛ-Дулово” ЕООД е лечебно заведение със 100% общинска собственост и 
обслужва населението на община Дулово (27 506 души). В болницата функционират 7 
отделения (6 с леглова база и 1 без легла) и клинико-лабораторна структура с клинична и 
микробиологична лаборатория. Общият брой на леглата е 86, в т.ч. 10 за продължително 
лечение без самостоятелна болнична структура. Към 31.12.2018г. медицинската дейност в 
болницата се осигурява от 27 лекари, от тях 26 са на основен трудов договор (96%), със 
специалност са 25 (96%), 46% от лекарите са на възраст над 55 години, а 42% от лекарите 
са на възраст над 65 години. 

Спешна помощ 
Спешната медицинска помощ в областта е организирана чрез МСО към МБАЛ-

Силистра и ЦСМП-Силистра с 5 филиала (гр. Силистра, гр. Тутракан, гр. Дулово, гр. 
Главиница и с. Кайнарджа). 

Извънболнична помощ 
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). Осигуреността с ОПЛ в област Силистра е 5 ‰. 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 здравнодемографската характеристика на областта (ниска раждаемост, 
висока смъртност, отрицателен естествен прираст и застаряващо население). 
 

III.8.Б. 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.9. Шум, вибрации, лъчения 
III.9.А. Текущо състояние 
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 
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, 
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работеща в непосредствена близост. За съседните на бъдещия обект терени (земеделски 
земи) няма изисквания по отношение на шума. 

Най-близките до концесионната площ населени места са: с. Грънчарово (2600 м), с. 
Колобър (3100 м), с. Полковник Таслаково (4000 м), с. Градница (2200 м), с. Секулово (3200 
м), гр. Дулово (6000 м). В близост до концесионната площ няма други територии и зони с 
нормиран шумов режим. 

Понастоящем, на територията на находище „Балабана“ няма източници на вибрации 
и лъчения в околната среда. 
 

III.9.Б. Прогноза без осъществяване на инвестиционното предложение 
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. Очакваните 
шумови характеристики за 2035 г, са дадени в IV.10.1. и са: за  път I–7 - 72,4 dBA, за път 
III–701 - 66,5 dBA. 
 

III.10. Генно-модифицирани организми 
На територията на инвестиционното предложение, свързано с добив на кварц-

каолинова суровина от находище „Балабана“ няма наличие на генно модифицирани 
организми (ГМО). 

Инвестиционното предложение не предвижда дейности, свързани с ГМО. 
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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 и климат  
Единственият възможен подход за оценяване на въздействието на инвестиционно 

предложение (измервания в процеса на проектиране не са възможни) е математичното 
моделиране. За целта е необходимо изследователят да разполага с: 

 надежден математичен модел и реализиращия го софтуерен пакет; 
 данни за релефа на земната повърхност в изследваната област; 
 почасови метеорологични данни за период от 1 година; 
 възможно най-пълни и надеждни данни относно източниците на замърсяване и 

параметрите на емисионните потоци. 
 

Методика и условия на моделиране 
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. 

Системата от модели на EPA включва три основни модела: 
 AERMOD/ISC (Industrial Source Complex) – предпочитан и препоръчван 

дисперсионен модел на EPA; 
 AERMAP – предпроцесорен модел за обработка на географски височинни 

данни; 
 AERMET – за подготовка и обработка на необходимите метеорологични данни; 
 BPIP (Building Profile Input Program) - допълнително приложен за отчитане на 

влиянието на включените сгради. 
 

AERMOD представлява Гаусов модел за оценка на разсейването от комплексни 
източници за краткосрочни и дългосрочни периоди, включително многогодишни периоди. 
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).  

За изчислителните процедури са използвани множество модификации на Гаусовaтa 
формула, включително с отчитане на релефа на терена (равнинен и пресечен) и обтичането 
на прилежащите към източника сгради.  

Осредняването на резултатите (стойностите на концентрациите) може да се 
осъществява за различни периоди от време, в това число за 1, 2, 3, 6, 8, 12 и 24 часа. 
Дълговременните осреднявания могат да се изчисляват: 

 месечно;  
 годишно;  
 за целия изследван период (включително няколко години).  
 Източниците могат да се дефинира като: 
 точкови; 
 открита площ с неправилен периметър (полигонален),  
 площ с форма на кръг или правоъгълник ,  
 тип рудник (Open Pit) 
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 открит пламък,  
 линеен източник.  
 за описание на замърсяването на въздуха от транспорт е разработен специален 

тип източник – Roadway, достъпен в професионалния пакет. 
 

Броят на едновременно изследваните източници от всички типове е практически 
неограничен и зависи от възможностите на използваната компютърна система. Те могат да 
се групират по определени признаци и по този начин да се проследява влиянието на 
отделни групи източници (сектори). 

Продуктът предлага възможност за отчитане на променливи във времето емисии 
(чрез въвеждане на система от коефициенти): 

 по часове в денонощието; 
 по дни от седмицата; 
 за всеки месец от годината; 
 по сезони (пролет, лято, есен, зима); 
 годишното натоварване на източника (ако изследвания период е по-дълъг от 

една година). 
 

Breeze AERMOD разполага с възможност да се изследва разсейването и утаяването 
на частици (сухо и мокро отлагане). 

Областта, (фиг. IV.2.1) в която се изследва разпространението на замърсителите и 
концентрациите им в приземния слой на атмосферата е с площ 196 km2 (14000/14000 m по 
направленията запад-изток и юг-север). Концесионната площ е показана на фиг. IV.2.2. 
Дефинирана е мрежа от рецептори (точките, в които се изчисляват стойностите на 
концентрацията на съответния замърсител), разстоянието между които е 1000 m и по двете 
направления. Концентрацията се изчислява на 2 m от земната повърхност. 
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Фиг. IV-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.2-1 те са отбелязани със знак „+“ и са разположени приблизително в 
центровете на селищата: 

 Грънчарово 
 Секулово 
 Прохлада 
 Загориче 
 Вокил 
 Дулово 
 Колобър 
 Полковник Таслаково 
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Фиг. IV-2 Схема на оценяваните транспортни трасета във варианти  
 
 
 

Резултати от математичното моделиране 
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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 

 
Вариант 1: 
 400 000 тона суровина се транспортират към ПП „Дулово“; 
 200 000 тона се транспортира през село Загориче към ПП „Каолиново“. 

 
Вариант 2: 
 400 000 тона суровина се транспортират към ПП „Дулово“;  
 200 000 тона се транспортира през село Секулово към ПП „Каолиново“. 

 
Вариант 1 
В таблица IV.1-1 са представени максимални стойности на СГК и СДК на ФПЧ10, 

обусловени от всички източници на замърсяване (вариант 1). Абсолютният максимум на 
СГК е 2.7 μg/m3 и се получава в точка с координати 514605 E, 4843176 N и надморска 
височина 235 m. С всяка точка от областта се асоциира една стойност за СГК – това означава, 
че на цялата територия на изследваната област СГК е под 2.7 μg/m3. 

За всеки рецептор се изчисляват по 365 стойности на СДК на ФПЧ10. Абсолютният 
максимум на СДК възлиза на 38.96 μg/m3, той се получава на 09 октомври, в точка с 
координати 514605 E, 4843176 N и надморска височина 235 m. Максимумите на СГК и СДК 
на ФПЧ10, представляват 6.8 % и 77.9 % от съответните норми 40 μg/m3 и 50 μg/m3 
(Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 
частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух). 
Таблица IV-1 Максимални стойности на СГК и СДК на ФПЧ10, обусловени от всички 
източници на замърсяване (Вариант 1) 
 

№ Показател 
Максимална 
стойност 

UTM-координати 
Надморска височина 

Изток Север 
μg/m3 m m m 

1 СГК 2.7 514605 4843176 235 

2 СДК 38.96 514605 4843176 235 

Таблица IV-2 Максимални стойности на СГК и СЧК на NO2, обусловени от всички 
източници на замърсяване (Вариант 1) 
 

№ Показател 
Максимална 
стойност 

UTM-координати Надморска 
височина Изток Север 

μg/m3 m m m 

1 СГК 0.62 514605 4843176 235 

2 СЧК 124.6 514605 4842176 217 
 
Таблица IV-3 Максимални стойности на концентрацията на ФПЧ10 и NO2, в населените 
места около кариерата (Вариант 1) 
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№ Селище 

UTM-
координати СГК 

на ФПЧ10 

Максимална 
СДК 
на ФПЧ10 

СГК 
на NO2 

Максимална 
СЧК 
на NO2 Изток Север 

m m μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 
1 Грънчарово 510486 4842088 0.077 2.52 0.034 31.59 
2 Секулово 513067 4838621 0.009 0.52 0.008 12.04 
3 Прохлада 510751 4838378 0.012 0.93 0.007 9.89 
4 Загориче 506916 4838794 0.014 0.57 0.009 13.90 
5 Вокил 505292 4846539 0.023 0.66 0.008 10.77 
6 Дулово 511251 4851507 0.026 0.92 0.022 21.14 
7 Колобър 515365 4846705 0.078 3.96 0.023 45.90 

8 Полковник 
Таслаково 517271 4847243 0.054 2.28 0.019 18.96 

 
На фигури Фиг. IV-3 и Фиг. IV-4 са представени разпределенията на 

средногодишните и средноденонощните стойности на концентрациите на ФПЧ10, а на 
фигури Фиг. IV-5 и Фиг. IV-6 – средногодишните стойности и максималните 
средночасови стойности на концентрациите на NO2, съответно. 
 

Това разпределение е представено посредством изолинии на СГК в диапазона от 0.02 
до 1.5 μg/m3. Всяка от изолиниите представлява геометрично място на точки, в които СГК 
е точно равна на обозначената на нея стойност.  
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Фиг. IV-3 СГК на ФПЧ10, μg/m3,от всички източници (Вариант 1) 
 

В зоната между жълтата и червената изолиния стойността на СГК варира между 0.2 
и 1.5 μg/m3, а във вътрешността на червената изолиния тя се изменя от 1.5 до максимума си 
(виж табл. IV.1-1) 2.7 μg/m3. Последното се отнася за много малка зона с площ около 0.7 
km2. 

Всички селища около кариерата се характеризират със стойности на СГК на ФПЧ10, 
под 0.2 μg/m3, което представлява нищожна част 0.5 % от средногодишната норма за ФПЧ10.  
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Фиг. IV-4 Максимални стойности на СДК на ФПЧ10,μg/m3, 
от всички източници (Вариант 1) 
 

Разпределението на максималните стойности на СДК на ФПЧ10 в изследваната 
област е представено на фиг. IV.1-4. Най-високите стойности (между 20 и 38.96 μg/m3) се 
получават на територията на концесионната площ, както и северно и югоизточно 
непосредствено до нея.  

Както може да се види и от фиг IV.1-4, така и от табл. IV.1-3, в селищата около 
кариерата максималната стойност на СДК на ФПЧ10, не превишава 5 μg/m3, което е 10 % от 
нормата 50 μg/m3. 
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Фиг. IV-5 СГК на NO2 от всички източници, μg/m3, (вариант 1) 
 

 
Фиг. IV-6 Максимални стойности на СЧК на NO2, μg/m3, от всички източници (Вариант 1) 

 



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.99 

Абсолютният максимум (табл. IV.1-2) на средночасовата концентрация на NO2 
възлиза на 124.6 μg/m3, в точка с координати 514605E, 4842176N и надморска височина 246 
m. Тази стойност представлява 62 % от средночасовата норма (200 μg/m3).  

Вариант 2 
Двата варианта се различават по маршрута за транспортирането на добитата 

суровина в южно направление, към обогатителната фабрика Каолиново. Максимумите на 
средногодишната и средноденонощната концентрация на ФПЧ10, с координатите и 
надморската височина на точките, в които те се получават са дадени в табл. IV.1-4. 

В табл. IV.1-4 са представени максимални стойности на СГК и СДК на ФПЧ10, 
обусловени от всички източници на замърсяване (вариант 2). Абсолютният максимум на 
СГК е 2.11 μg/m3 и се получава в точка с координати 514605 E, 4843176 N и надморска 
височина 235 m. С всяка точка от областта се асоциира една стойност за СГК – това 
означава, че на цялата територия на изследваната област СГК е под 2.11 μg/m3. 

За всеки рецептор се изчисляват по 365 стойности на СДК на ФПЧ10. Абсолютният 
максимум на СДК възлиза на 28.10 μg/m3, той се получава на 09 октомври, в точка с 
координати 514605 E, 4843176 N и надморска височина 235 m. Максимумите на СГК и СДК 
на ФПЧ10, представляват 5.3 % и 56.2 % от съответните норми 40 μg/m3 и 50 μg/m3 (Наредба 
№ 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, 
олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух). 
 
Таблица IV-4 Максимални стойности на СГК и СДК на ФПЧ10, обусловени от всички 
източници на замърсяване (Вариант 2) 

№ Показател 
Максимална 
стойност 

UTM-координати Надморска 
височина Изток Север 

μg/m3 m m m 
1 СГК 2.11 514605 4843176 235 

2 СДК 28.10 514605 4843176 235 

 
Таблица IV-5 Максимални стойности на СГК и СЧК на NO2,обусловени от всички 
източници на замърсяване (Вариант 2) 

№ Показател 
Максимална 
стойност 

UTM-координати Надморска 
височина Изток Север 

μg/m3 m m m 
1 СГК 0.62 514605 4842176 246 

2 СЧК 124.6 514605 4842176 246 
 
Таблица IV-6 Максимални стойности на концентрацията на ФПЧ10 и NO2, в населените 
места около кариерата (Вариант 2) 
 

№ Селище 

UTM-
координати СГК 

на ФПЧ10 
Максимална 

СДК ФПЧ10 
СГК 
на NO2 

Максимална 
СЧК NO2 Изток Север 

m m μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 
1 Грънчарово 510486 4842088 0.064 2.10 0.034 31.59 
2 Секулово 513067 4838621 0.013 0.98 0.012 12.28 
3 Прохлада 510751 4838378 0.012 0.97 0.008 9.95 
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4 Загориче 506916 4838794 0.012 0.48 0.007 13.80 
5 Вокил 505292 4846539 0.020 0.96 0.008 10.76 
6 Дулово 511251 4851507 0.024 0.58 0.022 21.14 
7 Колобър 515365 4846705 0.062 3.52 0.023 45.90 

8 Полковник 
Таслаково 517271 4847243 0.042 1.65 0.019 18.99 

 
Както бе вече отбелязано, математичното моделиране е единственият подход, при 

който може да бъде оценено качеството на атмосферния въздух във всички точки на 
изследваната област. Това осигурява възможност да бъде получено разпределението на 
стойностите на избрани индикатори за КАВ.  

На фиг. IV.1-7. е представено разпределението на стойностите на СГК на ФПЧ10, 
обусловени от всички източници (дейности, кариерна и транспортна техника) при вариант 
2, а на фиг. IV.1-8 са представени максималните стойности на СДК на ФПЧ10, μg/m3, от 
всички източници (вариант 2), съответно. 
 

 
Фиг. IV-7 СГК на ФПЧ10, μg/m3,от всички източници (Вариант 2) 
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Фиг. IV-8 Максимални стойности на СДК на ФПЧ10, μg/m3, от всички източници (Вариант 
2) 
 

Това разпределение е представено посредством изолинии на СГК в диапазона от 0.02 
до 1.5 μg/m3. Всяка от изолиниите представлява геометрично място на точки, в които СГК 
е точно равна на обозначената на нея стойност.  

Когато не е възможно такива обозначения да бъдат поставени, стойността на СГК, 
отговаряща на изолинията, може да се вземе от цветовата легенда на фигурата. Така 
например червената изолиния отговаря на 1.5, а жълтата – на 0.2 μg/m3.  

В зоната между жълтата и червената изолиния стойността на СГК варира между 0.2 
и 1.5 μg/m3, а във вътрешността на червената изолиния тя се изменя от 1.5 до максимума си 
(виж табл. IV.1-4) 2.11 μg/m3. Последното се отнася за много малка зона с площ около 0.3 
km2. 

Всички селища около кариерата се характеризират със стойности на СГК на ФПЧ10, 
под 0.1 μg/m3, което представлява нищожна част 0.25 % от средногодишната норма за 
ФПЧ10. 

По аналогичен начин следва да бъде разчетена и тълкувана информацията, 
представена на останалите фигури в изследването. 

За всеки от дефинираните рецептори моделът изчислява по 365 стойности за 
средноденонощната концентрация ФПЧ10,. Една от тях е максимална за конкретния 
рецептор в съответната година. На основата на интерполация, моделът на практика 
предлага информация относно максималните стойности за всяка от точките в областта.  

Разпределението на максималните стойности в изследваната област е представено 
на фиг. IV.1-8. Най-високи са максималните стойности на СДК на ФПЧ10 (между 20 и 28.1 
μg/m3) се получават на територията на концесионната площ.  

Както може да се види и от фиг IV.1-8, така и от табл. IV.1-6, в селищата около 
кариерата максималната стойност на СДК на ФПЧ10, не превишава 5 μg/m3, което е 10 % от 
нормата 50 μg/m3. 
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Фиг. IV-9 СГК на NO2 от всички източници, μg/m3, (вариант 2) 
 

По отношение на азотния диоксид са определени две норми за КАВ – средногодишна 
и средночасова, които са 40 и 200 μg/m3 съответно. Средночасовата може да бъде 
превишавана , но не повече от 18 пъти в рамките на една календарна година. 

Максималната стойност на СГК на NO2 0.62 μg/m3, (1.7 % от нормата) се получава 
на територията на концесионната площ, на около 3.5 km източно от село Грънчарово. 
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Фиг. IV-10 Максимални стойности на СЧК на NO2, μg/m3, от всички източници (Вариант 2) 
 

Абсолютният максимум (табл. IV.1-5) на средночасовата концентрация на NO2 
възлиза на 124.6 μg/m3, в точка с координати 514605E, 4842176N и надморска височина 246 
m. Тази стойност представлява 62 % от средночасовата норма (200 μg/m3). 

В рамките на областта, оградена с оранжевата изолиния (около 2.5 km2) 
максималната СЧК за отделните точки спада до 80 μg/m3 (което е 40 % от СЧН). За 
населените места около кариерата максималната средночасова концентрация на NO2 не 
надхвърля по никакъв начин (жълтата изолиния) 60 μg/m3. 
 

Максималните стойности на СГК и СДК на ФПЧ10 не съвпадат по място и по 
стойности при двата варианта, като СДК се различават с около 11 μg/m3, а СГК не се 
различават съществено (0.6 μg/m3). По-високият изчислен резултат за СДК на ФПЧ10 при 
Вариант 1 (Загориче) се дължи на факта, че целият транспорт на суровината преминава по 
един същи вътрешнокариерен път и по част от асфалтовия път до Републикански път I-7. 
Това води до по-висока абсолютна стойност на СДК и разпределението на останалите ѝ 
стойности е на по-голяма площ в сравнение с Вариант 2. 
 

Двата варианта на транспорт на суровината не се различават съществено по 
отношение на СГК на ФПЧ10, а при СДК на замърсителя Вариант 1 има по-висок абсолютен 
максимум на СДК и разпространението на останалите стойности е на по-голяма площ. Тук 
трябва да бъде подчертано, че и при двата варианта няма нарушение на нормите и 
получените стойности на концентрациите са далеч от съответните норми. 
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По отношение на замърсяване на въздуха с ФПЧ10, емитирани от дейностите на 
находище „Балабана“, Вариант 1 за транспорт на суровината към обогатителна фабрика 
Каолиново е леко по-неблагоприятен, поради по-дългият маршрут, но по републикански 
път. 

Относно замърсяването на въздуха с азотни оксиди би следвало да се очаква 
по-значимо въздействие на избора на вариант. При сравнението на фигури IV-1-5 (вариант 
1) и IV-1-9 (вариант 2) ясно се вижда, че СГК на NO2 не се различава в зависимост от 
избрания маршрут, както по изчислените стойности, така и по тяхното разпределение. Това 
се дължи на факта, че значимите стойности на концентрацията на NO2 се дължи на работата 
на ДВГ на извън пътната (кариерна) техника. Аналогичен е извода и по отношение на 
разпределението на стойностите на средночасовата концентрация на замърсителя.  

Ето защо, по отношение на този замърсител не може да се избере предпочитан 
вариант за транспорт на суровината към Каолиново. 

В общи линии двата варианта не се различават съществено по отношение на 
качеството на атмосферния въздух. Все пак би могло да бъде предпочетен единият или 
другият маршрут, но този избор би трябвало да се направи не според качеството на въздуха, 
а по други критерии, като например дължина на трасето, качеството на настилката, 
интензивност на трафика и т.н. Разбира се, биха могли да се използват и двата варианта, ако 
допълнителните критерии за оптималност доведат до такова решение.  
 

Изводи 
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 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. 

Сумарната оценка за въздействието върху атмосферния въздух на 
инвестиционното предложение, може да се представи по следния начин: 

През периода на строителство и реализация 
 Вид на въздействието - пряко; 
 Териториален обхват - локален/ограничен; 
 Степен на въздействие - далеч под допустимите норми; 
 Продължителност - относително дълготрайна (три годишна); 
 Честота, вероятност - ниска/периодична; 
 Възможност за възстановяване - да; 
 Кумулативен ефект - практически не. 

 
През периода на експлоатация 
 Вид на въздействието - пряко; 
 Териториален обхват - локален/ограничен; 
 Степен на въздействие - далеч под допустимите норми; 
 Продължителност - дълготрайна за периода на концесията; 
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 Честота, вероятност - ниска/периодична; 
 Възможност за възстановяване - да; 
 Кумулативен ефект - минимален. 

 
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. 
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IV.2. Повърхностни и подземни води 
IV.2.А. Повърхностни води - оценка за въздействието върху състоянието 

на повърхностните водни обекти. Значимост на въздействието. 
→ Хидроложки промени 

 
Изграждането на кариери причинява значителна промяна в релефа, като на мястото 

на позитивна земна повърхност се образува котлован. В резултат на тези промени се 
нарушава естествения път на стичане на повърхностните води като се променя посоката им, 
но не се променя количеството им. 

Концесионната площ попада във водосборната площ на едно повърхностнo водно 
тяло, разгледано в т. III.2.1. на настоящия доклад. Съгласно становище на БДДР, както и 
данни от Географско-информационната система (ГИС) на водните обекти, в радиус от 
приблизително 7 км около концесионната площ на находището няма разположен 
повърхностен воден обект.  

Практически се изключва въздействие върху повърхностно водно тяло 
BG1DJ900R1008 предвид пространственото разпределение на концесионната площ и 
осъществяваните в нея дейности. 
 

В частта от концесионната площ, коята попада в обхвата на повърхностно водно тяло 
BG1DJ900R1008 „Хърсовска река” въздействието се преценява като незначително, поради: 

♦ Няма установени дерета или повърхностни водни обекти, спрямо които да се 
промени режима на подхранване и посоката на оттока. 

♦ Няма постоянен повърхностен воден отток – същия е кратковременен при 
интензивни валежи. Модулът на оттока е под 10 l/s.km2. 

♦ След отработване на отделния участък ще се пристъпи към техническа и 
биологична рекултивация. 

 
Реализирането на ИП няма да доведе до съществена промяна в характера на 

повърхностното водно тяло (BG1DJ900R1008), респ. няма да влоши екологичното му 
състояние. 
 

→ Водоползване от повърхностни води за водоснабдяване 
Кариерата няма да се водоснабдява. Не се предвижда изграждане на водопреносна 

мрежа до кариерата, не се предвижда водоползване от повърхностни води. 
Вода за питейни нужди  
Питейното водоснабдяване за работещите в кариерата е предвидено да се извършва 

чрез доставка на минерална или трапезна вода. За целта се използват литрови пластмасови 
бутилки 

Вода за производствено – технологични нужди  
Съгласно възприетата технологична схема за добив, транспорт и складиране на 

добитата суровина, води за производствено – технологични нужди не са необходими.  
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. 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. В тези водосборнци ще постъпват 
повърхностните атмосферни води от валежи и водите от отводняване на кариерите. 

За задоволяване на питейни нужди на работещите на обекта ежедневно ще се 
доставя питейна вода от търговската мрежа. 

На територията на кариерата се предвижда да се доставят химически тоалетни, 
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които редовно ще бъдат обслужвани от специализирана фирма на база сключен договор с 
„Каолин“ ЕАД. 

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. 

 
Този вид въздействие върху повърхностните води, вкл. ПВТ се изключва 

предвид взетите предварителни проектни и технически решения и мерки за 
реализиране на ИП. 
 

Ползване на повърхностни водни обекти – заустване на отпадъчни води 
Не се предвижда заустване на води в повърхностни водни обекти. 
Със заложените проектни решения за използване на химически тоалетни, 

почистването на които ще бъде изпълнявано съгласно договор с фирмата-доставчик; 
осигуряване на бутилирана минерална вода за питейни нужди, не се предвижда заустване 
на битови отпадъчни води във повърхностни водни обекти.  

При предвидената технология за добив на кварц-каолиновата суровина няма да се 
формират промишлени отпадъчни води. 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. 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. Поради това 
не се налага изграждането на съоръжения за събиране, пречистване и отвеждане за 
заустване на повърхностни дъждовни води. 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) и разработване на кариерата. 

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) чрез изпомпване и да се използват за 
оросяване на кариерните пътища. Поради високата напуканост и окарстеност на терена, се 
очаква да става естествено дрениране, при което на практика няма да се налага често 
използване на резервоара. Водите от резервоара ще се използват за оросяване на 
пътищата, с оглед предотвратяване на запрашаването през сухите периоди от годината.  
 

Този вид въздействие върху повърхностните води, вкл. ПВТ се изключва 
предвид взетите предварителни проектни и технически решения и мерки за 
реализиране на ИП. 
 

Аварийни ситуации/инциденти 
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 техническата 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 
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ГСМ (горивно-смазочни материали) на оповестено в аварийния план място. Очаква се също 
така, случаите на специфичните замърсявания да са изключително редки, тъй като 
представляват отклонения от нормалния технологичен режим. 

Очакваното въздействие върху повърхностните води и ПВТ в процеса на подготовка, 
експлоатацията и рекултивация на кариерата се очаква да бъде, както следва:  

Териториален обхват на въздействие: Териториалният обхват върху 
повърхностните води ще се простира в района на площадката на ИП;  

Степен на въздействие: ниска степен на въздействие при изпълнение на заложените 
проектни решения и мерки;  

Продължителност на въздействието:ограничена за периода на експлоатация;  
Честота на въздействието: постоянно въздействие;  
Кумулативни въздействия: не се очакват;  
Трансгранични въздействия: не се очакват  
Предвид гореизложеното не е необходимо да се набелязват допълнителни мерки 

извън предвидените в инвестиционното предложение. 
 

IV.2.Б. Подземни води - Оценка за въздействието върху състоянието на 
повърхностните водни обекти. Значимост на въздействието.  

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.  
 

Водовземане 
Не се предвижда изграждане на водовземни съоръжения и водовземане, които да 

внесат промени в количественото състояние на подземните води. 
Замърсяване с отпадъчни 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. Това определя отсъствие на въздействие върху химическото състояние на 
подземните води при нормални експлоатационни условия, поради следното: 

 Кариерата няма да достигне до нивото на подземните води и възможността за 
пряко попадане на замърсители в подземните води от миннодобивната дейност е 
изключено. 

 Технологията на добивните работи не включва използването на разтвори и 
химични процеси, които биха довели до образуването на замърсители. На разглежданата 
площадка не се предвижда изграждане на склад за ГСМ. 

 Експлоатацията на кариерата се основава на изкопни дейности и изземване на 
кварц-каолиновата суровина, която в дълбочина е и естествена водовместваща среда. 
 

Кварц-каолиновата суровина от находище „Балабана” се характеризира със следния 
химичен състав (резултати от силикатен анализ): 
 
Таблица IV-7 Химичен състав на кварц-каолиновата суровина 

Съдържание  
Химичен състав, % 
SiO2 Al2О3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O 

максимално 85,2 18,8 0,75 2,80 0,20 0,20 0,65 0,09 
минимално 70,4 9,5 0,15 0,20 0,06 0,05 0,08 0,04 
средно 79,3 13,4 0,46 0,89 <0,19 <0,17 0,18 0,05 
брой проби 50 50 50 50 60 50 50 50 
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От химичния състав на суровината е видно, че не съдържа вредни или опасни 
компоненти. Кварц-каолина е изключително трудно разтворим и не може да стане източник 
на замърсители. 

В ПУРБ 2016-2021г. на Дунавски район на басейново управление са заложени мерки 
за постигане и запазване на добро състояние на водите и зоните за тяхна защита. В 
таблицата по-долу е представено съпоставяне на заложените в ИП проектни и технически 
мерки и решения с тези в ПУРБ. 
 
Таблица IV-8 Съответствие на ИП спрямо мерките в ПУРБ 2016-2020 г. 

Код на 
мярката 

Наименование на 
мярката 

Действие за изпълнение на 
мярката 

Съответств
ие на ИП 
спрямо 
мярката 

Коментар 

PM_2 Опазване на 
химичното 
състояние на 
подземните води от 
замърсяване и 
влошаване 

Забрана за извършване на 
дейности, водещи до 
отвеждането в подземните на 
опасни вещества 

Да - не се формират 
битови и 
производствени 
отпадъчни води; 
 - не се използват 
замърсяващи 
вещества при 
добива на 
суровината 
- за 
непредвидените 
аварийни 
ситуации и 
залпови 
замърсявания са 
предвидени мерки 
за тяхното 
преодоляване или 
предотвратяване 

GD_1 Предотвратяване на 
отвеждането на 
приоритетни 
вещества в 
подземните води 

Забрана или ограничаване на 
дейности, които увеличават 
риска за пряко или непряко 
отвеждане на приоритетни и 
опасни вещества или други 
замърсители в подземните 
води, вкл. разкриването на 
подземни води на 
повърхността, чрез изземване 
на отложенията и почвите, 
покриващи водното тяло. 

Да Аналогично на 
мярка РМ_2 

PI_2 Осигуряване на 
подходящо 
пречистване на 
отпадъчните води 

Забрана за въвеждане в 
експлоатация на обекти, 
формиращи отпадъчни води и 
осъществяването на дейност 
без приети по установен ред 
пречиствателни съоръжения, 
освен в случаите, когато не са 
необходими 

Да - не се формират 
битови и 
производствени 
отпадъчни води; 
- предвид състава 
на добиваната 
суровина не се 
предвиждат 
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пречиствателни 
съоръжения за 
събраните при 
интензивни 
валежи 
атмосферни води, 
същите ще се 
използват за 
оросяване на 
вътреобектовите 
пътища. 

DP_2 Намаляване на 
дифузното 
замърсяване от 
промишлени 
дейности 

Забрана на миенето и 
обслужването на транспортни 
средства и техника в 
крайбрежните заливаеми 
ивици и принадлежащите 
земи на водохранилищата. 

Да Дейността ще се 
извършва в 
оторизирани 
сервизи и 
автомивки. 

PM_9 Предотвратяване на 
влошаването на 
състоянието на 
водите от проекти и 
дейности на етап 
инвестиционни 
предложения 

При разрешаването на всички 
бъдещи инвестиционни 
дейности на територията на 
Дунавски район за басейново 
управление да се предвиди 
условие за прекратяване на 
дейността в случай/случаи на 
констатирано влошаване на 
качествените и 
количествените показатели на 
повърхностните и подземните 
води, причинено в резултат от 
дейността, доказано с данни 
от мониторинга, освен в 
случаите, когато са налице 
условия за обосноваване на 
изключения по реда на 
чл.156в-чл.156е от ЗВ 

 Мярката е в 
компетенциите на 
контролните 
органи. 

HY_3 Забрана за добив на 
инертни материали 
на по-малко от 50 m 
от бреговете на 
реките 

3абрана за добив на инертни 
материали на по- малко от 50 
m от бреговете на реките 

Да В радиус от около 
7 km около конце-
сионната площ на 
находището няма 
разположен по-
върхностен воден 
обект. 

HY_7 Подобряване на хи-
дроморфологичнот
о състояние на 
реките 

Забрана за нарушаването на 
естественото състояние на 
леглата, бреговете на реките 
и крайбрежните заливаеми 
иви-ци, с изключение на 
дейности за удълбочаване на 
фарватера и коригиране на 
речното корито за 
осигуряване / подобряване на 

Да Аналогично на 
мярка HY_3. 
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безопасно коробоплаване в 
общия българо-румънски 
участък на р. Дунав и при 
дейности за защита от 
наводнения, както и други 
дейности, съобразени с 
действащото 
законодателство. 

DP_2 Намаляване на 
дифузното 
замърся-ване от 
промишлени 
дейности 

Депониране на производ-
ствени отпадъци в съответ-
ствие с изискванията за 
трети-ране на отпадъци. 

Да Предвижда се 
през срока на 
концеси-ята (35 
години) да се 
отнемат от 
двата участъка 
земни маси хумус и 
разкривка, които 
ще се депонират 
на външно наси-
пище и хумусни 
депа, за последва-
що оползотворя-
ване като 
матери-али за 
рекулти-вация. 

HY_9 Рекултивация на 
участъци, 
засегнати от добив 
на инертни 
материали 

Рекултивация на участъци, 
засегнати от добив на 
инертни материали 

Да След закриването 
на кариерата, на 
площите ще се 
извърши 
техническа и био-
логична рекулти-
вация. 

 
Видно от направения сравнителен анализ, предвидените от възложителя проектни 

решения и мерки, реализирането на ИП за открит добив на кварц-каолинова суровина от 
находище „Балабана“ е съобразено и отговаря на изискванията и мерките, заложени в ПУРБ 
в Дунавски район. 

За повърхностно водно тяло BG1DJ900R1008 в ПУРБ 2016-2021 г. е обосновано 
изкючение от постигане на целите за опазване на околната среда на основание чл.156в от 
ЗВ, а именно: удължаване срока за постигане на добро екологично състояние до 2027 г. 
Обосновката за прилагане на изключенията съгл. Чл.156в от ЗВ е представена в 
Приложение 5.1.2. към Раздел 5 на ПУРБ 2016-2021 г., а именно: „Технически 
необходимото време, за изпълнение на мерките; Време за екологично възстановяване - 
когато подобренията/мерките могат да бъдат осъществени за по-дълъг срок“. 
Показателите, за които е планиран удължен срок за постигане на добро състояние за 
водно тяло BG1DJ900R1008 са: електропроводимост, БПК5, N-съединения, N и P-total, 
МЗБ, ФБ. Съгласно чл. 156в от ЗВ, задължително условие за обосноваване на изкл/чение с 
прекратяване на влошаването на състоянието на засегнатото водно тяло. 

♦ Характеристика на водоизточниците и въздействие от кариерата. 
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На територията на находище „Балабана” и в границите на концесионната площ няма 
естествени водоизточници на повърхностни и подземни води, годни за питейно-битови 
нужди. 

Съгласно становище на БДДР, изх.№ ПУ-01-152- (3)/02.05.2019г., в района на ИП 
няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) определени по реда на Наредба 
№3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди. Няма налични съоръжения за питейно 
водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в 
буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ. 

РЗИ-Силистра, в свое становище изх. № 25-274-1/17.04.2019 г. дадено на етап 
консултации по обхват на ОВОС, прави следната препоръка относно обхвата и 
съдържанието на ДОВОС, в частта му „Здравно-хигиенни аспекти на околната среда и 
риска за човешкото здраве: „т.1. Изготвяне на карта с точното разположение на всички 
водоизточници и съоръжения в района на ИП и попадащи в обхвата му СОЗ. Да се вземат 
предвид както използваеми, така и неизползваеми водоизточници и съоръжения, както за 
централно водоснабдяване, така и за ведомствено ползване. Следва да се има предвид и 
забраната за извършване на каквито и да било стопански дейности в СОЗ- пояс Ι, 
несвързани с експлоатацията на водовземните съоръжения.“ 

В хода на проведените консултации във връзка с изготвяне на заданието за обхват и 
съдържание на ДОВОС за инвестиционното предложение е получено становище с изх. № 
819/23.04.2019г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД-гр. Силистра. Съгласно 
становището, площите необходими за осъществяване на инвестиционното намерение не 
засягат съществуващи санитарно-охранителни зони на изградените водоизточници, ВиК 
мрежи и съоръжения. ИП е допустимо, съгласно разпоредбите на Наредба 3 от 06.10.2000 
г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на 
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване и около източниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди.  

Таблица IV-9 Списък на всички Разрешителни за водовземане и СОЗ на технически 
район Дулово към ВиК-Силистра (Източник: План за стопанисване, експлоатация и 
поддръжка на активите на ВиК-Силистра, 2017 г.). 
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Видно от посочените данни в Таблица IV.2.2-3, 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 Наредба 3 от 06.10.2000 г. 

 
 

Фиг. IV-11 Местоположение на експлоатационен тръбен кладенец ТК ПЕС 1/87-с. 
Грънчарово и ТК Таслаково спрямо Концесионна площ на находище „Балабана“  
 

Водоизточниците попадат в кватернерния водоносен хоризонт, като подхранването 
им става изключително за сметка на инфилтриращи се атмосферни води. Дренирането става 
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по посока на наклона на водоупора в посока югозапад-североизток. Експлоатационните 
работи в кариерата няма да имат пряк допир с подземните води и ще се извършват на ниво 
по-високо от тяхното ниво.  

Това обстоятелство изключва пряко и косвено въздействие върху ТК-ПЕС 1/87-с. 
Грънчарово. Не се очаква въздействие върху ТК-Таслаково предвид отдалечеността на 
същия от площадката на ИП. 

Въз основа на горните факти, прогнозата е за отсъствие на негативно въздействие 
върху количественото и качествено състояние на водите във водоизточниците при 
нормални експлоатационни условия. 
 

Аварийни ситуации/инциденти 
Като специфична при бъдещата работа в разглежданото инвестиционно 

предложение, по описаната технология и техническа екипировка, се определя 
потенциалната възможност за замърсяване на подземните води чрез аварийни разливи на 
горивни и смазочни материали от технологичните и транспортните машини. Аварийните 
разливи на нефтопродукти биха били малки по количество и на незначителна площ, когато 
използваната техника е нова или технически изправна. Тяхното ликвидиране може да се 
осъществи лесно и бързо, като за целта се осигури постоянно наличие на адсорбенти за 
ГСМ (горивно-смазочни материали) на оповестено в аварийния план място. Очаква се също 
така, случаите на специфичните замърсявания да са изключително редки, тъй като 
представляват отклонения от нормалния технологичен режим. 
 

IV.2.В. Обобщена прогноза за очакваното изменение на повърхностните и 
подземните води в района 

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. 
 

Очакваното въздействие върху повърхностните води и ПВТ в процеса на подготовка, 
експлоатацията и рекултивация на кариерата се очаква да бъде, както следва:  

Степен на въздействие: много ниска степен на въздействие, само при аварийни 
ситуации. 

Продължителност на въздействието: за концесионния период. 
Честота на въздействието: инцидентно, само при аварийни ситуации и до 

отстраняването им. 
Кумулативни въздействия: не се очакват;  
Трансгранични въздействия: не се очакват  

 
Следователно, съобразно предвидените от възложителя проектни решения и мерки, 

реализирането на ИП за открит добив на кварц-каолинова суровина от находище 
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„Балабана“ няма да доведе до замърсяване на повърхностните и подземните води, няма да 
доведе до намаляване дебита им и отговаря на разпоредбите както на Наредба № 3/2000 г. 
за СОЗ, така и на Закона за водите и на ПУРБ в Дунавски район. 
 

IV.3. Почви 
Политиката и мерките за устойчиво управление на земите и почвите на европейско 

ниво са включени основно в Почвената стратегия и Пътната карта за ресурсна ефективност. 
Страните - членки прилагат мерки за опазване на почвите от 8 идентифицирани „заплахи“ 
- ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване, намаляване на почвеното органично 
вещество, замърсяване, запечатване и свлачища. 

Разработването на находищата на подземни богатства на територията, контролирана 
от РИОСВ-Русе, се извършва главно по открит начин, което води до нарушаване на 
терените. Във връзка с опазването и екологосъобразното използване на земните недра и 
опазване на „почвите” при извършването на дейностите по концесиите за добив на 
подземни богатства изискванията са за недопускане на замърсявания на почвите при 
извършването на добивните работи и управлението на минните отпадъци.  

Теренните условия, местоположението на находището и климатичните условия 
позволяват открита, целогодишна добивна дейност, отговаряща на екологичните и други 
нормативни изисквания. 

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 кварц- каолиновата 
суровина. Откривните работи ще са свързани с отнемане, транспортиране до определените 
площадки за депониране и насипване на минните отпадъци от разкриване и 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 Наредба №26 за отнемане и оползотворяване 
на хумусния слой. 

Както беше посочено в раздел. I.Б.2, при реализацията на инвестиционното 
предложение ще се антропогенизират следните площи: 

 708 dka за добив на извлекаема суровина от двата участъка на находището. След 
закриването на кариерата на площите ще извърши цялостна техническа и биологична 
рекултивация; 

 724 dka за разполагане на съоръжения за съпътстващи дейности, в т.ч.: 5 
хумусни депа, 1 външни насипища, складова площ и работни площадки, както и  2 
водосбора за събиране на повърхностни води и води от отводняване на кариерата.  
 

Всички подобекти ще заемат общо около 1432 dka от цялата концесионна площ. След 
приключване на експлоатационния период, площите ще бъдат разчистени и ще се приложи 
биологична рекултивация за възстановяването им; 

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. 

Въздействието върху териториите за концесия ще е продължително, но обратимо 
след провеждане на последващата рекултивация, която също ще се извърши поетапно, като 
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започва от мястото на иззетите запаси. Задачата пред проекта за рекултивация в случая е да 
се дадат технически решения и да се намери най-подходящия начин за възстановяване на 
нарушените терени. Насоките за рекултивация следва да се определят така, че да 
съответстват в максимална степен на преобладаващото земеползване преди нарушаването 
на земите, като същевременно се съобразят с характерните особености на релефа след 
приключване на добивната дейност. Крайната цел е подобряване на нарушения терен така, 
че да бъде подходящо приобщен към околната среда. Рекултивацията ще бъде извършена 
поетапно след усвояване на няколко добивни полета, а на цялото находище след 
окончателно приключване на добива, съгласно утвърден проект. След окончателното 
напускане на концесионната площ и рекултивацията ще могат да се използват по 
предназначение- за отглеждане на традиционните за района селскостопански култури.  
 

Прогноза за въздействието при изграждането, експлоатацията и закриването на 
дейността на инвестиционното намерение върху съседните на находището територии 

Физически нарушения върху съседните на концесионната площ територии не се 
очакват. Находището ще се разработва единствено в границите на доказаните 
запаси/ресурси, като всички необходими площи за осъществяване на дейността са 
обособени в границите на концесионната площ и не се допуска засягане на съседни 
територии. 
 

Прогноза за въздействието при изграждането, експлоатацията и закриването на 
дейността на инвестиционното намерение върху почвите и начина на земеползването 

Физическите нарушения на почвите в района от началото на действие на 
инвестиционния обект ще бъдат непрекъснати и не могат да се разграничат по време. 
Разкривката на кариерата започва едновременно с експлоатацията на полезното изкопаемо. 
С началото на добива ще започне изграждането и на насипищата за разкривката. 
Отстранената откривка ще се депонира в границите на концесионната площ, на 
определените за целта терени – временно депо. То е проектирано така, че да събере всички 
обеми разкривка през срока на концесията, като тяхната крайна повърхнина се оформя по 
естествения ъгъл на устойчивост на насипвания материал, като в максимална степен 
наподобява преобладаващия релеф в района. 

До закриването на обекта, в района на инвестиционното предложение ще има пряко 
въздействие върху почвите върху добивните участъци и насипните площадки и пътища, и 
косвено – на прилежащите терени. 

Прогнозата за въздействието на инвестиционното намерение върху почвите в района 
може да се разглежда във времето в три основни аспекта – по време на строителството 
(подготвителни работи), по време на експлоатацията на инвестиционното предложение и 
по време на закриването му. 
 

При подготвителни работи 
Териториален обхват на въздействие: Пряко въздействие чрез унищожаване на 

почвите при реализацията на инвестиционното предложение се очертава върху 1432 dka.  
Степен на въздействие: незначително.  
Продължителност на въздействието: Както прякото, така и косвеното 

въздействие е за периода на извършване на подготвителни дейности. Преките въздействия 
са ясно забележими вследствие на отнемането и складирането на откривката, докато в 
крайните етапи когато добивът ще се ограничи само в котлована на кариерата, 
въздействието ще бъде косвено чрез прахови емисии.  

Честота на въздействието: Тъй като подготвителните работи се осъществяват 
само при необходимост от откриване на нови добивни полета, честотата на въздействие ще 
бъде периодична. 
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По време на експлоатацията  
Териториален обхват на въздействие: Прякото въздействие върху почвите вече е 

осъществено при подготвителните работи и при добива на полезното изкопаемо. 
Териториалният обхват ще се заключва в рамките на концесионната площ.  

Степен на въздействие: Въздействието е незначително – косвено се въздейства 
върху останалите неразработени участъци от находището чрез прахо-газовите емисии от 
експлоатацията.  

Продължителност на въздействието: в съответствие със срока на концесията – 
максимално 35 години.  

Честота на въздействието: През периода на експлоатацията при работа на 
едносменен режим, въздействието е с течение на работното време – 8 часа, при 40 часова 
работна седмица. При аварийни ситуации – до отстраняването им. Кумулативни 
въздействия върху околната среда: Понижаване котата на терена, замърсяване главно с 
нетоксичен прах върху прилежащите земи и увеличение на ерозионните процеси по 
бордовете на кариерата до началото на биологическата рекултивация. Смяна на 
съществуващото земеползване. След целесъобразна биологична рекултивация нарушеният 
терен може да бъде възстановен в максимално близко до първоначалния си вид.  
 

По време на закриване на обекта  
Териториален обхват на въздействие: Териториалният обхват на въздействие при 

закриване на инвестиционното предложение зависи от проекта за закриване и 
рекултивация.  

Прекият териториален обхват се отнася за същата площ, която е повлияна при 
експлоатацията на находището. Наличието на достатъчен обем от откривката позволява да 
се приложи комбинирана насока на рекултивация. С изпълнение на проекта за 
рекултивация на находището ще се минимизират отрицателните въздействия върху 
почвите. 

Степен на въздействие: Постепенно намаляват отрицателните въздействия и в 
десетгодишен период възстановяване на земите и почвите.  

Продължителност на въздействието: До пет-десет години след приключване на 
добивната дейност.  

Честота на въздействието: Непрекъснат период за възстановяване на земите и 
земеползването в района. 

Бъдещото характеризиране на състоянието на почвите в района, както и изменението 
им в резултат на въздействието на природни фактори и в резултат на разработване на 
находището ще се извършва чрез периодично наблюдение и измерване на определени 
качествени и количествени показатели – мониторинг на почвите. Мониторингът има за цел 
анализ на актуалното състояние на почвите, своевременно идентифициране на негативните 
процеси и прогнозиране на тяхното развитие. Неговото извършване се изисква с чл.29, ал.1, 
т.2 от Закона за почвите. Нормите за допустимо съдържание на вредни вещества са 
определени като съдържание на вредно вещество в почвата в mg/kg в Наредба №3/2008г. 
 

IV.4. Земни недра и геоложка основа 
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. Минната изработка ще бъде 
открита и на практика на малка дълбочина, което предполага незначително въздействие 
върху земните недра. Воденето на откривните работи ще се провежда селективното, като 
меката откривка (хумусният слой) ще се депонира разделно на определеното външно 
насипище и в последствие ще бъде използвана за горен слой при рекултивационните 
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мероприятия. 
Разкриването на кариерата ще се извършва в следната последователност: 
а) Отнемане на почвения слой 
б) Насипване и съхранение на почвения слой на насип 
в) Откривни работи – разкриване, чрез изземване на кватернерните отложения; 
г) Насипване на откривните маси на табани. 
Откривните работи ще се водят с еднокофов багери с обем на кофата 2 м², след 

предварително изземване на почвения слой. След изкопаване и натоварване в 
автосамосвали разкривката се транспортира до външно или вътрешно насипище. 
Постъпилият материал в насипището се оформя от булдозер според проектните параметри 
на насипището. Предварително от основата на външните насипища се отнема почвения 
слой. 

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; 
 

Суровината се изкопава директно от масива от хидравличен багер, натоварва се на 
автотранспорт, който я транспортира до открит 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.  

От изложеното в тази част се вижда, че 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. 
 

Изхождайки от факта, че залегналите в инвестиционното предложение етапи по 
неговото реализиране се припокриват в значителна степен по отношение на геоложката 
среда, очакваното въздействие върху нея за периода на строителството и експлоатацията 
може да се характеризира по следния начин: 

Териториален обхват на въздействие: - пряко върху общата площ на находището  
Степен на въздействие: пряко и значително. 
Продължителност на въздействие: - през целия концесионен период. 
Честота на въздействие: - 12 месеца, в рамките на работния ден; 
Кумулативни въздействия: не се очакват такива въздействия върху геоложката среда 

в рамките на кариерата. 
Трансгранично въздействие: не се очаква. 
По време на рекултивацията въздействието може да се оцени както следва:  
Териториален обхват на въздействие: ограничен в рамките на добивния участък. 
Степен на въздействие: Рекултивацията се прилага като мярка за възстановяване на 

въздействията от добивната дейност. Степента на въздействие се очаква да бъде целево 
положително възстановяващо въздействие. 

Продължителност на въздействието: етапно за срока на концесията и 3 години 
след концесионния срок. 

Честота на въздействието: еднократно върху съответния участък, предмет на 
рекултивация. 

Кумулативни въздействия: не се очакват.  
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IV.5. Минерално разнообразие 
През строителния период минералното разнообразие на района няма да бъде 

повлияно, т.к не са достигнати хоризонтите за извършване на добивни дейности. 
През експлоатационния период, 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. 

Териториален обхват на въздействие - локален, в границите на двата участъка на 
находище „Балабана“ 

Степен на въздействие: висока, съпроводена с изземване на полезното изкопаемо  
Продължителност на въздействието- по време на добива 
Честота на въздействието- постоянно. 
Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда - не се очакват. 
Трансгранични въздействия - не се очакват. 

 
IV.6. Биологично разнообразие 
IV.6.А. Растителност 
Потенциалните въздействия върху растителността, които подобни инвестиционни 

предложения могат да окажат, са: 
 

Строителство 
1. Унищожаване на растителността, вкл. индивиди от консервационно значими 

видове, в мястото на строителство. За засегната се приема цялата площ на находището – 
кариерни гнезда, насипище, депа хумус, работни площадки, водосборници, площадка за 
суровина, в която попадат предимно интензивно обработвани монокултури. ИП засяга 
пряко 5 хабитата, които са без консервационна стойност (Табл. III - 11) – Неподдържани 
ксерофилни тревни места, Средноевропейски храсталаци, Ивици дървета (полезащитни 
пояси), Пътища без настилка и Големи по площ, интензивно обработвани земи. 
Установеното в изследвания район местообитание 91М0 Балкано-Панонски церово-
горунови гори попада в границите на концесионната площ, но не се засяга пряко. 
Потенциалните косвени въздействия са анализирани в ДОСВ. Предвид незасягането на 
консервационно значими местообитания, и преобладаването в концесионната площ на 
обработваеми земи, прякото въздействие на ИП върху растителността ще е незначително. 

2. Фрагментация на растителността - когато територия (полигон), заета от дадено 
местообитание е засегната така, че оставащата част/части от същия са с недостатъчна площ, 
за да се запази/запазят характеристиките си на засегнатото местообитание, или тези 
характеристики са негативно повлияни. Влошаването или дори загубата на тези 
характеристики се дължи на т.н. “edge effect”, при който в ивицата непосредствено до 
границaта на полигоните, заети от дадено местообитание, се променят абиотичните (напр. 
слънчево греене, въздушна влажност, почвена влажност и пр.) и/или биотичните фактори 
на средата (видов състав на дървесния, храстовия или тревния етаж) (по Andren 1994, 
Bennett & Saunders 2010, Didham 2010, Fahrig 2003, Franklin et al. 2002). ИП засяга пряко 5 
хабитата, които са без консервационна стойност. Ето защо въздействието от фрагментация 
на растителните съобщества ще е незначително. 
 

Експлоатация 
1. Увреждане на растителността вследствие замърсяване с прахови емисии и 

изгорели газове. Анализа на въздействието върху атмосферния въздух показва, че не се 
очакват концентрации, можещи да повлияят върху растителността, при нито един от 
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изследваните замърсители, извън границите на отделните елементи на ИП – площ, която 
сме приели за пряко засегната. Транспорта на суровината ще се извършва предимно по 
съществуващи полски пътища, както и такива от републиканската пътна мрежа, ето защо 
въздействието върху растителността – обработваеми земи или вече рудерализирана такава, 
няма да се различава съществено от съществуващото в момента. Общото въздействие се 
оценява като незначително. 
 

Рекултивация 
1. 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. 
 

Въздействия върху растителни видове с по-висока консервационна стойност 
(включени в Червената книга, и/или в Приложения 2/3 на ЗБР). 

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. Въздействия върху 
растителни видове с по-висока консервационна стойност не се очакват. 
 

Прогнозното въздействие върху растителността, в периода на строителство, 
експлоатация и закриване на обекта, се обобщава със следната оценка: 

Териториален обхват на въздействие – локално; 
Степен на въздействие – незначително; 
Продължителност на въздействието – до завършване на експлоатацията и 

рекултивацията; 
Честота на въздействието – по време на строителството и експлоатацията; 
Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда – не се очакват; 
Трансгранични въздействия – не се очакват. 

 
IV.6.Б. Животински свят 
Потенциалните въздействия върху животинския свят, които подобни проекти могат 

да окажат, са: 
 

Строителство: 
1. Унищожаване на местообитания на видове в мястото на строителство. За засегната 

се приема цялата площ на находището – кариерни гнезда, насипище, депа хумус, работни 
площадки, водосборници и площадка за суровина, в която попадат предимно интензивно 
обработвани монокултури. Подобна растителна покривка определя бедност на 
микрохабитати, и респ. беден видов състав, поне на гръбначната фауна. От 62-та вида, 
установени или потенциално срещащи се в района на ИП, много малка част могат да 
използват обработваеми земи – ниви, за размножаване (Табл. IV.6.2-1). Такива видове са 
Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Cuculus canorus, Alauda arvensis, Galerida cristata, 
Emberiza calandra, Emberiza melanocephala, Talpa europaea, Lepus europaeus. Това са 
обикновени видове, използващи широк спектър от местообитания, заемащи обширни 
площи както в района на ИП, така и в страната. Въздействието върху техните 
местообитания ще е незначително. Повече видове по време на размножаването си са 
свързани с горските местообитания, заемащи ограничени площи в източната част на 
изследвания район, които не се засягат пряко. Въздействие върху тях няма да има. 
Останалите видове използват терена на концесията само при хранене, вкл. по време на 
миграции. Дори и видовете с консервационен статус използват обработваемите земи, които 
са широко разпространени както в района на ИП, така и в страната. Въздействието върху 
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трофичните местообитания на тези видове, вкл. прилепи, ще е незначително. 
 
Таблица IV-10 Видове гръбначни животни, установени в и потенциално обитаващи района 
на ИП, и използването им на отделните хабитати в изследвания район: f – за хранене; r – за 
размножаване; p – за хранене и размножаване. За кодовете на хабитатите вж. Табл. III-9. 
 

№ Вид E1.D F3.11 G1.76 G1.C3 G5.1 G5.85 H5.61 I1.11 
1 Bufo bufo f f f f f f r f 
2 Pelophylax 

ridibundus  -  -  -  -  -  - p  - 

3 Rana dalmatina f f f f f f r f 
4 Testudo 

hermanni 
p p p p  - p  -  - 

5 Lacerta viridis p p p p p p  -  - 
6 Coturnix 

coturnix 
p  -  -  -  -  -  - p 

7 Phasianus 
colchicus* 

p p  - p p  -  - p 

8 Apus apus f f f f f f f f 
9 Columba 

palumbus 
f  - r r r  -  - f 

10 Streptopelia 
decaocto 

f  -  -  - r  -  - f 

11 Streptopelia 
turtur 

f  - r r r  -  - f 

12 Cuculus 
canorus 

f p p p p p  - p 

13 Ciconia ciconia f  -  -  -  -  -  - f 
14 Aquila 

pomarina 
f  - r  -  -  -  - f 

15 Buteo buteo f  - r  -  -  -  - f 
16 Buteo rufinus f  -  -  -  -  -  - f 
17 Merops apiaster f f f f f f f f 
18 Upupa epops f  - p p p f  - f 
19 Dendrocopos 

major  -  - p p p  -  -  - 

20 Dendrocopos 
medius  -  - p  -  -  -  -  - 

21 Dendrocopos 
minor  -  - p p p  -  -  - 

22 Dendrocopos 
syriacus  -  - p p p  -  -  - 

23 Dryocopus 
martius  -  - p  -  -  -  -  - 

24 Picus viridis f  - p p p  -  -  - 
25 Alauda arvensis p  -  -  -  -  -  - p 
26 Galerida 

cristata 
p  -  -  -  -  -  - p 

27 Motacilla alba f  -  -  -  -  -  - f 
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№ Вид E1.D F3.11 G1.76 G1.C3 G5.1 G5.85 H5.61 I1.11 
28 Delichon 

urbicum 
f f f f f f f f 

29 Hirundo rustica f f f f f f f f 
30 Lanius collurio f p f p p p  - f 
31 Lanius minor f p f p p  -  - f 
32 Lanius senator f p f p p  -  - f 
33 Turdus merula f p p p p p  - f 
34 Turdus 

philomelos 
f f p p p f  - f 

35 Erithacus 
rubecula  - f p f f f  -  - 

36 Luscinia 
megarhynchos  - p p p p p  -  - 

37 Phylloscopus 
sp.  - f f f f f  -  - 

38 Parus major  - f p p p p  -  - 
39 Carduelis 

carduelis 
f f r r r f  - f 

40 Coccothraustes 
coccothraustes  - f p p p f  - f 

41 Fringilla 
coelebs 

f f p p p f  - f 

42 Emberiza 
calandra 

p p  -  - p  -  - p 

43 Emberiza 
citrinella f p p p p p  - f 

44 Emberiza 
melanocephala 

p p  -  - p  -  - p 

45 Passer 
domesticus 

f p  - r p  -  - f 

46 Passer 
hispaniolensis 

f p  - r p  -  - f 

47 Passer 
montanus 

f p  - r p  -  - f 

48 Sturnus roseus f  -  -  -  -  -  - f 
49 Sturnus 

vulgaris 
f f p p p  -  - f 

50 Oriolus oriolus  - f p p p f  -  - 
51 Garrulus 

glandarius 
f f p p p f  - f 

52 Pica pica f p p p p  -  - f 
53 Erinaceus 

roumanicus 
f p p p p p  - f 

54 Talpa europaea p  - p p p p  - p 
55 Lepus 

europaeus 
p p p p p p  - p 

56 Sciurus vulgaris  -  - p p p f  -  - 
57 Martes foina f f p f f f  - f 
58 Meles meles p p p p p p  - f 
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№ Вид E1.D F3.11 G1.76 G1.C3 G5.1 G5.85 H5.61 I1.11 
59 Felis silvestris f f p f f p  - f 
60 Canis aureus f p p p p p  - f 
61 Capreolus 

capreolus f f p f f p  - f 

62 Sus scrofa f f p f f p  - f 
 

2. Фрагментация на местообитания на видове - когато територия (полигон), заета от 
местообитание на даден вид е засегната така, че оставащата част/части от същия са с 
недостатъчна площ, за да запази/запазят характеристиките си на местообитание за този вид. 
Много от видовете изискват определен размер на полигоните с потенциални 
местообитания, за да бъдат използвани от съответния вид, като този размер е видово 
специфичен. Нито един от видовете, можещи да се размножават в границите на 
концесионната площ, не е специализиран към използване на конкретно местообитание. Не 
се засягат горските местообитания, което също определя липса на въздействие от 
фрагментация. 

3. Безпокойство за индивиди от животински видове от движение и работа на 
транспортна и строителна техника и хора. Анализа на въздействието от шума показва, че 
безпокойство се очаква до 200 м от отделните елементи на ИП, където ще се извършва 
работа с тежка строителна и транспортна техника. Така като максимален обхват на това 
въздействие сме възприели буфер с ширина 100 м от границите на концесията. В границите 
на този буфер попадат потенциални размножителни местообитания на по-чувствителни 
видове – хищни птици, едри бозайници. Това са горите в източната част на изследвания 
район, от които в обхвата на въздействие попадат 237.686 дка. Тази площ би могла да 
предостави територия за размножаване на единични двойки от тези групи. Ето защо 
въздействието се определя като средно. С прилагането на подходящи мерки, то може да се 
намали. В трофичните си местообитания всички видове са по-слабо чувствителни към 
безпокойство. Ето защо въздействието се определя като незначително. 

4. Смъртност на индивиди от животински видове от движение и работа на 
транспортна и строителна техника. Риск съществува за по-дребни и/или по-бавноподвижни 
видове (безгръбначни, земноводни, влечуги), както и за недобре летящи малки и/или яйца 
(птици). От консервационно значимите видове риск съществува за катерицата и заека, като 
само втория може да се размножава в по-обширна площ в границите за концесията. Другите 
видове са свързани с горските местообитания, заемащи ограничени площи в източната част 
на изследвания район. Респективно, дори да се наблюдава смъртност, то жертвите ще са 
единични индивиди. Въздействието се определя като незначително. С прилагането на 
мерки за безпокойството, то може да се намали. 
 

Експлоатация: 
1. Безпокойство за индивиди от животински видове от движение и работа на добивна 

и транспортна техника и хора. Въздействието ще е същото, както и при експлоатацията. 
Транспорта на суровината ще се извършва предимно по съществуващи полски пътища, 
както и такива от републиканската пътна мрежа, ето защо въздействието върху 
животинския свят – адаптивни, синантропни видове, няма да се различава съществено от 
съществуващото в момента. 

2. Бариерен ефект - при засягане на места, играещи или можещи да играят роля на 
биокоридори, така че индивиди от засегнатите видове да не могат да се придвижват 
свободно. Това може да се дължи на невъзможност на индивиди от някои видове да 
преодолеят добивните площи, табаните за откривка или депата, или „нежелание”, породено 
от безпокойство и/или непригодност на местообитанията. Резултатите са невъзможност за 
или затруднена миграция (в широкия смисъл на думата, може да бъде денонощна, свързана 
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с храненето, или сезонна, свързана с определени абиотични фактори или с размножаване, 
или при разселване), и/или фрагментация на популациите на засегнатите видове. Предвид 
местоположението на концесионната площ, както и факта, че в границите ѝ попадат 
предимно обработваеми земи, може да се заключи, че ИП няма да засегне биокоридори, 
вкл. такива с локални функции, на земноводни и влечуги. Бариерен ефект за насекоми, 
птици и прилепи не може да има, поради биологичните им особености – летящи организми. 
Дребните бозайници, които са предимно нощни, също не биха били възпрепятствани 
съществено от ИП. Единствено за по-едрите такива – дива котка, сърна, благороден елен, 
дива свиня, може да се очаква бариерен ефект. Разположението на концесионната площ 
спрямо горските масив в района обаче, съчетана с високата мобилност на тези видове, 
определят незначително въздействие. 
 

Рекултивация 
С извършване на биологичната рекултивация засегнатите местообитания ще се 

възстановят. Засегнатите площи от обработваеми земи фактически ще подобрят 
характеристиките си като местообитания за животински видове. Отрицателни въздействия 
от рекултивацията няма да има. 
 

Прогнозното въздействие върху животинските видове, в периода на строителство, 
експлоатация и закриване на обекта, се обобщава със следната оценка: 

Териториален обхват на въздействие – локално; 
Степен на въздействие – средно/умерено; 
Продължителност на въздействието – до завършване на експлоатацията и 

рекултивацията; 
Честота на въздействието – по време на строителството и експлоатацията; 
Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда – не се очакват; 
Трансгранични въздействия – не се очаква; 

 
IV.6.В. Защитени зони и територии 
ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

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 запад-
югозападно от ИП (Фиг. III.6.3.1-1). Голямото отстояние на защитените територии от ИП 
не предполага някакви отрицателни въздействия върху тях. 

В границите на концесията попада малка част от периферията на ЗЗ „Хърсовска 
река“, код BG0000106, обявена по Директивата за местообитанията (Фиг. III-17). 
Потенциалните въздействия върху тази зона, както и върху предмета ѝ на опазване, са 
оценени в ДОСВ. 
 

IV.7. Ландшафт 
В резултат на открития добив на кварц-каолиновата суровина ще се получат коренни 

изменения на основни ландшафтни (природни) геокомпоненти. На първо място с 
премахване на откривката се унищожават естествената културна растителност и почвено-
екологичните дадености. Изземват и се изнасят почвеният профил и геоложки пластове, 
представляващи полезното изкопаемо. Разкривните и добивни работи ще доведат до 
появата на котлован, с което ще се промени хълмистият микрорелеф. 

Замърсяване на ландшафта или на ландшафтните компоненти, в резултат на 
разкриването или на добивната дейност, в рамките на кариерите и в района не се очаква. 
Откривните материали и полезното изкопаемо са инертни, не съдържат и не емитират 
замърсители. 
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Опасност от запрашаване също не се очаква. Срещу евентуално запрашване от 
пътищата или площадките през сухите сезони трябва да се предвиди оросяване. 

Разработването на находището засяга необратимо ландшафта в района. От 
ландшафтно-екологична гледна точка промени ще настъпят при растителната, почвената и 
геоложката компонента на съществуващия ландшафт. По време на експлоатацията на 
кариерата ще се увеличат площите на техногенните ландшафти за сметка на останалите. 

С реализацията на инвестиционното предложение няма да се засегне горският тип 
ландшафт в границите на концесионната площ. В тази зона не се предвиждат дейности 
(Фигура IV-12). 

 

 
Фиг. IV-12 Ландшафтно райониране (по Петров, 1997) с нанесено местоположението на 
находище „Балабана“ 
  

Въз основа на състоянието на ландшафта и очакваното му въздействие върху 
околната среда можем да направим следните изводи: 

 Основното въздействие върху околната среда при разработването на находище 
„Балабана” ще бъде от визуален ландшафтно-естетически характер; 

 От ландшафтно-екологична гледна точка промени ще настъпят при 
растителната, почвената и геоложката компонента на ландшафта; 

 Антропогенните (техногенни) изменения на ландшафта ще бъдат постоянни, 
значителни, дълготрайни и с необратим характер; 

 Отрицателният ландшафтно-естетически ефект на кариерата ще се ограничи до 
голяма степен след извършване на рекултивационните дейности; 

 Ефектът върху ландшафта ще бъде редуциран до известна степен поради 
отдалеченост на находището от населените места в района и от основната пътно-
транспортна мрежа. 
 

Прогнозното въздействие върху ладшафта в периода на строителство, експлоатация 
и закриване на обекта, се дава следната обобщена оценка: 

Териториален обхват на въздействие- локално 
Степен на въздействие – значително 
Продължителност  на въздействието - до завършване на експлоатацията и 

рекултивацията 
Честота на въздействието - по време на експлоатацията 
Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда – не се очакват 
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Трансгранични въздействия – не се очакват. 
 

IV.8. 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 с Картон № 1200136 (в АИС АКБ), Обект: 003, 
Местоположение: с. Секулово, Дулово, Силистра, България, Статут: Археологическа 
културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН. 

Този обект не попада в площта на находище „Балабана“ поради и което няма да бъде 
засегнат от минно-добивните работи. 

В становище на РИМ – Силистра изх. № 71/24.06.2019 г. освен данни за 
археологическите обекти, се съдържа и становището на музея относно опазването на 
паметниците на културно-историческото наследство, което е в съответствие с чл. 160 и чл. 
161 от ЗКН. Това изисква да се извърши предварително археологическо проучване 
/археологическо издирване, съгласно НАРЕДБА №Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за 
извършване на теренни археологически проучвания/, с което да се установи, че 
регистрирания археологически обект няма да бъдат засегнати или нарушен. На 
археологическите обекти, които са застрашени се провеждат спасителни разкопки преди 
началото на реализацията на инвестиционния проект. Теренните проучвания на 
археологически ценности се извършват с разрешение на министъра на културата, съгласно 
чл. 151 от ЗКН. 

Наличието на археологически обекти в концесионната площ не е пречка за 
реализация на ИП. 

В заключение може да се каже, че в периода на строителство, експлоатация и 
закриване на обекта, въздействието върху този компонент на околната среда ще бъде: 

Териториален обхват на въздействие- локално; 
Степен на въздействие – незначително, непряко; 
Продължителност на въздействието - за периода на строителство и 

експлоатация; 
Честота на въздействието – периодично; 
Кумулативни и синергични въздействия върху околната среда – не се очакват; 
Трансгранични въздействия – не се очакват. 

 
IV.9. Здравен риск 
Преценката на здравния риск се извършва въз основа на анализ на настоящото 

демографско и здравно състояние на населението в региона и въз основа на здравно-
хигиенния анализ на потенциалните пътища на въздействие на инвестиционното 
предложение върху здравето на работещите и населението на околните населени места. 
Рисковите за здравето фактори, характерни за експлоатацията на находището по приетата 
технология и имащи отношение към здравето на работещите и населението, са 
класифицирани както следва: 

 химични фактори; 
 физични фактори; 

 
Преценката на здравния риск касае периодите 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 кварц-
каолинова 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. 
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В следващата таблица е представена информация за близко отстоящите населени 
места до концесионната площ на находището. 
 
Таблица IV-11 Приблизителни отстояния от близко разположени населени места. 
Населено място Брой жители Отстояние от ИП, км 
гр. Дулово 6537 6,1 
с. Колобър 508 3,1 
с. Полковник Таслаково 410 4,0 
с. Грънчарово 487 2,6 
с. Секулово 838 3,2 
с. Градница 400 2,2 

 
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.  

Разстоянието до гр. Дулово по път е 12 км по път (4,0 км общински полски път и 8 
км републикански път). До близките жилищни къщи на Дулово или обществено 
обслужващи обекти в града е повече от 6 км.  

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. 
 

Експозицията на установените потенциални рискови фактори за увреждане здравето 
на хората ще бъде различна, както за населението от най-близките населени места, така и 
за работещите в обекта по време на неговото изграждане и експлоатация. 
 

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). За намаление на неблагоприятните ефекти върху здравето на работещите в 
района и околната среда е необходимо да се използва качествено дизелово гориво, според 
изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, 
реда и начина за техния контрол от 2003 г., посл. изм. и доп., ДВ бр.88 от 24.10.2014 г., в 
сила от 24.10.2014 г. 
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Токсичните газове имат локално дразнещо и общо токсично действие, увреждат 
органите на дишането, водят до промени в състава на кръвта, повишават възприемчивостта 
към инфекции, нарушават обмяната на веществата. Установени са промени в алергичната 
реактивност на организма и нарушения на биохимичното равновесие. Както показват 
резултатите от т.IV.1 „Атмосферен въздух” концентрациите им не надхвърлят пределно 
допустимите норми.  

Въздействието на отделните съставки от изгорелите газове върху човешкото здраве 
е различно.  

Азотни оксиди 
Физико-химични свойства. Азотните оксиди са непостоянна газова смес от NО, NО2 

и N2O3 с бледожълто до тъмнокафяво оцветяване и своеобразна миризма. Азотният оксид 
във въздуха бързо се превръща в NO2. 

Токсикокинетика. Азотните оксиди постъпват в организма по дихателен път. С 
влажната лигавица на дихателните пътища образуват нитрати, азотна и азотиста киселина, 
които поразяват алвеоларната тъкан и довеждат до оток на белите дробове. В кръвта се 
получават нитрати и нитрити, които причиняват разширяване на съдовете, понижаване на 
артериалното налягане и най-вече – превръщането на оксихемоглобина в метхемоглобин. 
Двуазотният оксид има наркотично действие. 

Токсичност за човека. Дразнене в гърлото възниква при концентрации 120 mg/m3 
(преизчислени като NO2), кашлица – при 200 mg/m3. При кратковременно въздействие за 
опасни се считат концентрации 200–300 mg/m3, а при многочасово въздействие – 70 mg/m3. 
Концентрации от порядъка на 3 mg/m3 не предизвиква никакви явления. 

Регламентирана е следната норма за опазване на човешкото здраве по отношение на 
въглеродния оксид в атмосферния въздух на населените места, според НАРЕДБА № 12 от 
15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, 
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (Издадена от министъра на околната 
среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 
30.07.2010 г. посл. изм. и доп. ДВ, бр. 48 от 16.06.2017г). 

 Средночасова норма за опазване на човешкото здраве 200 µg/m3 за NO2 
 Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве 40 µg/m3 за NO2 
 Норма за опазване на растителността 30 µg/m3 за NO+NO2 
 Алармен праг 400 µg/m3. 

 
Патогенеза на интоксикациите. С влажната лигавица на дихателните пътища 

азотните оксиди образуват нитрати, азотна и азотиста киселина, които поразяват 
алвеоларната тъкан и довеждат до оток на белите дробове. В кръвта се получават нитрати 
и нитрити, които причиняват разширяване на съдовете, понижаване на артериалното 
налягане и най-вече – превръщането на оксихемоглобина в метхемоглобин. Двуазотният 
оксид има наркотично действие. 

Клинична картина на интоксикациите. Остро отравяне: периодът на началните 
прояви се характеризира с леко, понякога едва доловимо, дразнене на лигавицата на горните 
дихателни пътища, с лека кашлица, главоболие, отпадналост, които за 30 мин. до 1 час 
могат да отминат. При въздействие на високи концентрации, след период на „мнимо 
благополучие“ (най-често без субективни оплаквания или с чувство на задух) се развива 
токсичен белодробен оток с периоди на нарастване и завършване на този оток. Възможно е 
протичането на острото отравяне да бъде по т.нар. сърдечно-съдов тип: с болки в 
сърдечната област от стенокарден характер и признаци на коронарна недостатъчност. 

Хронично отравяне: характеризира се с полиморфна симптоматика. Пораженията са 
основно от страна на бронхо-белодробния апарат. Развиват се хроничен бронхит, 
бронхиолит, токсични пневмосклерози. Възможни са също така и миокардити, гастрити, 
колити, токсичен хепатит и др. 
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Серен диоксид 
Физико-химични свойства. Безцветен газ със специфичен дразнещ, остър мирис и 

кисел вкус. По-тежък е от въздуха 2,3 пъти. Добре разтворим е във вода, в метилов и етилов 
спирт. Лесно се овлажнява и окислява, като образува серниста киселина. Серният диоксид 
е един от основните замърсители на атмосферния въздух в населените места. 

Токсикокинетика. Постъпва в организма главно по дихателен път, а разтворен като 
серниста киселина – и по храносмилателен път. При хора, при инхалаторна експозиция, 
резорбцията е много голяма и е в правопропорционална зависимост от концентрациите на 
газа в атмосферата. Серният диоксид преминава през дихателните пътища в белите дробове 
и оттам в кръвта. Биотрансформацията му завършва с образуване на сулфати. Част от 
вдишаният SO2 се отделя с издишания въздух, но голямата част се отделя като метаболити 
(сулфати) с урината. 

Токсични дози и концентрации. При концентрации на SO2 около 20–50 mg/m3 се 
получава дразнене на лигавиците. Концентрации от порядъка на 120–300 mg/m3 
предизвикват тежки отравяния. Повторното въздействие на SO2 в концентрации 20–70 
mg/m3 води до хронични дихателни заболявания, смутена функция на щитовидната жлеза 
и на обмяната на веществата. 

Регламентирана е следната норма за опазване на човешкото здраве по отношение на 
въглеродния оксид в атмосферния въздух на населените места, според НАРЕДБА № 12 от 
15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, 
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (Издадена от министъра на околната 
среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 
30.07.2010 г. посл. изм. и доп. ДВ, бр. 48 от 16.06.2017г). 

 Средночасова норма за опазване на човешкото здраве 350 µg/m3 
 Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве 125 µg/m3 
 Норма за опазване на природните екосистеми 20 µg/m3 
 Алармен праг 500 µg/m3 

 
Патогенеза на интоксикациите. Дразнещото действие на SO2 се обяснява с 

образуването на серниста киселина при досег с влажните лигавици. Лесната му 
разтворимост помага за проникването в организма и за развитието на компенсирана 
метаболитна ацидоза. Общотоксичното му действие се проявява с нарушения на 
въглехидратната и белтъчната обмяна, намаляване на вит. В1 и вит. С, потискане на 
окислителните процеси. Като израз на резорбтивното действие на SO2 се наблюдава 
раздразване на кръвотворните органи (еритроцитоза и левкоцитоза) и биохимични 
изменения в кръвта. 

Клинична картина на интоксикациите – възможни са остри и хронични отравяния.  
Остро отравяне: Тежестта би зависила от фактическата концентрация на серни 

газове, продължителността на експозиция, от състоянието на експонираните – пол, възраст, 
здравословно и физиологично състояние, особености в храненето и др. Децата, възрастните 
и болните с хронични заболявания на дихателната и сърдечно-съдовата система са с по-
висока чувствителност към действието на серните окиси. При лека степен на отравяне 
настъпва раздразване на очите (хиперемия на склерите) и лигавицата на носа, чувство на 
парене и болки в гърлото, хиперемия на лигавиците на носа и гърлото, кашлица. При 
отравяне със средно- тежка степен тези признаци са по-рязко изразени – главоболие, 
пристъпна суха кашлица, афония, понякога кръвоизливи от носа, болки в стомаха, гадене, 
повръщане, цианоза на устните, поява на сухи и влажни хрипове в белите дробове. По-
продължителното въздействие на концентрации над 200 mg/m3 може да доведе до 
развитието на бронхиолит, остър емфизем, токсична пневмония, белодробен оток, 
нарастващи разстройства на дишането и кръвообращението, асфиксия. Настъпват 
дистрофични изменения в черния дроб, бъбреците, миокарда и нервната тъкан. Тежките 
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отравяния са редки, тъй като вдишването на много високи концентрации SO2 предизвиква 
рязко раздразване на лигавиците и рефлекторен спазъм на дихателните пътища, което 
заставя пострадалите да напуснат замърсения участък. 

Хронично отравяне: клиничната картина се характеризира с нарушения от страна на 
бронхо-белодробния апарат, сърдечно-съдовата система и стомашно-чревния тракт. 
Разнообразната симптоматика от страна на горните дихателни пътища и лигавиците се 
характеризира с парене, сухота и болки в носа и гърлото, повишена носна секреция 
(понякога кървава), суха кашлица, стягане и болки в гърдите, задух, парене в хранопровода 
и стомаха, гадене и по-рядко повръщане. Чести са главоболието, лесната уморяемост и 
отпадналост, бодежи в сърдечната област. В началото е налице хипертрофичен, а в 
последствие – атрофичен хроничен рино- и тонзилофарингит, често с астматичен 
компонент и нарушена белодробна функция. Рентгенологично се открива токсична 
пневмосклероза в различна фаза. Установяват се неврози и вегетативно-астенични 
състояния, стомашно- чревни разстройства, хроничен гастрит, повишена кариозност на 
зъбите, наличие на алкалии и сулфати в слюнката и урината. Наблюдават се дерматити и 
екземи, хронични конюнктивити, менструални разстройства, хипофункция на щитовидната 
жлеза. 

Началните симптоми на поражения на горните дихателни пътища възникват след 1– 
1,5 години постоянна експозиция на SO2, изразената патология на сърдечно-съдовата 
система – известно време след това, а уврежданията на храносмилателния тракт – след 5–
10 годишно въздействие. Счита се, че описаните ефекти от продължителната експозиция 
възникват при средногодишни концентрации от усреднените 24-часови стойности над 0,150 
mg/m3 (150 µg/m3). 

В изгорелите газове от двигателите с вътрешно горене на строителната механизация 
и автотранспорта, работещи с дизелово гориво се съдържа в незначителни количества 
въглероден оксид.  

Въглероден оксид 
Физико-химични свойства. Безцветен газ без мирис. Малко разтворим е във вода. В 

серум от човешка кръв коефициентът на разтворимост е 0,01709. Смесен с въздуха, 
образува взривоопасни смеси. Разпространен е широко навсякъде, където съществуват 
условия за непълно изгаряне на материи, съдържащи въглерод. 

Токсикокинетика и токсикодинамика. Въглеродният оксид образува 
карбоксихемоглобин (COHb) с намаление на оксихемоглобина от 18 на 8 % и стесняване на 
разликата в оксихемоглобина между артериалната и венозната кръв от 6–7 % на 2–4 %. 
Дисоциацията на COHb протича около 3 600 пъти по-бавно от тази на оксихемоглобина. 
Леталитетът при сравнително ниско съдържание на COHb в кръвта (45–55 %) се дължи на 
едновременното блокиране на цитохромите, дехидрогеназите и други важни тъканни 
ензимни системи. 

Въглеродният оксид действа върху организма по два основни механизма: 
хипоксемичен и хистотоксичен. Първият има водещо значение при острите отравяния, а 
вторият – при хроничните интоксикации. 

Токсичност за човека. Въглеродният оксид е газ с висока токсичност. При 
концентрация във въздуха 0,5 % настъпва смърт за 5–10 мин. При 0,1 % се наблюдават 
безсъзнание и смърт за няколко часа. Действието на СО при различни концентрации е както 
следва: при 30–60 mg/m3 СО се нарушава зрението и слухът; вдишването на 110–230 mg/m3 
дава около 10 % карбоксихемоглобин (COHb), отклонения в психологичните, психо- 
физиологичните и психомоторните тестове, главоболие, смутена координация, кожна 
хипертермия и уморяемост. Концентрации 440–690 mg/m3 предизвикват непоносимо 
главоболие, световъртеж, гадене, повръщане, адинамия и колапс, COHb е 30–40 %. 
Експозиция на 1260–1760 mg/m3 води до учестено и повърхностно дишане, слаб пулс, 
безсъзнание и повишение на COHb до 60 %. СО в концентрации 2300–3400 mg/m3 
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предизвиква безсъзнание, слаб пулс, учестено дишане и кома. При повишаване на 
концентрациите над 4000 mg/m3 и на COHb над 70 % настъпва смърт. 

Регламентирана е следната норма за опазване на човешкото здраве по отношение на 
въглеродния оксид в атмосферния въздух на населените места, според НАРЕДБА № 12 от 
15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, 
олово,бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (Издадена от министъра на 
околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г., 
в сила от 30.07.2010 г. посл. изм. и доп. ДВ, бр. 48 от 16.06.2017г). 

Максимална осемчасова средна стойност в рамките на денонощието 10 mg/m3 
Прах 
Прахът е един от основните очаквани вредни фактори с отношение към 

инвестиционното предложение като неизбежен фактор при строителните и добивните 
дейности, а също и естествен фактор на околната среда. Прах ще се отделя както през 
периода на изграждането на инвестиционното предложение, така и в процеса на 
експлоатацията му (при процесите добиване, транспортиране, разтоварване). По основен 
веществен състав се очаква прахът да бъде предимно неорганичен. 

Под прах се разбират силно раздробени твърди частици, които поради своя малък 
размер и маса при относително голяма повърхност плуват във въздуха и се задържат в него 
за различен период от време. Разпръснатите във въздуха твърди частици представляват 
дисперсна система, в която дисперсната фаза са твърдите частици, а дисперсната среда – 
въздухът. Прието е прахът във въздуха да се нарича прахов аерозол. Праховите аерозоли 
могат да бъдат моногенни (еднородни), когато праховите частици са еднородни по своите 
физико-химични свойства, и хетерогенни (многофазни), когато дисперсната фаза се състои 
от прахови частици с различни физико-химични свойства. Битовите и промишлените 
прахови аерозоли по произход могат да бъдат органични, неорганични и смесени.  

Хигиенната и здравна характеристика на праховите аерозоли с твърда фаза се 
обуславя преди всичко от техните физични и химични свойства, по-важните от които са: 
степен на дисперсност, форма на частиците, консистенция, електрически заряд, 
разтворимост и химичен състав, съдържание на свободен (или свързан) кристален силициев 
двуокис и др. Разбира се, от първостепенно значение са фактическите концентрации на 
конкретния прахов аерозол, продължителността на въздействие (експозицията) и размерите 
на праховите частици. 

Задържането на праха в организма и в дихателната система се определя преди всичко 
от големината на праховите частици и от анатомо-морфологичните особености на 
различните отдели на тази система. Общото задържане на прах в дихателната система 
нараства с увеличаване на големината на праховите частици и то главно за сметка на 
задържането им в горните дихателни пътища, които са надежден „филтър“ на организма. С 
намаляване на големината на праховите частици (около и под 5 мкм) общата задръжка в 
организма намалява, но се увеличава количеството на праха, който се задържа в 
белодробните алвеоли. Най-голямо задържане в алвеолите имат праховите аерозоли с 
големина на частиците около 1 мкм. Под и над тази граница количеството на утаения прах 
в най-дълбоките сегменти на белите дробове намалява. 

Човешкият организъм притежава редица защитни механизми срещу праха. Първата 
защитна бариера са горните дихателни пътища. Така в носа се задържат прахови частици с 
големина над 10 мкм, като около 50–70 % от вдишвания прах полепва по лигавицата на 
носа. Следващото задържане на праха става в трахеята и бронхите („вътрешна бариера“). В 
тях практически напълно се задържат праховите частици с големина над 10 мкм. 
Очистването се осъществява чрез ресничестия епител на трахеята и бронхите, като в тях се 
задържат 10–15% от праховия аерозол. 

Най-малките прахови частици (под 5 мкм) попадат в алвеолите, където се подлагат 
на фагоцитоза, след което се изхвърлят с храчките. По този начин се елиминират още 5–10 
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% от постъпващия прах. При нормално функциониране на описаните механизми повече от 
90 % от праховите аерозоли, попадащи в дихателната система, се обезвреждат и изхвърлят 
навън. 

Продължителното вдишване на високи концентрации прах затруднява значително 
самоочистващите защитни механизми на човека. При декомпенсирането (изчерпването) на 
тези защитни механизми, прахът започва да прониква по лимфен път в периалвеоларната, 
перибронхиалната и периваскуларната тъкан, като по този начин се стига до развитие на 
фиброзни реакции в белите дробове, които са в основата на различните нозологични форми 
на пневмокониозите. 

От различните компоненти на праха с най-голямо значение е съдържанието на 
свободен кристален SiO2 който е най-агресивен и с най-изразен фиброгенен ефект. Прахов 
аерозол, в който концентрацията на свободния кристален SiO2 е над 10 %, е силикозоопасен 
[Приложна трудова хигиена. Гандев В., И. Иванов. С., Мед. и физк., 1989]. 

Прахът може да има и алергичен характер. 
Понастоящем у нас за праха в атмосферния въздух (като ФПЧ10) НАРЕДБА № 12 

от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, 
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (Издадена от министъра на околната 
среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 
30.07.2010 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 48 от 16.06.2017г) са регламентирани следните 
стойности: 

 средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве от 50 μg/m3 
 средногодишна норма за опазване на човешкото здраве от 40 μg/m3. За ФПЧ2,5 

са дадени следните стойности: 
 средногодишна норма за опазване на човешкото здраве за етап 1 - 25 μg/m3 (20 

% на 11.06.2008 г., намаляващи линейно на 1.01.2009 г. и на всеки 12 месеца след това, за 
да достигне 0 % към 1.01.2015 г.); 

 средногодишна норма за опазване на човешкото здраве за етап 2 - 20 μg/m3, която 
следва да бъде достигната към 01.01.2020 г. 
 

Нормирането на праха във въздуха на работната среда е в зависимост от произхода 
му, съдържанието на свободен кристален SiO2 и др. фактори. 

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. 

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.  
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 Шумово въздействие 
Механичните трептения с честота от 16 до 20 000 Hz, които се разпространяват в 

еластична материална среда (най-често въздух) и предизвикват слухови усещания, се 
наричат звук. Шум е всеки неприятен или нежелан звук, който нарушава тишината и отдиха 
или е опасен за здравето, като предизвиква разнообразни функционални и структурни 
увреждания, намалена работоспособност, затруднява речевото общуване и възприемането 
на звуковите сигнали от околната среда. От хигиенна и психо-физиологична гледна точка 
към шумовете се причисляват и тоновете (звуци с определена честота), когато те оказват 
вредно въздействие върху човешкия организъм. 

Шумът е мощен биологичен фактор, който, чрез сложни нервнорефлекторни 
процеси, повлиява неблагоприятно почти всички функции, органи и системи на човешкия 
организъм. Характерът и степента на шумовите увреждания, настъпващи при експонирани 
на шумово въздействие лица, се обуславят от редица фактори: интензитет, спектър и 
характер на шума; времетраене на шумовото въздействие; индивидуална чувствителност на 
човека и др. Въздействието на шума може да бъде неспецифично (върху целия организъм) 
и специфично (върху слуховия анализатор). 

Неспецифичното действие на шума върху организма отразява ефектите му на 
хроничен стресогенен фактор, предимно върху нервната система. Нарушава се балансът 
между възбудните и задръжните процеси. Преобладават състоянията на астено-невротичен 
синдром или циркулаторна дистония. Субективните оплаквания са неспецифични: 
главоболие, потиснатост или раздразнителност, емоционална лабилност, безсъние. 
Неврологично най-често се установяват понижени рефлекси, тремор, нистагъм, удължено 
време на зрително-двигателна реакция. При продължително въздействие се нарушава 
възприятието, вниманието отслабва, нарушава се умственото съсредоточаване, появява се 
лабилност на настроението, апатия или раздразнителност, разсеяност и спадане на темпа на 
работа, а при хронично действие – и преумора с развитието на неврози от неврастенен тип. 
Качеството на работата се влошава, увеличават се грешките при работа и производственият 
брак, спада работоспособността и производителността на труда. 

Особено уязвима на шумово въздействие е вегетативната нервна система. Доказано 
е, че промените настъпват при сравнително ниски нива на шума (50–70 dB/A). Най-често се 
установяват периферна съдова дистония, дистална хипотермия и асиметрия в кожната 
температура, хиперхидроза, дермографизъм. Чести са оплакванията от болки в сърдечната 
област, от тахикардия и главоболие. Промените от страна на вегетативната нервната 
система настъпват най-често през първите години на шумова експозиция и са по-изразени 
при млади работници. От съществено значение са промените в сърдечно-съдовата система 
при шумово въздействие. Могат да настъпят както хипертонични, така и хипотонични 
реакции от страна на съдовата система, за което значение имат не само шумовите параметри, 
но и индивидуалните особености на организма и характерът на извършваната трудова 
дейност. Промените в артериалното налягане се срещат по-често при влияние на 
високочестотни шумове сред млади работници с непродължителен трудов стаж (2–3 
години). Те са по-изразени при професии с повишени изисквания съм изпълнение на 
производствената задача – напр. водачи на МПС и др. 

Засягат се и другите органи и системи. Установят се изменения в моторната и 
секреторната функция на стомашно-чревния тракт, изразяващи се в хипацидитет и понижен 
тонус на стомаха. Сред работещи в условия на интензивен шум се регистрират по-често 
стомашно-чревни заболявания (гастрити, язва). Промените в ендокринната система при 
шумово въздействие не са достатъчно изяснени. Най-чести са нарушенията във функцията 
на щитовидната жлеза с данни за хипертиреоза. Смята се, че шумът засяга също 
надбъбреците, хипофизата и хипоталамуса. Промените в нивата на адреналина и 
норадреналина са в подкрепа на ролята на шума като един от основните стресогенни 
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фактори на околната (в т.ч. работната) среда. Промени се установяват и по отношение на 
двигателния апарат – понижаване на мускулната сила и издръжливостта до 25 %, понижени 
двигателни реакции, удължено латентно време, особено при влияние на високочестотни 
шумове. Тези промени се свързват с нарушения в динамиката на коровите процеси и със 
задръжното състояние на двигателния анализатор. 

От особено значение е влиянието на шума върху анализаторите. Промените във 
вестибуларния апарат се наблюдават главно при интензивно шумово въздействие и се 
характеризират със световъртеж, залитане, главоболие. Вестибуларните промени нарастват 
прогресивно с трудовата експозиция на шум, но се срещат и при млади работници. 

Данните за промени в зрителната функция са противоречиви, което се обяснява с 
различията в параметрите и експозицията на шумовото натоварване. Съобщава се за 
кратковременни промени в зрителната острота под въздействие на интензивно шумово 
въздействие (над 100 dB), а при по-ниски нива (75 до 90 dB) – промени в устойчивостта на 
ясно виждане и критичната честота на сливане на трептенията. 

Екстраауралните (извън слуховия анализатор) промени, особено тези, касаещи 
нервната и сърдечно-съдовата системи, настъпват значително по-рано от развитието на 
слуховите увреждания. Има данни, че с нарастването на слуховите промени се наблюдава 
известно стабилизиране на екстраауралната симптоматика. Така на практика при лица с по- 
малък трудов стаж преобладават неспецифичните промени в организма, докато при 
нарастване на трудовата експозиция водещи стават слуховите увреждания. 

Шумът предизвиква три специфични форми на увреждане на слуховия анализатор: 
 Временно (преходно) понижение на слуха – остра умора на слуховия анализатор; 
 Трайно увреждане на слуха – професионална загуба на слуха; 
 Остра звукова травма. 
 
При краткотрайно шумово въздействие и в началото на трудовия стаж в шумни 

производства настъпва временно (преходно) понижение на слуха. Промените в случая са 
функционални и обратими. При правилна почивка и профилактичен режим слухът се 
възстановява напълно. 

Трайното увреждане на слуха (професионално шумово заболяване) възниква при 
продължителна експозиция на интензивни шумови нива, при което времето на появата и 
развитието им, както и процентът на засегнатите работници, зависят от посочените вече 
основни фактори. Уврежданията на слуха са от звукоприемен тип по типа на кохлеарния 
неврит. Този професионално обусловен неврит на слуховия нерв (наричан „професионална 
твърдоухост“) е винаги двустранен, с различно изразена степен на асиметрия в слуховия 
праг главно в зависимост от работната поза. За професионалните слухови увреждания е 
характерно началното засягане на високите честоти (4 000 Hz). Тези увреждания възникват 
в зависимост от шумовото натоварване най-често след 5 до 7 години трудов стаж в средата, 
свързана с интензивен шум. Характеризират се с хронично, прогресивно развитие. С 
напредване на заболяването се засяга и нискочестотният (говорният) диапазон на слуховата 
сетивност, което се обективизира не само от инструменталните изследвания, но и от 
субективната преценка за намален слух от страна на работещия. 

Съществуват различни класификации на степента на слуховите увреждания, които 
се базират на различни променени показатели. По принцип обаче началният стадий на 
професионалното слухово увреждане се характеризира с леко изразени промени в слуховия 
праг при запазена говорна комуникация. Вторият, умерено изразен, стадий е често с 
необратими промени в слуха, включително и за говорния диапазон. В напредналата, 
тежка форма на слухово заболяване загубата на слуховата чувствителност е силно 
изразена (над 50 %, т.е. до 60/70 dB), промените са дефинитивни и водят до загуба на 
трудоспособността. 

Доказано е, че рискът от загуба на слуха у работници при 10-годишна експозиция е 
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10 % при нива 90 dB/A, 29 % – при нива 100 dB/A и 55 % – при нива 110 dB/A. 
При много интензивен шум (експлозивни работи, изпитания на двигатели и др.) 

може да настъпи остра звукова травма – остра болка и шум („пищене“) в ушите, руптура 
на membrana tympany, с кръвотечение от външния слухов канал, виене на свят, гадене, 
повръщане, загуба на равновесие, остра намаление на слуха в засегнатото ухо. 

Неспецифичните ефекти са основно от психологичен порядък и засягат предимно 
усещането за смущение (безпокойство). Това смущение е свързано, от една страна, с 
възприетите звукови нива, а от друга, с общото възприемане на добивната дейност и на 
проекта в частност (пейзажни въздействия, сенки и др.). 

Смущението е обект на многобройни изследвания, наблягащи на въздействието на 
неакустични фактори, които влияят по второстепенен начин. Всъщност, повечето от социо- 
акустичните анкети показват, че смущението (безпокойството) е било определено (или 
обяснено) твърде частично от акустичните фактори (около 30 до 40%). 

Неакустичните фактори, които могат да играят немаловажна роля, са: 
 ситуационните фактори, т.е. фактори, които моделират индивидуалното 

излагане на шум; 
 индивидуалните фактори: социално-демографски фактори (пол, вързаст, ниво на 

образование, местоположение на жилището, професионална зависимост спрямо източника 
на шум, използване на източника) и поведенчески фактори (чувствителност към шума, 
страх от източника) и, преди всичко, лично очакване по отношение на визуалните и 
звуковите пейзажи (някои хора не биха искали да се измени визуалния и слуховия им 
пейзаж); 

 социалните фактори, които разкриват поведението на социални групи, а не 
индивидуално поведение. Тук се изброяват поне четири фактора: начин на живот, образ на 
източника на шум, очаквания към развитието на шума, доверие (или недоверие) на 
индивидите спрямо поведението и действията на публичните власти; 

 факторите, свързани с източника на шум: ефект „нова инфраструктура” (по 
време на сравнителното акустично излагане смущението е по-силно в случая на нова 
инфраструктура в сравнение със съществуващата ситуация), ефект „мултиизлагане” и др. 
 

Извън смущението, излагането на шум по принцип може да бъде с произход на 
нарушаване на съня. Честото присъствие на басови тонове на високи нива е утежняващ 
фактор по отношение нарушаването на съня и спокойствието. Хроничното излагане на шум 
може да въздейства върху вегетативната нервна система, особено върху сърдечно-съдовата 
система или върху умственото здраве. 

Шумът влияе основно върху слуховия анализатор, но също и върху централната и 
вегетативната нервни системи, вестибуларния апарат, сърдечносъдовата система, имунната 
система, върху дейността на стомашно-чревния тракт, обмяната на веществата, жлезите с 
вътрешна секреция и др. Временните промени в слуховия праг се приемат като 
предпатологични. Известно е, че промените, които се получават в слуховата 
чувствителност, се наричат слухова умора. Те са свързани с продължителното действие на 
шума. Въз основа на слуховите увреждания са въведени и хигиенните нормативи по света 
и у нас. 

При условия за безпрепятствено разпространение на шума, над равнинна повърхност, 
нивото на шума намалява с разстоянието от звуковия източник, съгласно зависимостта, 
показана в Наредба №6 за показателите за шум в околната среда – т. 4, фиг. 4.1. 
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. 
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Заключение 
 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 2000 м). На площадките на обекта и по границите на 
находището, граничната стойност за шум, за производствени територии 70 dBA ще бъде 
превишавана само в близост до работещата техника. На площадките на обекта, шумът от 
производствената дейност е фактор основно на работната среда. 

 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). 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. 

 
Въздействието от шума на товарния транспорт 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. 
Резултатите от моделните изследвания показват, че не е възможно възникването на 

някоя от тези 3 форми на увреждане при населението от най-близките населени места, 
както и за временно пребиваващите около площадките. 
 

Вибрации  
Вибрациите, като специфичен дразнител на нервната система, въздействат върху 

крайните рецепторни апарати (механо-рецепторите в кожата, фасциите, кръвоносните 
съдове, надкостницата и телцата на Фатер-Пачини).  

Практиката показва, че:  
 нискочестотните вибрации (до 30 Хц) предизвикват предимно нервно-мускулни, 

костно-ставни и атонични промени, като се разпространяват по тъканите на значителни 
разстояния;  

 средночестотните (до 100 Хц) и високочестотните (над 100 Хц) вибрации, лесно 
се гасят от тъканите и водят до сетивни разстройства и съдов спазъм;  

 вертикалните вибрации “глава-долни крайници”, измерени по направление “Z”, 
се понасят сравнително по-трудно от организма;  

 най-опасни от възбуждане на резонанс са вибрациите от инфразвуковия 
диапазон, като резонансните честоти за цялото тяло са 4-6 Хц, а за главата- 20-25 Хц .  

По време на извършване на строителните работи при изграждане на инвестиционния 
обект вибрациите са фактор на работната среда при извършване на някои специфични 
дейности.  

По време на експлоатация на обекта вибрациите са рисков фактор за работещите на 
тежкотоварните машини. Водачите на тежкотоварни машини ще са експонирани и на общи, 
и на локални вибрации. При новата и съвременна техника те може и да не надвишават 
допустимите норми. Наднормените нива на вибрациите в някои от тези машини (най-вече 
на остарялата техника) може да доведат до увреждане на вестибуларния апарат, опорно-
двигателния апарат, увреждане на паренхимните органи и до развитието на вибрационна 
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болест, която е нерядко срещано професионално заболяване сред този вид работници. 
Основният механизъм на вибрационната болест е свързан с въздействие на локални 
вибрации с високи нива върху опорно-двигателния апарат. Причинява се спазъм на малките 
кръвоносни съдове („синдром на белите пръсти“), нарушение на периферната сетивност и 
на вестибуларния апарат. 

В района няма източници на вибрационно въздействие, които могат да се считат за 
хигиенно значими. 

Микроклимат 
Климатичните условия за района на находището са характерни за 

умереноконтиненталния климат. Районът е широко отворен на север .Откритата теренна 
конфигурация обуславя достъпа на ветровете от всички посоки, но най- голяма 
повторяемост имат югоизточните и южните ветрове. През зимните месеци духат силни 
студени североизточни ветрове, които предизвикват снегонавявания. През лятото е често 
явление появата на силни сухи ветрове. 

Годишните валежи на територията на общината са под средните за страната- 650 
мл/кв.м. Това е неблагоприятен фактор, който води до засушаване през летните месеци. 
Неблагоприятният микроклимат (работа на открито) е свързан с риск за работещите на 
открито, а също така и за водачите на тежката механизация, при която няма отопляеми 
кабини. При работа на открито се очакват неблагоприятни въздействия в студените и в 
горещите сезони на годината. Опасността през летните месеци при високите температури 
на въздуха е от прегряване на организма и възникване на топлинен и слънчев удар. Това 
води до нарушаване на терморегулацията, нарушаване на водно-солевия баланс, което се 
проявява в обща възбуда, главоболие, а при по-тежките случаи и до менингеални симптоми, 
колапсни и коматозни състояния. През студените месеци продължителното излагане на 
ниски температури може да доведе до простудни заболявания, неврити, невралгии, местно 
и общо измръзване на организма. Затова е необходимо да се предвидят подходящи облекла 
за работещите по време на изграждане и по време на експлоатация на обекта. Необходимо 
е да се подсигурят помещения за отдих и почивка, както и достатъчно количество топли 
напитки през студените месеци и достатъчно количество питейна вода през лятото 
(трапезна вода в опаковки за еднократна индивидуална употреба).  

Нейонизиращи лъчения и радиационна обстановка  
Радиационното облъчване на човека може да бъде от външни и от вътрешни 

източници. По големината на получените дози облъчването на човека се разделя на 3 
големи групи: облъчване с ниски дози, с високи дози и среден диапазон на дози.  

Очакваните неблагоприятни последствия за здравето на човека от облъчване с 
йонизиращи лъчения се делят от своя страна на ранни и късни: ранните ефекти настъпват 
сравнително бързо – минути, часове или дни и то при остри облъчвания. Такива са напр. 
лъчевата еритема (лъчево изгаряне на кожата), ранни форми на лъчева болест и др.  

Късните ефекти могат да се констатират след години (това са главно злокачествените 
новообразувания) или да се проявяват в следващите поколения. 

Нейонизиращите лъчения включват голям брой фактори- електростатично поле, 
постоянно магнитно поле, свръхнискочестотни полета от електрозахранващи системи, от 
битови уреди, от облъчване с оптични лъчения от персонални компютри, телевизионни 
приемници и др. Биологичното въздействие на електромагнитните вълни се дължи на 
поглъщането от тъканите. При интензитет на полето, надвишаващ 10 000 микроВата/кв. см., 
погълнатата енергия се превръща в топлина, която предизвиква усилване на обменните 
процеси, дразнене на интерорецепторите и дистрофични изменения, засягащи предимно гл. 
мозък и миокарда. Термичният ефект е по-изразен върху по-слабо кръвоснабдените тъкани 
и органи, където възможността за охлаждане чрез кръвообращението е намалена, както и 
върху кухите органи. Максимално прегряване настъпва в тъканите, изцяло лишени от 
кръвоснабдяване- напр. очната леща. При малка интензивност на полето не се наблюдава 
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термичен ефект. В този случай функционални нарушения и дистрофични процеси могат да 
възникнат в резултат на пряко облъчване на централната нервна система и вегетативните 
центрове.  

Излагането на електромагнитни полета причинява незабавни биологични ефекти, 
ако полетата са достатъчно силни. Ефектите варират от стимулиране на нерви и мускули до 
загряване на тъканите на тялото в зависимост от честотата.  

Заключение 
При трите етапа на реализация на Инвестиционното предложение (подготовка, 

добив, рекултивация) използваната техника не е източник на йонизиращи и 
нейонизиращи лъчения. 

В този смисъл не се очаква повишаване на фона от нейонизиращи лъчения, 
свързано с реализацията на ИП. Не се очаква и негативно въздействие върху здравето 
на работещите и населението от околните населени места. 

 
При експлоатация на обекта няма да има здравен риск за работещите при спазване 

на следните условия и мерки: 
 Добра производствена практика; 
 Технологична дисциплина; 
 Съблюдаване на мероприятията, отразени в работния проект, за реализация  
на инвестиционния проект; 
 Създаване база данни за здравословното състояние на работниците;  
 Сключване на договор с фирма по трудова медицина, която да следи за 
здравословното състояние на работещите на обекта;  
 Ежегодно провеждане на профилактичен медицински преглед за всички  
работещи на кариерата; 
 Осигуряване от работодателя на лични предпазни средства на работещите и  
контрол за непрекъснатото им носене; 
 Изготвяне оценка на здравния риск, включваща мерки за здравна защита и  
управление на риска;  
 Разработване на програма за противопожарна защита на работещите и  
съоръженията; 
 Разработване на план за действие при аварийни ситуации; 
 Да се осигури минимално отделяне на прах от добитите материали, особено  
при сухо и ветровито време;  
 Да се спазват изискванията по Наредба № 3 за инструктажа на работниците  
и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна безопасност; 
 Да се поставят всички необходими знаци и надписи на рисковите работни  
места според Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и 

противопожарна охрана; 
 Да се осигури подходящо за сезоните облекло, обувки, ботуши, шапки,  
предпазни очила, ръкавици, дихателни маски, каски и антифони според 

изискванията на Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на 
здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място; 

 На обекта трябва да има обучени лица за оказване на първа медицинска  
помощ при злополуки, както и да има аптечка с необходимите медикаменти и 

превързочни материали.  
Продължителността на въздействие на рисковите фактори се определя като 

временна при подготовката на обекта и като ежедневна, ежегодна и продължителна по 
време на експлоатация на обекта. 
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Степента на очакваното неблагоприятно въздействие върху населението е 
незначителна, което се благоприятства от значителното отстояние на населените 
места от концесионната площ.  
 

IV.10. Шум, лъчения, вибрации 
IV.10.А. Шум 
Граничните стойности на нивата на шума, за различните територии и устройствени 

зони в урбанизираните територии и извън тях, са регламентирани в Наредба №6 за 
показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните 
части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, 
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума 
върху здравето на населението (МЗ, МОСВ, 2006 г.), изм. и доп. ДВ бр.26 от 29 март, 2019 
г. За жилищни територии те са: ден - 55 dBA, вечер - 50 dBA и нощ - 45 dBA. За жилищни 
територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик, те са: ден - 60 
dBA, вечер - 55 dBA и нощ - 50 dBA. За производствено-складови територии и зони 
граничната стойност е 70,0 dBA за трите периода от денонощието. 
 

Шумово въздействие от дейностите, извършвани на площадките на обекта 
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. При условия за безпрепятствено разпространение 
на шума, над равнинна повърхност, нивото на шума намалява с разстоянието от звуковия 
източник, съгласно зависимостта, показана в Наредба №6 за показателите за шум в околната 
среда – Приложение №3а към чл.6, ал.7, фиг.1. Разстоянието, на което се достига 
граничната стойност за шум, за жилищна територия (55 dBA), определя т.н. шумозащитна 
зона. При изходно ниво на шума 90 dBA, тя е около 200 м, а при 105 dBA (пробивна техника) 
- около 700 м от източника на шум. Териториите с нормиран шумов режим, в района на 
обекта, се намират далеч извън тези граници (над 2000 м). На 2000 м, при условия за 
свободно разпространение на шума, затихването му с разстоянието е над 60 dBA, без 
отчитане на допълнителното намаляване от влиянието на земната повърхност. 

Шумозащитната зона, по отношение на граничната стойност за шум, за 
производствено- складова територия (70 dBA), при изходно еквивалентно ниво на шум от 
кариерната техника 90 dBA, е около 50 м, при посочените по- горе условия на 
разпространение на шума. Извън тази зона, не се очаква превишение на нормативното 
изискване за този вид територия. По границите на концесионната площ (в близост до 
кариери, насипища и депа) може да се очаква превишаване на граничната стойност за 
производствено- складови територии само при работа на кариерната техника близо до тях 
(до около 50 м), на нивото на земната повърхност. 

На площадките на обекта, определящ ще бъде шумът от използваната кариерна 
техника. Той е фактор основно на работната среда. 
 

Шумово въздействие от извозващия товарен транспорт 
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 
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.  
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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. Това трасе включва: 
 6,4 км по общински полски път от находището до включване в републикански 

път ΙΙI-701; 
 1,1 км по републикански път ΙΙΙ- 701 до републикански път Ι-7; 
 14,5 км по републикански Ι-7 до републикански път III-7003; 
 4,5 км по републикански път III- 7005 до ПП „Каолиново“ гр. Каолиново.  
 
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. Това трасе включва: 
 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 ΙΙΙ-7003; 
 5,2 км от републикански IIΙ-7003 до ПП „Каолиново“ гр. Каолиново.  

 
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. 
 

Разглежданото в настоящия ДОВОС ИП има редица характеристики и параметри, 
аналогични на ИП, отнасящо се до разположеното в близост  (на  около 600 м) находище 
„Колобър“ – вид на подземното богатство, технология на разработване на находището, 
инсталации за последваща преработка на добитата суровина, количества на извозваната 
суровина, трасета на движение на товарния транспорт. В настоящия ДОВОС – фактор Шум 
са цитирани данни от ДОВОС на ИП „Разработване и усвояване на находище „Колобър“, 
участъци „Първи“ и „Втори“, общ. Дулово, обл. Силистра, одобрен с Решение № РУ 4-
4/2018 г. на директора на РИОСВ гр. Русе, за следните параметри: прогнозни шумови 
характеристики на транспортните потоци по пътищата от РПМ, в района на ИП и шумови 
характеристики на потоците товарни автомобили, извозващи добитата суровина към ПП 
„Дулово“ и ПП „Каолиново“. 

Шумовите характеристики (еквивалентно ниво на шум Leq, dBA) на транспортните 
потоци по разглежданите пътища от РПМ са определени по изчислителната методика, 
регламентирана в Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента 
на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 
показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите 
за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението (МЗ, МОСВ, 2006 г.). и 
Методика за определяне нивото на автотранспортния шум при проектиране на пътища. 
Основни средства за ограничаване и защита при наднормени шумови натоварвания (ГУП 
към МТ, 1995 г.). Изчисленията са извършени въз основа на прогнозни данни за 
транспортното натоварване, за 2035 г., предоставени от Институт по пътища и мостове към 
АПИ (Писмо №53-00-646/30.06.2017 г.). Шумовите характеристики са определени за 
дневен период, на стандартно разстояние 7,5 м от оста на близката лента за движение, 
настилка асфалтобетон, надлъжен наклон на пътното платно до 5 % и допустимата за 
съответния клас на пътя скорост на движение (за I клас – 90 км/ч, за III клас – 60 км/ч). 
Определени са и стойностите на динамичните параметри на транспортните потоци – 
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интензивност N, МПС/ч и структура р, % (относителен дял на тежкотоварните МПС и 
автобусите в общия поток). 

Получените резултати са: 
Път I–7 - N = 225 МПС/ч, р = 26,5 %, Leq = 72,4 dBA 
Път III–701 - N = 134 МПС/ч, р = 17,0 %, Leq = 66,5 dBA 
За път ІІІ-7003, шумовата характеристика е от същия порядък като при път III–701.  
Допълнително, чрез енергетично сумиране, са получени общите нива на шум след 

включване на товарните коли в съществуващите транспортни потоци по пътищата от РПМ. 
Разгледани са трасетата, минаващи през населени места (Трасе 2 и Трасе 3) и различните 
комбинации от товароподемност на колите и режим на работа. 

  При стандартната скорост на движение през населените места 50 км/ч, шумовите 
характеристики на транспортните потоци намаляват съответно: с около 3 dBA – за пътища 
I клас и с около 1 dBA – за пътища III клас, при което посочените шумови характеристики 
се променят, както следва: път I–7 - Leq = 69,4 dBA, път III–701 и път ІІІ-7003 - Leq = 65,5 
dBA. 

В населените места през или покрай територията на които минават пътищата от РПМ, 
най– силно засегнати от транспортния шум са жилищните терени, разположени 
непосредствено до пътното трасе. За прилежащите до трасето на път I–7, очакваното 
превишение на дневната норма за шум (60 dBA) е 9-10 dBA, а за жилищни терени, 
прилежащи до път III–701 и път ІІІ-7003 – 5-6 dBA. 

Товарният транспорт, извозващ добитата суровина от обекта до ПП „Каолиново“, ще 
промени шумовите характеристики на съществуващите транспортни потоци по трасето на 
движение, в зависимост от броя на курсовете на товарните коли и режимът на работа (едно 
или двусменен). Шумовите характеристики на товарния транспортен поток са дадени в т. I. 
Г.4. – етап експлоатация. При двата варианта за трасе са определени общите еквивалентни 
нива на шум, получени от наслагването на шума от двата транспортни потока - 
транспортния поток по трасето на движение и товарния транспортен поток от кариера 
Балабана (кумулативен ефект) и са показани в Таблица IV.10-1. В скоби е дадено 
изменението на шумовата характеристика на съществуващия транспортен поток, след 
включване на товарните автомобили.  
Таблица IV-12 Кумулативен ефект от наслагване на шума от транспортния поток по 
трасето на движение и товарния транспортен поток от кариера Балабана  

Товароподемност 
на самосвалите 

Режим на работа Трасе 2 - по път І-7 Трасе 3 - по път ІІІ-
701 

15 т Едносменен, 8 часа  69,9 dBA, (0,3 dBA) 66,8 dBA, (1,3 dBA) 
15 т Двусменен, 16 часа  69,7 dBA, (0,3 dBA) 66,2 dBA, (0,7 dBA) 
25 т Едносменен, 8 часа  69,8 dBA, (0,4 dBA) 66,4 dBA, (0,9 dBA) 
25 т Двусменен, 16 часа 69,6 dBA, (0,2 dBA) 70,0 dBA, (0,5 dBA) 

 
Натоварването на път ІІІ-701, в участъка през с. Тодор Икономово, е по- слабо, с 

шумова характеристика около 63 dBA. В населеното място, трасето на товарните коли се 
отклонява по път 7005, до гр. Каолиново. Очакваното сумарно ниво на шума от двата 
транспортни потока, на територията на с. Тодор Икономово е по- ниско от посоченото в 
таблицата (през с. Секулово): 

Самосвали 15 т, едносменен режим 8 часа - 65,0 dBA, (2,0 dBA) 
Самосвали 15 т, двусменен режим 16 часа - 64,2 dBA, (1,2 dBA) 
Самосвали 25 т, едносменен режим 8 часа - 64,5 dBA, (1,5 dBA) 
Самосвали 25 т, двусменен режим 16 часа - 63,8 dBA, (0,8 dBA) 

 
По път ІІІ-7003, през с. Пристое, очакваните сумарни нива са като при път ІІІ-701, 

посочени в таблицата. 
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От получените резултати се налагат следните изводи, относно въздействието на 
товарния транспорт върху жилищните терени на населените места, през които ще 
преминава: 

Като цяло, товарният транспорт ще предизвика по- слаба промяна в шумовата 
характеристика на съществуващия транспортен поток, при включване в път с интензивно 
натоварване (път І-7), отколкото при включване в по- слабо натоварен път (пътища ІІІ-701, 
ІІІ-7003, ІІІ-7005). За жилищни терени, прилежащи до трасето на път I–7, прогнозното (за 
2035 г.) превишение на дневната норма за шум (60 dBA) е 9-10 dBA. След включване на 
товарните коли от кариера Балабана в общия транспортен поток по път І-7, очакваното 
изменение на съществуващия шумовия режим на прилежащите жилищни терени, е 
пренебрежимо и няма да има осезаемо въздействие. За тях нарастването на съществуващото 
ниво на транспортен шум (респ. на съществуващото превишение на граничната стойност) 
ще бъде до 0,5 dBA. За жилищните терени, прилежащи до пътищата от III клас, прогнозното 
превишение на дневната норма за шум е до 5-6 dBA. След включване на товарните коли от 
кариера Балабана в транспортните потоци по тези пътища, очакваното изменение на 
съществуващия шумовия режим на прилежащите жилищни терени, е слабо - между 0,5 dBA 
и 2,0 dBA. 

От гледна точка на шумовото въздействие на товарния транспорт до ПП 
„Каолиново“, върху населените места, през които минава, по- благоприятно е Трасе 2 (по 
път І-7).  

Въздействието от максималното ниво на шума, излъчван от отделния товарен 
автомобил, преминаващ покрай жилищна територия, може да се минимизира с намаляване 
на скоростта на движение под 40 км/ч, при което максималното ниво може да се понижи 
съществено (с около 10 dBA, при промяна на скоростта от 40 км/ч на 20 км/ч). Ефектът би 
бил значителен особено при използване на съвременни автомобили, с по- добри шумови 
характеристики. Показателят максимално ниво на шума у нас не е нормиран. 

От комбинациите между товароподемност на колите и режим на работа, най- 
благоприятна е комбинацията от самосвали 25 т, с двусменен режим (16 часа), а най- 
неблагоприятна – самосвали 15 т, с едносменен режим (8 часа). 

Товарният транспорт до ОФ „Дулово“ (Трасе 1) не минава през населени места в 
района. 

 
Заключение 
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 2000 м). На площадките на обекта и по границите на 
находището, граничната стойност за шум, за производствени територии 70 dBA ще бъде 
превишавана само в близост до работещата техника. На площадките на обекта, шумът от 
производствената дейност е фактор основно на работната среда. 

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 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. 
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IV.10.Б. Вибрации 
Използваната техника при трите етапа на реализация на ИП (подготовка, добив, 

рекултивация) не е източник на вибрации в околната среда. Вибрациите при работа с 
определени машини са фактор на работната среда и засягат работещите с тях.  

Тежкотоварният транспорт за извозване на добитата суровина може да бъде 
източник на вибрации, разпространяващи се в земната основа, само ако трасето му на 
движение не е съобразено с носимоспособността на пътната настилка, което трябва да се 
отчита при изготвяне на проектния транспортен план и избора на трасе. 
 

IV.10.В. Лъчения 
При трите етапа на реализация на Инвестиционното предложение (подготовка, 

добив, рекултивация) използваната техника не е източник на йонизиращи и нейонизиращи 
лъчения. 
 

IV.11. Естествени и антропогенни вещества и процеси 
 Опасни химични вещества и смеси 
Кариерната техника и механизация ще използва дизелово гориво. Ремонтни 

дейности на обекта няма да се извършват. Поддържането и ремонта на механизацията ще 
се извършва във външна база. 

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.  

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. 

Общото средногодишно потребление на дизелово гориво ще бъде 1300 т за 
предложената производствена програма. 

Количествата гориво са прогнозирани за пълна натовареност и непрекъснат режим 
на работа, което на практика никога не се случва.  

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). 
Таблица IV-13 Класификация на използваното гориво, в съответствие с изискванията на 
Регламент (EO) 1272/2008  
 
Индекс 
№ 

Международна 
химична 
идентификация 

EО 
№ 

CAS 
№ 

Класификация Етикетиране 
Код(ове) 
на 
класа(ове
те) и 
категори
ята(иите) 
на 
опасност 

Код 
на 
пред
упре
жден
ието 
за 
опас
ност 

Кодове 
на 
пиктог
рамата
и 
сигнал
ните 
думи 

Кодове
на 
предуп
режден
ието  
за 
опасно
ст 

Код 
на 
допъ
лните
лното 
преду
преж
дение 

649-
224-00-
6 

Дизелово гориво 
Горива, дизел, 
газьол - 
несертифициран 

269-
822-
7 

6833
4-30-
5 

Запалими 
течности 
- 3 
Остра 

Н226 
 
Н332 
 

GHS08 
Вним. 
 

Н226 
 
Н332 
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Индекс 
№ 

Международна 
химична 
идентификация 

EО 
№ 

CAS 
№ 

Класификация Етикетиране 
Код(ове) 
на 
класа(ове
те) и 
категори
ята(иите) 
на 
опасност 

Код 
на 
пред
упре
жден
ието 
за 
опас
ност 

Кодове 
на 
пиктог
рамата
и 
сигнал
ните 
думи 

Кодове
на 
предуп
режден
ието  
за 
опасно
ст 

Код 
на 
допъ
лните
лното 
преду
преж
дение 

[Съставна 
комбинация от 
въглеводороди при 
дестилация на суров 
нефт. Състои се от 
въглеводороди с 
дължина на 
въглеродната 
верига основно в 
диапазона от C9 до 
C20 и точка на 
кипене от порядъка 
приблизително на 
163°C до 357°C.] 

токсично
ст, 
инхалаци
онна - 4 
Корозивн
ост, 
дразнене 
на 
кожата- 2 
Канцерог
енност – 
2 
Опасност 
за 
водната 
среда, 
дългосро
чна 
опасност 
за 
водната 
среда. 
Токсичен 
за 
водните 
организм
и с 
дълготра
ен ефект 
– 2 

 
Н315 
H351 
Н411 

 
Н315 
H351 
Н411 

 
Токсикологична характеристика на дизеловото гориво 
Вдишването на високи концентрации от изпарения може да причини виене на свят, 

замайване, главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може 
да доведе до загуба на съзнанието. Продължителният или многократен контакт с кожата 
може да предизвика зачервяване, сърбеж, дразнене, екзема/напукване и мастноакне. 
Съставките на продукта могат да проникнат в тялото през кожата. 

Вредности за здравето: Корозивност, дразнене на кожата. Канцерогенност. Може 
да причини увреждане на черния дроб. Суспектна опасност от рак. Вреден: може да 
причини увреждане на белите дробове при поглъщане. Аспирираните в белите дробове 
капки от продукта чрез поемане или повръщане могат да причинят сериозна химична 
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пневмония. Професионалната експозиция на веществото или сместа може да причини 
вредни ефекти върху здравето. 

Остра токсичност: Остра токсичност, инхалационна. Вреден, ако се погълне: може 
да навлезе в белите дробове, ако се погълне или повърне. Вдишването на високи 
концентрации може да причини виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на 
координация. Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Може 
да предизвика раздразнение и да причини стомашни болки, повръщане, диария и повдигане. 

Физически рискове: Запалима течност. 
Опасности за околната среда: Опасност за водната среда, дългосрочна опасност за 

водната среда. Токсичен за водните организми с дълготраен ефект. Може да причини 
дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Не е yстойчиво, биоакумулативно 
и токсично (PBT) или високо yстойчиво и много устойчиво и много биоакумулативно 
(vPvB) вещество или смес.  

 Аварийни ситуации/инциденти 
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. 

Производствените процеси при експлоатацията са свързани с употреба на 
механизация, която може да предизвикват сериозни аварии. В следствие на аварийни 
ситуации и инциденти с механизацията 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 (горивно-смазочни материали) на оповестено в 
аварийния план място. Очаква се също така, случаите на специфичните замърсявания да са 
изключително редки, тъй като представляват отклонения от нормалния технологичен 
режим. 

Възможни са злополуки и травми на персонала при неспазване на изискванията на 
наредбите за здравословни и безопасни условия на труд. 

През теренът на находището текат повърхностни води само при силни валежи. Няма 
водопроводи в близост, така че някакви сериозни наводнения не се очакват. Принципно, 
при наводнение, всички машини и хора се изтеглят на безопасно място. Началникът на 
обекта взема мерки да не се допускат хората в обекта, докато не премине опасността от 
настъпилото явление. 

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. 
 

Основните положения, които трябва да залегнат в плана, са:  
 Създаване на щаб от щатни служители, които трябва да бъдат основните 

организатори за преодоляване на възникнали аварии; 
 Работа с изправни машини за избягване на аварийни ситуации и залпови 

изпускания на нефтопродукти и други замърсяващи вещества; 
 Инструктаж за извършваните добивни работи и мерки за преодоляване на 

кризисните ситуации;  
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 Осигуряване и поставянето им на подходящи места на аптечки за даване на 
първа помощ при злополуки и травми. 
 

В плана трябва да бъдат предвидени мерки, свързани с: 
 използването на опасни вещества; 
 противопожарната безопасност; 
 риск от наводнения и други природни явления.  

 
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. С плана 
за ликвидиране на аварии се запознава целият персонал, като на всеки се обръща внимание 
върху неговите конкретни задължения срещу подпис. 
 

IV.12. Различни видове отпадъци  
 Управление на минните 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 (Депо хумус). 

 Външно насипище (табан) за минни отпадъци  
На него ще бъдат депонирани материалите от откривката на Участък 1 и натрупани 

за съхранение на насип.  
Тип на насипището: 
 По местоположение насипището е външно (извън котлована на кариерата, в 

концесионната площ). 
 По начин на механизация на насипищните работи – булдозерно. 
 По релеф на насипищното поле – равнинен. 

 
Параметри на насипището: 
 Височина на стъпалото - 15 метра 
 Начин на изграждане на насипищата – послойно отдолу нагоре с постепенно 

задигане и набиране на височина равна на височината на стъпалото. Получава се при 
съвместна работа на автотранспорта и булдозерната техника на равнинен терен. 

 Ъгъл на откоса на стъпалото - 35˚ в краен борд за целите на рекултивацията и 
45-55 ˚работен. 

 Площ Външно насипище - 518 dka 
 Обем Външно насипище – 6,2 млн. m³ 
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Фиг. IV-13 Схема на концесионна площ на находище „Балабана“ с подобекти 
 

 Насип (табан) за незамърсени почви (Депо за хумус) 1 
Параметрите на насипището са: 
Тип на насипището: 
 По местоположение насипището е външно (извън котлована на кариерата, в  
концесионната площ); 
 По начин на механизация на насипищните работи – булдозерно; 
 По релеф на насипищното поле – равнинен; 
 Обем на Депо за хумус 1 - 192 хил. m3; 
 Площ на Депо за хумус 1 – около 22 dka. 

 
След приключване на добивните работи материалите от този насип ще бъдат 

използвани за рекултивация. 
 

 Насип (табан) за незамърсени почви (Депо за хумус) 2 
Тип на насипището: 
 По местоположение насипището е външно (извън котлована на кариерата, в  
концесионната площ); 
 По начин на механизация на насипищните работи – булдозерно; 
 По релеф на насипищното поле – равнинен; 
 Обем на Депо за хумус 2 - 160 хил. m3; 
 Площ на Депо за хумус 2 – около 19 dka. 

 
След приключване на добивните работи материалите от този насип ще бъдат 

използвани за рекултивация. 
 

 Насип (табан) за незамърсени почви (Депо за хумус) 3 
След приключване на добивните работи материалите от този насип ще бъдат 

използвани за рекултивация. 
Параметрите на насипището са: 
Тип на насипището: 
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 По местоположение насипището е външно (извън котлована на кариерата, в 
концесионната площ); 

 По начин на механизация на насипищните работи – булдозерно; 
 По релеф на насипищното поле – равнинен; 
 Обем на Депо за хумус 3 - 86 хил. m3; 
 Площ на насипището – около 10 dka. 

 
 Насип (табан) за незамърсени почви (Депо за хумус) 4 
След приключване на добивните работи материалите от този насип ще бъдат 

използвани за рекултивация. 
Параметрите на насипището са: 
Тип на насипището: 
 По местоположение насипището е външно (извън котлована на кариерата, в 

концесионната площ); 
 По начин на механизация на насипищните работи – булдозерно; 
 По релеф на насипищното поле – равнинен; 
 Обем на Депо за хумус 4 - 135 хил. m3; 
 Площ на насипището – около 16 dka. 

 
След приключване на добивните работи материалите от този насип ще бъдат 

използвани за рекултивация. 
 
 Насип (табан) за незамърсени почви (Депо за хумус) 5  
След приключване на добивните работи материалите от този насип ще бъдат 

използвани за рекултивация. 
Параметрите на насипището са: 
Тип на насипището: 
 По местоположение насипището е външно (извън котлована на кариерата, в 

концесионната площ); 
 По начин на механизация на насипищните работи – булдозерно; 
 По релеф на насипищното поле – равнинен; 
 Обем на Депо за хумус 3 - 400 хил. m3; 
 Площ на насипището – около 41 dka. 

 
След приключване на добивните работи материалите от този насип ще бъдат 

използвани за рекултивация. 
 

 Управление на 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. Количеството 
на битовите отпадъци ще бъде според броя на обслужващия персонал и нормата на 
натрупване. При норма един кг/човек/ден очакваното количество битови отпадъци при 50 
човека персонал ще бъде 50 кг/ден. 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). За същите ще се изготвят и 
представят за утвърждаване работни листи за класификация, съгласно Наредба № 2 от 23 
юли 2014 г. за класификация на отпадъците. 
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Ще се води отчетност за тяхното временно съхранение и предаване за 
оползотворяване /обезвреждане на лица, притежаващи разрешителен документ за дейности 
с отпадъци, съгласно чл. 35 от ЗУО. 

В периода на експлоатация на находището ще се генерират отпадъци със следните 
кодове: 13 02 05* – около 1 t/y; 15 01 10* - около 0.02 t/y; 15 02 02* - около 0.05 t/y; 16 01 
03– около 0.5t/y; 16 01 07*– около 0.02 t/y; 16 01 13*- около 0.05 t/y; 16 01 14*- около 0.05 
t/y; 16 06 01* - около 0.05 t/y;  

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 добивните работи ще се генерират и отпадъци от черни цветни 
(бракувани машини и части от тях)- около 1t/y и отпадък от пластмасови опаковки- около 
0.02 t/y. 
 
 

V. ОПИСАНИЕ НА ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ 
ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА 
СРЕДА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ: 

 
V.1. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, 

включително от дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от експлоатация 
Предвид спецификата си, инвестиционното предложение включва три етапа на 

реализация – минно строителство на кариерата, експлоатация – разработване и добив на 
кварц-каолинова суровина и закриване, ликвидация и рекултивация на двата участъка, с 
последващ мониторинг. В териториалния обхват на концесионната площ попадат само 
земеделски терени, поради което не се предвиждат дейности по събаряне и разрушаване на 
сграден фонд или други материални активи.  

Различните етапи на реализиране на инвестиционното предложение са подробно 
описани в т. I.В от настоящия Доклад. 

Потенциалните въздействия върху компонентите и факторите на околната среда за 
всеки един етап са подробно разгледани, анализирани и оценени в Раздел IV от доклада. На 
база направените оценки, не са идентифицирани значителни въздействия върху околната 
среда и човешкото здраве, които да. Очакваните последици от въздействията на 
инвестиционното предложение по отношение на атмосферния въздух, почвите, ландшафта, 
флората и фауната са с незначителна до ниска степен, с локален мащаб за срока на 
предоставената от 35 години. 
 

V.2. 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 
 

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. 
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Предвид горното не се очаква настъпване на значителни последици от въздействия 
върху подземни или повърхностни води. 
 

Земни недра 
Проучвателните сондажни работи на находище „Балабана“ са извършени в 

периодите 1973 – 1983год. и 2003 – 2005 год. Резултатите са обобщени в „Доклад за 
резултатите от проучвателните сондажни работи на находище на каолинова суровина 
„Балабана“, община Дулово, област Силистра, извършени през 2004 година с изчислени 
запаси и ресурси към 01.01.2005 г.“ 

Инвестиционното намерение предвижда добив на около 14,02 млн. тона 
промишлени запаси на каолинова суровина за срока на концесията. При размер на 
експлоатационните загуби около 8,3 % (за двата участъка), количеството на извлекаемите 
запаси каолинова суровина ще възлезе на около 12, 86 млн. тона, предвид което средно 
годишния добив на извлекаеми запаси каолинова суровина възлиза на средно годишно 
около 0,6 млн. тона. Обемна плътност на каолиновата суровина е 1.87 т/м3 (за двата 
участъка). Планира се участъците да се разработват в период от 35 години.  

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. 

Иззетата минна маса през срока на концесията възлиза на 27,79 млн. м3. Средният 
коефициент на разкривка през срока на концесията, при който ще се извършва добивът е 
1,58 м³/тона. 

Последиците от въздействията върху земните недра са пряко свързани с 
оптималното изземване на полезното изкопаемо в границите на двата участъка. В процеса 
на и след приключване на добивните дейности, ще се извърши техническа и биологична 
рекултивация, с която отработените пространства ще бъдат възстановени в максимална 
степен. 
 

Почви 
Определените параметри на концесията са съобразно спецификата на отделните 

участъци от находище „Балабана“, доказаните геоложки запаси, особеностите на залягане 
на полезното изкопаемо, избраната технологии за добив и възможностите за последваща 
рекултивация на добивните участъци. 

В периода на изграждане на кариерата, т.н. кариерно строителство се цели да се 
осигури достъп на минната механизация до полезното изкопаемо и откривката, за да се 
постигне количество на подготвени и разкрити запаси. Извършва се в следната 
последователност: 

а) Отнемане на почвения слой 
б) Провеждане на мероприятия по насипване и съхранение на почвения слой, 

включващи: 
 Определяне на площи, върху които ще се депонира почвеният слой; 
 Същинско насипване на почвения слой; 
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в) Откривни работи – разкриване, чрез изземване на кватернерните отложения; 
г) Провеждане на мероприятия по насипване на откривните маси, в т.ч.: 
 Определяне на площи, върху които ще се депонират откривните маси (външни 

насипища); 
 Същинско насипване на откривка; 
 Провеждане на минно-строителни работи за достигане на полезното изкопаемо 

и създаване на траншеи и работни площадки, от които да започне същинският добив. 
 

Откривните работи ще се водят с еднокофови багери с обем на кофата 2 м3, след 
предварително изземване на почвения слой. След изкопаване и натоварване в 
автосамосвали разкривката се транспортира до външно или вътрешно насипище. 
Постъпилият материал в насипището се оформя от булдозер според проектните параметри 
на насипището. Предварително от основата на външните насипища се отнема почвения 
слой. 

Почвеният слой (хумуса) се изкопава от хидравличен багер или скрепери директно 
от земния масив и се натоварва на автотранспорт. Самосвалите транспортират почвата до 
външни временни хумусни депа. Постъпилият материал в депото се оформя от булдозер. 

Общо от цялата използвана концесионна площ ще бъдат отнети приблизително 20.3 
млн.м3 земни маси- разкривка, 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. 

Последици могат да настъпят от възможни замърсявания на почви в околностите при 
строителство и добивната дейност: 

 Евентуални аварийни разливи на нефтопродукти - дизелово гориво (ще се 
доставя в мобилна цистерна), моторни, хидравлични и компресорни масла, които се 
използват за миннодобивната и обогатителна техника. При съблюдаване на инструкциите 
за експлоатация на миннодобивната и строителна техника, и при правилната й поддръжка, 
рискът от това замърсяване ще е минимален; 

 Прахово замърсяване при изкопно-насипните и транспортните дейности. 
Количеството на праха от изкопно-насипните и товаро-разтоварните работи ще зависи и от 
климатичните и метеорологичните фактори. Химичният състав на праха от изкопно-
насипните и товаро - разтоварни работи съответства на този на почвообразуващите 
материали в района и в този смисъл не представлява опасност за промяна на почвените 
свойства и плодородие; 

 Може да се очаква въздействие върху почвите при замърсяването на въздуха от 
неорганизирани източници - изгорели газове, отделяни от строителните машини; при 
транспортиране и складиране на скалните маси. Изпусканите в атмосферата изгорелите 
газове от двигателите с вътрешно горене са предимно СО, NOx, SO2, CH-ди и прах. 
 

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. 

При разработването на Западното гнездо частично ще бъдат премахнати 
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съществуващи ивици дървета, с функция полезащитни горски пояси (ПГП). Същите са 
изкуствено създадени горски насаждения, предпазващи земеделските площи от ветрова 
ерозия. Основното предназначение на ПГП е, чрез намаляване скоростта и силата на 
преобладаващите северозападни, северни и северо-източни ветрове, значително да 
подобрят микроклимата на даден район. Това от своя страна води до намаляване 
изпаренията на водата от почвата и нейното по-ефективно използване от селско-
стопанските растения; до по-равномерно разпределение на снежната покривка по цялата 
площ на защитените полета; до намаляване на разрушителната сила на ветровата ерозия 
и повишаване на добивите от селскостопанските култури. 

При реализацията на инвестиционното предложение пряко ще бъдат засегнати 
два главни полезащититни пояси, разположени вертикално в източна и западна посока, 
както и един второстепенен пояс, разположен хоризонтално между основните.  

Премахването на полезащитните горски пояси е възможно да увеличи риска от 
ветрова ерозия на ограничена площ земеделски земи в масив пети ти от землището на с. 
Секулово, находящи се южно от концесионната площ, т.к. ще се намали защитната 
преграда на пояса от северна посока. Въздействието ще е на ограничена площ от 
земеделските терени, т. к. в южна, югоизточна и югозападна посока извън концесионната 
площ са налични други полезащитни пояси, които да осигурят надежна защита за почвите 
от ветрова ерозия или неравномерни снегонавявания. Като допълнителна мярка, за 
намаляване на въздействията и снижаване на риска от ерозия на почвите, е включено в 
проектите за рекултивация на нходището да се предвидят полезащитни горски пояси, 
след консултация с компетентните органи от министерство на земеделието и горите. 

Предлаганата технология, съдържа мерки, които също снижават риска от ерозия 
на почвите. 

 
Биоразнообразие 
Последиците върху растителността в района са в следствие на следните преки и 

непреки въздействия: 
1. Унищожаване на растителността, вкл. индивиди от консервационно значими 

видове, в мястото на строителство. За засегната се приема цялата площ на находището – 
кариерни гнезда, насипище, депа хумус, работни площадки, водосборници, площадка за 
суровина, в която попадат предимно интензивно обработвани монокултури. ИП засяга 
пряко 5 хабитата, които са без консервационна стойност – Неподдържани ксерофилни 
тревни места, Средноевропейски храсталаци, Ивици дървета (полезащитни пояси), Пътища 
без настилка и Големи по площ, интензивно обработвани земи. Установеното в изследвания 
район местообитание 91М0 Балкано-Панонски церово-горунови гори попада в границите 
на концесионната площ, но не се засяга пряко. Потенциалните косвени въздействия са 
анализирани в ДОСВ. Предвид незасягането на консервационно значими местообитания, и 
преобладаването в концесионната площ на обработваеми земи, прякото въздействие на ИП 
върху растителността ще е незначително. 

2. Фрагментация на растителността - когато територия (полигон), заета от дадено 
местообитание е засегната така, че оставащата част/части от същия са с недостатъчна площ, 
за да се запази/запазят характеристиките си на засегнатото местообитание, или тези 
характеристики са негативно повлияни. Влошаването или дори загубата на тези 
характеристики се дължи на т.н. “edge effect”, при който в ивицата непосредствено до 
границата на полигоните, заети от дадено местообитание, се променят абиотичните (напр. 
слънчево греене, въздушна влажност, почвена влажност и пр.) и/или биотичните фактори 
на средата (видов състав на дървесния, храстовия или тревния етаж). ИП засяга пряко 5 
хабитата, които са без консервационна стойност. Ето защо въздействието от фрагментация 
на растителните съобщества ще е незначително. 

Експлоатация 
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1. Увреждане на растителността вследствие замърсяване с прахови емисии и 
изгорели газове. Анализа на въздействието върху атмосферния въздух показва, че не се 
очакват концентрации, можещи да повлияят върху растителността, при нито един от 
изследваните замърсители, извън границите на отделните елементи на ИП – площ, която 
сме приели за пряко засегната.  

Рекултивация 
1. 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. 

Последиците върху животинския свят в района са в следствие на следните преки и 
непреки въздействия: 

Строителство: 
1. Унищожаване на местообитания на видове в мястото на строителство. За засегната 

се приема цялата площ на находището – кариерни гнезда, насипище, депа хумус, работни 
площадки, водосборници и площадка за суровина, в която попадат предимно интензивно 
обработвани монокултури. Подобна растителна покривка определя бедност на 
микрохабитати, и респ. беден видов състав, поне на гръбначната фауна. От 62-та вида, 
установени или потенциално срещащи се в района на ИП, много малка част могат да 
използват обработваеми земи – ниви, за размножаване 

2. Фрагментация на местообитания на видове - когато територия (полигон), заета от 
местообитание на даден вид е засегната така, че оставащата част/части от същия са с 
недостатъчна площ, за да запази/запазят характеристиките си на местообитание за този вид.  

3. Безпокойство за индивиди от животински видове от движение и работа на 
транспортна и строителна техника и хора. Анализа на въздействието от шума показва, че 
безпокойство се очаква до 200 м от отделните елементи на ИП, където ще се извършва 
работа с тежка строителна и транспортна техника. Така като максимален обхват на това 
въздействие сме възприели буфер с ширина 100 м от границите на концесията. В границите 
на този буфер попадат потенциални размножителни местообитания на по-чувствителни 
видове – хищни птици, едри бозайници. Това са горите в източната част на изследвания 
район, от които в обхвата на въздействие попадат 237.686 дка. Тази площ би могла да 
предостави територия за размножаване на единични двойки от тези групи. Ето защо 
въздействието се определя като средно. С прилагането на подходящи мерки, то може да се 
намали. В трофичните си местообитания всички видове са по-слабо чувствителни към 
безпокойство. Ето защо въздействието се определя като незначително. 

4. Смъртност на индивиди от животински видове от движение и работа на 
транспортна и строителна техника. Риск съществува за по-дребни и/или по-бавноподвижни 
видове (безгръбначни, земноводни, влечуги), както и за недобре летящи малки и/или яйца 
(птици). От консервационно значимите видове риск съществува за катерицата и заека, като 
само втория може да се размножава в по-обширна площ в границите за концесията. Другите 
видове са свързани с горските местообитания, заемащи ограничени площи в източната част 
на изследвания район. Респективно, дори да се наблюдава смъртност, то жертвите ще са 
единични индивиди. Въздействието се определя като незначително. С прилагането на 
мерки за безпокойството, то може да се намали. 

Експлоатация: 
1. Безпокойство за индивиди от животински видове от движение и работа на добивна 

и транспортна техника и хора. Въздействието ще е същото, както и при строителството. 
Транспорта на суровината ще се извършва предимно по съществуващи полски пътища, 
както и такива от републиканската пътна мрежа, ето защо въздействието върху 
животинския свят – адаптивни, синантропни видове, няма да се различава съществено от 
съществуващото в момента. 

2. Бариерен ефект - при засягане на места, играещи или можещи да играят роля на 
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биокоридори, така че индивиди от засегнатите видове да не могат да се придвижват 
свободно. Това може да се дължи на невъзможност на индивиди от някои видове да 
преодолеят добивните площи, табаните за откривка или депата, или „нежелание”, породено 
от безпокойство и/или непригодност на местообитанията. Предвид местоположението на 
концесионната площ, както и факта, че в границите ѝ попадат предимно обработваеми земи, 
може да се заключи, че ИП няма да засегне биокоридори, вкл. такива с локални функции, 
на земноводни и влечуги. Дребните бозайници, които са предимно нощни, също не биха 
били възпрепятствани съществено от ИП. Единствено за по-едрите такива – дива котка, 
сърна, благороден елен, дива свиня, може да се очаква бариерен ефект. Разположението на 
концесионната площ спрямо горските масив в района обаче, съчетана с високата мобилност 
на тези видове, определят незначително въздействие. 

Рекултивация 
С извършване на биологичната рекултивация засегнатите местообитания ще се 

възстановят. Засегнатите площи от обработваеми земи фактически ще подобрят 
характеристиките си като местообитания за животински видове. Отрицателни въздействия 
от рекултивацията няма да има. 
 

Ландшафт 
В процеса на строителството и експлоатацията ще бъде нарушена 

ресурсосъдържащата и ресурсовъзпроизвеждащата функция на ландшафта. 
Там ще бъде създаден типичен техногенен ландшафт с променен визуален облик.  
Въздействията ще бъдат следните: 
 унищожаване на растителността върху площта на добивните участъци и 

съпътстващите съоръжения за минни отпадъци; 
 промяна на релефа; 
 временна промяна в качеството на компонентите на природната среда. 

 
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. 
 

V.3. Емисиите от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и 
радиация; възникването на вредни въздействия и обезвреждането и 
оползотворяването на отпадъците 
 

Атмосферен въздух 
Количествена и качествена оценка на емитираните замърсители в атмосферния 

въздух от осъществяването на ИП е дадена в Раздели I.Г.1. и IV.1. 
 

Шум 
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 2000 м). На площадките на обекта и по границите на 
находището, граничната стойност за шум, за производствени територии 70 dBA ще бъде 
превишавана само в близост до работещата техника. На площадките на обекта, шумът от 
производствената дейност е фактор основно на работната среда. 

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). Въздействието върху съществуващия шумов режим на прилежащите до 
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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.  

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 
През трите етапа на реализация на ИП (подготовка, добив и преработка, и 

рекултивация), използваната техника не е източник на вибрации в околната среда. 
Вибрациите при работа с определени машини засягат работещите с тях и са фактор на 
работната среда. 
 

Отпадъци 
Минните отпадъци, генерирани от добива на полезни изкопаеми (кварц-каолинова 

суровина) се класифицират по следния начин: 
 Отпадъци, генерирани при откриването на полезното изкопаемо – почвен 

материал, покриващи наслаги, льос и глина; 
 Отпадъци, генерирани при добива на каолиновите пясъци – некондиционни 

суровини или стерил. 
 

Образуваният почвен слой, при откривните работи ще се транспортира до външно (в 
концесионния контур) временно почвено депо в близост до отработеното пространство за 
съхраняване. Почвеният слой ще бъде използван поетапно за целите на рекултивацията. 

Иззетата разкривка (почвен слой, льос и вътрешна разкривка) ще се транспортира до 
съоръжения за минни отпадъци, които се класифицират в категория „Б” по изискванията 
към съоръженията за минни отпадъци съгласно чл. 22б, ал. 4 ЗПБ. 

Ограниченото количество опасни и неопасни производствени отпадъци от 
поддръжката на механизацията ще се предава за последващо третиране, въз основа на 
писмени договори, на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО), за конкретния вид отпадък. 

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. 
 

V.4. Рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда, 
включително вследствие на произшествия или катастрофи 

Рискове за околната среда и човешкото здраве могат да възникнат при появата на 
следните аварии, катастрофи и бедствия: 
 

Заплаха от природни бедствия  
- Земетресения 
На територията на находище „Балабана“ няма изградени съоръжения от 

инфраструктурата, както и отговорни конструктивни съоръжения до ІV- та категория. 
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Според действащото сеизмично райониране на република България, района на 
цялото находище попада в територия с вероятност от възникване на земетресение със 
степен на въздействие - I-VIІ по МШК. Коефициентът на сеизмичност за района е Кс = 0.10. 

 
Фиг. V-1 Сеизмично райониране 
 

Следващата таблица показва характера на очакваните разрушения в зависимост от 
степента на въздействие на земетресението: 
 

Степен на въздействие по МШК Характер на разрушенията 
До VI степен Леки 
VI-IX степен Тежки 

 
- Свлачища 
Районът на находището попада в зона без риск от активиране на свлачищни процеси. 
Приложената по-долу карта представлява райониране на територията на страната, по 

степен на риск от възникване на свлачища. 
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Фиг. V-2 Зони на свлачища 
 

- Наводнения 
Според районирането на територията на република България, по заливни зони, 

районът на находище „Балабана“, не попада в тях.  
Приложената по-долу карта представлява райониране на територията на страната, по 

зони с потенциална опасност от заливане. 
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Фиг. V-3 Заливни зони 
 

Територията на ИП не попада в район със значителен риск от наводнения (РЗПРН), 
но следва да се спазват и изпълняват общите мерки за района за басейново управление.  

През теренът на находището текат повърхностни води само при силни валежи. Няма 
водопроводи в близост, така че не се очакват сериозни наводнения. Принципно, при 
наводнение, всички машини и хора се изтеглят на безопасно място. Началникът на обекта 
взема мерки да не се допускат хората в обекта, докато не премине опасността от 
настъпилото явление. 

Необходимо е да бъде разработен План за предотвратяване и ликвидиране на аварии 
на територията на Находището за подземни богатства „Балабана“,  

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.  

Основните положения, които трябва да залегнат в плана, са:  
 Създаване на щаб от щатни служители, които трябва да бъдат основните 

организатори за преодоляване на възникнали аварии; 
 Работа с изправни машини за избягване на аварийни ситуации и залпови 

изпускания на нефтопродукти и други замърсяващи вещества; 
 Инструктаж за извършваните добивни работи и мерки за преодоляване на 

кризисните ситуации;  
 Осигуряване и поставянето им на подходящи места на аптечки за даване на 

първа помощ при злополуки и травми. 
 

В плана трябва да бъдат предвидени мерки, свързани с: 
 използването на опасни вещества; 
 противопожарната безопасност; 
 риск от наводнения и други природни явления. 

 
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. Всеки 
работник или служител трябва добре да бъде запознат с: 

 методите и средствата за предотвратяване на авария; поведението, което ще 
спазва при авария или стихийно природно бедствие;   

 пътищата за извеждане при авария; 
 мястото, което заема в плана при провеждане на СНАВР. 

 
V.5. 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 
 

Обобщение на въздействията през етапите на реализация на инвестиционното 
предложение 

По отношение на компонентите на околната среда и здравния риск в Доклада за 
ОВОС са идентифицирани и охарактеризирани рисковите фактори за увреждане на 
здравето на хората, вида и степента на въздействията, териториалния им обхват, вероятност 
за поява и продължителност. Обобщено им представяне е в матрица със следните 
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показатели: 
 Вид на въздействията:  
- Преки (п); непреки/косвени (н); 
- Положително (П); Отрицателно (О); 

 
Комбинациите могат да бъдат:  
- пП- пряко положително; нП- косвено положително;  
- пО- пряко отрицателно; нО-косвено отрицателно. 

 
 Степен на въздействията:  
Когато се използва този критерий, значимостта се оценява предвид съществуващите 

нормативни документи, екологични норми, ръководства или цели като максимално 
допустими нива на емисии или зауствания в околната среда или максимално допустими 
нива на определени опасни вещества в околната среда. Ако нивото на неблагоприятното 
въздействие е под тези норми, то се счита за незначително/пренебрежимо. Степента на 
въздействията се определя въз основа на направените проучвания и експертни мнения. 
Критериите и скалата за оценяването им е следната: 

- Незначително/Пренебрежимо – промяната в околната среда е в съществуващите 
граници на текущото състояние (базов сценарий). Означава се с 1; 

- Ниска степен - превишава съществуващите граници на текущото състояние. 
Околната среда може самостоятелно напълно да се възстанови. Означава се с 2; 

- Умерена степен - превишава съществуващите граници на текущото състояние и 
води до увреждане на отделни компоненти на околната среда. Околната среда все пак може 
самостоятелно да се възстанови. Означава се с 3; 

- Висока степен - Води до значително увреждане на определени компоненти на 
околната среда и екосистеми. Определени компоненти на околната среда губят 
способността си за самостоятелно възстановяване. Означава се с 4. 
 

 Териториален обхват: 
- За площадката - Въздействие върху площадката: засяга околната среда в 

границите на територия до 1 км2, като оказва влияние върху земните географски комплекси 
на ниво елементарни екосистеми. Означава се със С; 

- Локално - засяга околната среда в границите на територия до 10 км2, като оказва 
влияние върху земните географски комплекси на ниво групи от елементарни екосистеми. 
Означава се с Л; 

- Регионално - засяга околната среда, ограничени територии от местоположението 
на обекта или територии, надвишаващи територията на обекта (до 100 км2), като оказва 
влияние върху елементарни земни географски комплекси на ниво ландшафт. Означава се с 
Р; 
 

 Продължителност на въздействията: 
 краткотрайни – в рамките на един сезон. Означава се с ø; 
 среднотрайни – в рамките на една година. Означава се с õ; 
 дълготрайни – от 1 до 3 години. Означава се с ϫ; 
 многогодишни – повече от 3 години. Означава се с ᵯ; 

 
На база описаните показатели, в долу представената матрица, отбелязването им е със 

следната поредност за всеки компонент на околната среда: Вид на 
въздействието/степен/териториален обхват/продължителност/вероятност.  
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Например: пО/1/С/ϫ означава пряко отрицателно въздействие, с незначителна 
степен, за територията на площадката, с дълготрайна продължителност. 
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Таблица V-1 Обобщено описание на вероятните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение 
Дейност 
 
 
Околна  
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І. ФИЗИЧЕСКИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
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2.Повърхнос
ти води 

неприложи
мо 

не се 
очаква нО/1/С/ϫ не се 

очаква 
не се 

очаква 
не се 

очаква 
не се 

очаква нО/1/С/ø не се очаква не се очаква 

3.Подземни 
води 

неприложи
мо 

не се 
очаква 

не се 
очаква 

не се 
очаква 

не се 
очаква 

не се 
очаква 

не се 
очаква нО/1/С/ø не се очаква не се очаква 

4.Почви неприложи
мо пО/1/С/ø пО/3/С/ᵯ пП/3/С/

ᵯ пО/2/С/ᵯ пО/2/С/ᵯ нО/1/С/ᵯ пО/1/С/ø не се очаква пП/3/С/ᵯ 

5.Земни 
недра 

неприложи
мо 

не се 
очаква пО/3/С/ᵯ не се 

очаква пО/3/С/ᵯ нО/1/С/ᵯ не се 
очаква нО/1/С/ø пП/3/С/ᵯ не се очаква 

6.Ландшафт неприложи
мо 

не се 
очаква пО/1/С/ϫ пО/1/С/ϫ пО/2/С/ᵯ пО/2/Л/ᵯ не се 

очаква 
не се 

очаква пП/3/Л/ᵯ пП/3/Л/ᵯ 

ІІ. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
1. Здравен 
риск за 
населението 

неприложи
мо 

не се 
очаква нО/1/Л/ϫ нО/1/Л/ϫ нО/1/Л/ᵯ нО/1/Л/ᵯ нО/1/Л/ᵯ нО/1/Л/ø нО/1/Л/õ не се очаква 

2. Здравен 
риск за 
работещите  

неприложи
мо 

не се 
очаква пО/2/С/ϫ пО/2/С/ϫ пО/2/С/ᵯ пО/1/С/ᵯ не се 

очаква пО/3/С/ø пО/2/С/õ пО/1/С/ø 

3. 
Културно 
наследство 

неприложи
мо пО/1/С/ø٭ 

пО/2/С/ø
 ٭

пО/2/С/ø
 ٭

не се 
очаква 

не се 
очаква 

не се 
очаква 

не се 
очаква не се очаква не се очаква 

ІІІ. БИОЛОГИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
1. Флора  неприложи

мо пО/1/С/ø пО/2/С/ϫ пО/1/С/ϫ нО/1/С/ᵯ нО/1/С/ᵯ не се 
очаква нО/1/С/ø не се очаква пП/3/С/ᵯ 

2. Фауна неприложи
мо пО/1/С/ø пО/2/С/ϫ пО/1/С/ϫ нО/1/С/ᵯ нО/1/С/ᵯ не се 

очаква нО/1/С/ø не се очаква пП/3/С/ᵯ 

ІV. АНТРОПОГЕННИ ВЕЩЕСТВА И ПРОЦЕСИ 
1. Шум неприложи

мо 
не се 

очаква пО/2/С/ϫ пО/2/С/ϫ пО/2/С/ᵯ пО/1/С/ᵯ пО/2/С/ᵯ пО/2/С/ø пО/2/С/õ не се очаква 

2. 
Отпадъци 

неприложи
мо пО/1/С/ø пО/2/С/ϫ не се 

очаква пО/1/С/ᵯ не се 
очаква 

не се 
очаква пО/1/С/ø не се очаква не се очаква 

 Забележка: Необходимо е да се извърши оглед на терена от експерти на РИМ-Силистра преди начало на разкривните дейности٭
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V.5.А. Кумулативни и комбинирани въздействия 
 

Съгласно разпоредбите на Приложение ІV(4) от Директивата за ОВОС, 
транспонирана в националното законодателство в чл. 81, ал. 5 и чл. 96, ал. 1, т. 4 от ЗООС 
и в чл. 12 и чл. 14, ал. 1, т. 4 от Наредбата за ОВОС, при оценката следва да се отчетат и 
потенциалните непреки и кумулативни въздействия на проекта и взаимодействията между 
тях. Дефинициите за тези въздействия отчасти се препокриват и в повечето налични 
литературни източници непреките въздействия и взаимодействията между въздействията 
се класифицират като компоненти на кумулативните въздействия. Дефинициите по-долу са 
взети директно от ръководството на ЕК, разглеждащо специално тези въпроси (ЕК, 1999): 

Кумулативните въздействия са резултат от присъщите промени, причинени от 
други минали, настоящи или реално прогнозирани дейности, прибавени към тези от 
проекта, например: 

 Присъщ шум от редица самостоятелни дейности; 
 Комбинирано въздействие на индивидуалните въздействия, напр. шум, прах и 

визуални въздействия от един проект върху определен рецептор; 
 Няколко дейности, всяка от които с незначителни въздействия, но които взети 

заедно причиняват кумулативно въздействие, напр. върху местната околната среда и 
пейзажа. 
 

 
 
Фиг. V-4 Блок-схема, показваща кумулативните въздействия 
 

Източник: Секторно ръководство по ОВОС, Проекти за изграждане на магистрали и 
пътища, 2013. 
 

Взаимодействията между въздействията следва да се разбират като реакциите 
между въздействията от един проект или между тези и от други проекти в района, напр. 

 Емисии във въздуха от един проект, реагиращи с емисиите от друг съществуващ 
проект; 

 Два големи проекта, изградени един до друг, които през препокриващи се 
периоди от време ще предизвикат взаимодействащи си въздействия, напр. аспекти на 
земеползването в хода на строителството им или експлоатационен шум. 
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Фиг. V-5 Блок-схема, показваща взаимодействието на въздействията 
 

Източник: Секторно ръководство по ОВОС, Проекти за изграждане на магистрали и 
пътища, 2013. 
 

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. Този подход включва установяването на списък с кратко описание на другите 
проекти и дейности, съществуващи, планирани или очаквани, заедно с конкретния проект 
и информация относно територията или въздействието, където те ще се пресекат. 

Информацията относно другите дейности в потенциално засегнатата територия и 
другите респективни въздействия е почерпена от различни източници, например: 

 местни устройствени планове; 
 стратегически политики и планове; 
 екологични оценки на планове за развитие; 
 други ДОВОС и/или ПНОВОС. 
 
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. 

Подходът, приложен за извършване на оценката на кумулативното въздействие, е 
основан на обща методологически рамка, а именно оценка на потенциалните кумулативни 
въздействия на съществуващи, одобрени или в процес на одобряване и/или разработване 
обекти върху компонентите/фактори на околната среда, като са анализирани: 

1. Ефектите с натрупване – общият ефект от различни въздействия върху всеки 
отделен компонент/фактор на околната среда; 

2. Ефектите с наслагване: 
 натрупване на еднакви въздействия, което води до ново значително въздействие, 
 натрупване на различни въздействия, което води до ново значително 

въздействие; 
 
3. Ефектите във времето – оценка на възможни въздействия, които възникват в 

различните етапи на реализация на обектите (строителство, експлоатация и извеждане от 
експлоатация) и които водят до ново значително въздействие. 
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Оценката на кумулативното въздействие и значимостта му е извършена при отчитане 
на степента на въздействие върху компонентите/факторите на околната среда, като се 
вземат предвид: 

 Пространствената зависимост/географски граници (ПО) по отношение на 
настоящото ИП и съществуващи, одобрени или в процес на одобряване и/или разработване 
обекти. Пространствената зависимост отчита въздействията по компонентите, за които в 
Таблица V.1-1. Обобщено описание на вероятните въздействия от реализацията на 
инвестиционното предложение, са отчетени въздействия в локален териториален аспект 
през различните фази на осъществяване на ИП (строителство, експлоатация и закриване). 
Предвид това, за целите на изследването общ пространствен обхват на въздействията имат 
дейности в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Секулово, с. Колобър и с. Грънчарово; 

 Сходност в предвидените дейности (СД), при които се предполагат и сходни 
по вид въздействия. Въздействията от други ИП може да са с различна степен на интензитет 
(незначителна до ниска) и пространствен обхват (само за площадката), поради което да не 
водят до потенциални кумулативни въздействия, разглеждани в съвкупност с настоящото 
ИП. Такива обекти, за които има въздействие, което се смята за незначително, не е 
необходимо да бъдат включени и могат да бъдат изключени от оценката за кумулативни 
ефекти. 

 Възможност за взаимодействие между въздействията (ВВ), отчитайки 
кумулация на непреки въздействия от различни по вид дейности, но с ниска, умерена или 
висока степен на въздействие върху конкретен компонент или фактор на околната среда. 
 

За целите на оценката на кумулативните въздействия е използвана информация от 
Публичните регистри на МОСВ за проведени и текущи процедури по ОВОС на 
инвестиционни предложения и проведени и текущи процедури по екологична оценка на 
планове и програми. 

По данни от горецитираните регистри са изведени 61 броя инвестиционни 
предложение (от общо 68 досиета по ОВОС) и 9 броя планове, програми и проекти, които 
са одобрени или са в процес на разглеждане по реда на Глава шеста от ЗООС, в 
териториалния обхват на община Дулово.  

Независимо от това, че липсва последваща информация за реализацията на 
инвестиционните предложения, същите се разглеждат в контекста на възможното им 
бъдещо развитие, при условията в издадените административни актове от компетентния 
орган по околна среда. Не са взети под внимание 5 процедури, които са прекратени с 
решение на директора на РИОСВ-Русе, т.к. се счита, че същите към момента нямат 
потенциал за бъдещо развитие. Едно досие е изключено от обхвата на информационната 
таблица, поради повторение и разглеждане на конкретното ИП за отглеждане на дребен 
рогат добитък в последваща процедура, приключила със съгласувателно решение. 

Горната селектирана информация е обобщена в табличен вид, с кратък коментар по 
отношение на възможността за кумулативни въздействия от развитието на всеки обект и 
настоящото ИП. Оценката взема предвид пространствената зависимост (отбелязано като 
ПО в Таблицата), сходство в дейностите/въздействията (отбелязано като СД в Таблицата) 
и възможността за взаимодействие на въздействията (отбелязано като ВВ в Таблицата).  

Кратката ретроспекция на инвестиционните предложения цели изследване кои от 
одобрените обекти могат да допринесат за натоварване на околната среда в района и дали 
това натоварване е значимо, в съвкупност с настоящото ИП до такава степен, че да се налага 
задълбочен анализ на кумулативните ефекти от едновременното развитие на обектите. 
 
Таблица V-2 Инвестиционни предложения, процедирани по реда на Глава шеста от ЗООС 
на територията на община Дулово 
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№ Инвестиционно предложение Обхват/Местоположение 
Статус на 
процедурата по 
реда на ЗООС 

Кумулативни ефекти 

1 
Изграждане на пункт за 
събиране, съхранение и 
транспортиране на ОЧЦМ 

Регулацията на гр. Дулово Текуща 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

2 Изграждане на търговски 
център Регулацията на гр. Дулово 

Приключила с 
Решение РУ-02-
ПР/2008 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

3 
Регионална автоклавна 
инсталация за обезвреждане на 
опасни болнични отпадъци 

Регулацията на гр. Дулово 
Приключила с 
решение № РУ-
142-ПР/2007 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

4 
Залесяване на общински терени 
с дъбови фиданки на площ от 
625, 775 дка 

Землище на с. Овен 
Приключила с 
решение № РУ-
118-ПР/2007 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

5 Изграждане на сондажен 
кладенец Землище гр. Дулово 

Приключила с 
решение № РУ-
115-ПР/2006 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

6 
Пристройка към съществуваща 
маслобойна за парокотелна 
инсталация 

Землище на с. Секулово 
Приключила с 
решение № РУ-
158-ПР/2007 

ПО: да, ИП е в 
землището на с. 
Секулово; 
СД: не; 
ВВ: ИП заема 
незначителна площ, 
въздействията върху 
компонентите на 
околната среда са в 
границите на 
площадката. Не се 
очакват непреки 
значителни въздействия 
в локален мащаб. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект.  

7 

Изграждане на банков офис, 
заведение за обществено 
хранене, магазини, офиси и 
хотелски стаи 

Регулацията на гр. Дулово 
Приключила с 
решение № РУ-
97-ПР/2006 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

8 Кравеферма за отглеждане на 
крави до 500 броя Землище на с. Чернолик 

Приключила с 
решение № РУ-
94-ПР/2006 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

9 
Площадка № 3 за третиране на 
отпадъци (разкомплектоване на 
ИУМПС) 

Регулацията на гр. Дулово 
Приключила с 
решение № РУ-
108-ПР/2007 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
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Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

10 
Изграждане на ферма за 
угояване и разплод на щрауси с 
капацитет 30 бр. 

Регулацията на с. Водно 
Приключила с 
решение № РУ-
102-ПР/2007 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

11 Населване на 3000 броя овце в 
съществуваща овцеферма Землище на с. Паисиево 

Приключила с 
решение № РУ-
12-ПР/2006 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

12 

Изграждане на молитвен дом с 
местоположение УПИ XV-974 
„За обществено обслужване и 
молитвен дом“, кв. 23 по плана 
на с. Черник, общ. Дулово 

Регулацията на с. Черник Текуща 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

13 

Изграждане на директен 
разпределителен газопровод за 
захранване на бъдеща 
производствена площадка, за 
производство на продукти от 
индустриални минерали, в гр. 
Дулово – Промишлена зона - 
Юг 

Землища на с. Лъвино, с. 
Китанчево, с. Средноселци, с. 
Печеница, с. Делчево и гр. 
Исперих, общ. Исперих; с. 
Окорш, с. Вокил, с. Раздел, с. 
Черник и гр. Дулово, общ. 
Дулово 

Текуща 

ПО: реализацията на 
ИП касае захранване с 
природен газ на 
площадка, предвидена 
за преработка на 
добитата от находище 
Балабана суровина. 
Двете ИП нямат 
пресичане на идентични 
територии; 
СД: по време на 
строителството, при 
изкопните дейности са 
сходни въздействията 
върху почвите, 
ландшафта и 
атмосферния въздух.  
ВВ: Въздействията са 
върху ограничена 
територия, 
краткосрочни и с 
незначителен 
интензитет. Не се 
очакват непреки 
въздействия в локален 
мащаб. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

14 

Увеличаване капацитета на 
животновъден обект - 
овцеферма за отглеждане на 
дребен рогат добитък 

Землище с . Водно 
Приключила с 
решение № РУ-
58-ПР/2019 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

15 

Изграждане на предприятие за 
преработка и производство на 
продукти от индустриални 
минерали 

Регулация гр. Дулово Текуща 
 

ПО: ИП е за изграждане 
на инсталация за 
преработка на кварц-
каолинова суровина, в 
т.ч и добитата такава от 
находище Балабана. 
Двете ИП са свързани 
по отношение на  
маршрута за 
транспортиране на 
суровините.  



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.167 

СД: двете ИП са 
свързани с положителна 
кумулация; 
ВВ: възможно 
комбиниране на 
въздействия по 
компонент атмосферен 
въздух. 
Обща оценка: очаква 
се кумулативен ефект 

16 

Изграждане на животновъдна 
сграда за отглеждане на 50 бр. 
крави с местоположение УПИ 
XI – За стопански дейности, кв. 
33 по ПУП на с. Водно, общ. 
Дулово 

Регулацията на с. Водно 
Приключила с 
решение № РУ-
63-ПР-2018 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

17 

Промяна предназначението на 
съществуващ склад за фураж в 
цех за дехидратиране и 
пакетиране на плодове, 
пристройка и площадка за 
стациониране на мобилна 
батерия за компресиран 
природен газ с промишлена 
газова инсталация 

Землище с. Окорш 
Приключила с 
решение № РУ-
86-ПР/2017 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

18 

Разработване по открит 
безвзривен способ на находище 
за подземни богатства 
„Колобър"- участъци Първи и 
Втори, за добив на кварц-
каолинова суровина в 
землищата на с. Грънчарово, с. 
Колобър, с. Раздел и с. Черник, 
Община Дулово, Област 
Силистра 

Землища с. Грънчарово, с. 
Колобър, с. Раздел и с.Черник, 
Община Дулово 

Приключила с 
решение № РУ 4-
4 / 2018 г. 

ПО: да; 
СД: да; 
ВВ: възможно 
комбиниране на 
въздействия по 
компонент атмосферен 
въздух и фактор шум. 
Обща оценка: следва 
да се извърши 
задълбочена оценка на 
възможните 
кумулативни 
въздействия 

19 

Изграждане на нови напоителни 
системи и ремонт на 
съществуващата система за 
капково напояване 

Землища с. Духовец, общ. 
Исперих и с. Грънчарово, общ. 
Дулово 

Приключила с 
решение № РУ-
25-ПР/2017 

ПО: ИП засяга един 
имот (012001) в 
землището на с. 
Грънчарово, на 
значително отстояние 
от находище Балабана. 
СД: няма; 
ВВ: ИП заема 
незначителна площ, 
въздействията върху 
компонентите на 
околната среда са в 
границите на 
площадката. Не се 
очакват непреки 
значителни въздействия 
в локален мащаб. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

20 
Монтаж на 2 бр. котли на твърдо 
гориво, комплекс бункер и 
шнеково устройство 

Землище с. Окорш 
Приключила с 
решение № РУ-
41-ПР-2017 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

21 Разширение на съществуваща 
козеферма Землище с. Вокил Текуща 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.168 

Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

22 
Капково напояване на овошки в 
землището на с. Грънчарово, 
общ. Дулово 

Землище с. Грънчарово 
Приключила с 
решение № РУ-
19-ПР/2017 

ПО: ИП касае 
изграждане на капково 
напояване на площ 
249,93 дка трайни 
насаждения. Имотите са 
на значително 
отстояние от находище 
Балабана; 
СД: няма; 
ВВ: Не се очакват 
непреки значителни 
въздействия в локален 
мащаб. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 
 

23 
Капково напояване на овошки в 
землището на с. Грънчарово, 
общ. Дулово 

Землище с. Грънчарово 
Приключила с 
решение № РУ-
20-ПР/2017 

ПО: ИП касае 
изграждане на 
сондажен кладенец и 
капково напояване на 
площ 446, 44 дка трайни 
насаждения. Имотите са 
на значително 
отстояние от находище 
Балабана; 
СД: няма; 
ВВ: Не се очакват 
непреки значителни 
въздействия в локален 
мащаб. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

24 
Създаване на трайни 
насаждения и капково 
напояване 

Землища с. Айдемир, общ. 
Силистра и с. Чернолик, общ. 
Дулово 

Приключила с 
решение № РУ-
24-ПР/2017 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

25 

Изграждане на 
хидромелиоративна система за 
капково напояване и добив на 
подземни води 

Землища с. Айдемир, общ. 
Силистра и с. Чернолик, общ. 
Дулово 

Приключила с 
решение № РУ-4-
ПР/2017 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

26 Изграждане на тръбен кладенец Землище с. Грънчарово  
Приключила с 
решение № РУ-
104-ПР/2016 

ПО: ИП засяга един 
имот (806010) в 
землището на с. 
Грънчарово, на 
значително отстояние 
от находище Балабана. 
СД: няма; 
ВВ: ИП заема 
незначителна площ, 
въздействията върху 
компонентите на 
околната среда са в 
границите на 
площадката. Не се 
очакват непреки 
значителни въздействия 
в локален мащаб. 



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.169 

Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

27 
Изграждане на два броя тръбни 
кладенци за напояване на 
земеделски култури 

Землище с. Окорш 
Приключила с 
решение № РУ-
84-ПР/2016 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

28 Изграждане на горски път 
Землище с. Падина, общ. 
Главиница и землище с. Правда, 
общ. Дулово 

Приключила с 
решение № РУ-
53-ПР/2016 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

29 Строеж на дестилерия за 
етерични масла Землище с. Грънчарово 

Приключила с 
решение № РУ-
60-ПР/2017 

ПО: да, ИП е в 
землището на с. 
Грънчарово; 
СД: няма; 
ВВ: ИП заема 
незначителна площ, 
въздействията върху 
компонентите на 
околната среда са в 
границите на 
площадката. Не се 
очакват непреки 
значителни въздействия 
в локален мащаб. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

30 

Изграждане на птицеферма за 
отглеждане на бройлери с 
капацитет 30 000 броя места за 
птици 

Землище с. Чернолик 
Приключила с 
решение № РУ-
37-ПР/2016 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

31 

Разширение на съществуващо 
предприятие за преработка на 
земеделска продукция - 3 бр. 
сортиращи машини, 
аспирационна техника, 
дооборудване на съществуваща 
поточна линия за слънчогледово 
фино почистване, монтиране на 
модулен комплекс за термична 
газификация на биомаса 

Регулацията на гр. Дулово 
Приключила с 
решение № РУ-
33-ПР-2016 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

32 

Изработване на Подробен 
устройствен план - План за 
регулация и застрояване (ПУП-
ПРЗ) на поземлен имот с 
идентификатор 24030.501.9242 
по КК и КР на гр. Дулово с цел 
създаване на устройствена 
основа за изграждане на 
хранителен магазин 

Регулацията на гр. Дулово 
Приключила с 
решение № РУ-
62-ПР-2015 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

33 

Комплексен проект за 
инвестиционна инициатива 
(КПИИ) съгласно чл. 150 от 
Закона за устройство на 
територията, съдържащ проект 
за Подробен устройствен план - 
Изменение на план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) с цел 
обособяване на 
градоустройствена зона Соп и 

Регулацията на с. Межден 
Приключила с 
решение № РУ-
31-ПР/2016 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.170 

промяна предназначението на 
имот УПИ I-за ателиета за 
стопанска инициатива, кв. 14, по 
плана на с. Межден, община 
Дулово 

34 
Изграждане на 
многофункционална сграда за 
производство и услуги 

Регулацията на с. Окорш 
Приключила с 
решение № РУ-
68-ПР/2014 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

35 

Изменение на Подробен 
устройствен план - План за 
регулация и застрояване (ПУП-
ПРЗ) за УПИ III "За плувен 
комплекс", кв. 40 по плана на 
град Дулово (идентичен с 
поземлен имот с идентификатор 
24030.501.502 по кадастралната 
карта на град Дулово), 
предвиждащ изграждане на 
супермаркет и автомивка 

Регулацията на гр. Дулово 
Приключила с 
решение № РУ-
66-ПР/2014 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

36 

Обособяване на площадка за 
дейности с отпадъци от черни и 
цветни метали (ОЧЦМ), излязло 
от употреба електрическо и 
електронно оборудване 
(ИУЕЕО), негодни за употреба 
батерии и акумулатори (НУБА), 
и на излезли от употреба 
моторни превозни средства 
(ИУМПС) 

Регулацията на гр. Дулово 
Приключила с 
решение № РУ-
85-ПР-2014 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

37 

Изграждане на инсталация за 
производство на електрическа 
енергия чрез оползотворяване 
на биомаса от растителни и 
животински субстанции, с 
присъединителна мощност към 
електропреносната мрежа от 
499 kW 

Землището на с. Окорш 
Приключила с 
решение № РУ-
32-ПР/2014 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

38 

Изграждане на сондаж с 
дълбочина 700 м за напояване 
на съществуваща овощна 
градина 

Землище с. Грънчарово 
Приключила с 
решение № РУ-
17-ПР/2014 

ПО: ИП касае един 
имот (014016) в 
землището на с. 
Грънчарово, на 
значително отстояние 
от находище Балабана. 
СД: няма; 
ВВ: ИП заема 
незначителна площ, 
въздействията върху 
компонентите на 
околната среда са в 
границите на 
площадката. Не се 
очакват непреки 
значителни въздействия 
в локален мащаб. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

39 
Изграждане на животновъдна 
ферма за дребен рогат добитък с 
капацитет 300 броя животни 

Землище с. Вокил 
Приключила с 
решение № РУ-
95-ПР-2013 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.171 

40 

Изграждане на зърнобаза, 
състояща се от 6 броя силози с 
обем 4654 куб.м. всеки и цех за 
преработка на слънчоглед; 
бензиностанция; автомивка и 
сервиз с обща застроена площ 7 
000 кв.м 

Регулацията на гр. Дулово 
Приключила с 
решение № РУ-
24-ПР/2013 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

41 Изграждане на съоръжение за 
водовземане от подземни води Землището на с. Окорш 

Приключила с 
решение № РУ-
32-ПР/2013 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

42 Изграждане на магазин за 
хранителни стоки Регулацията на гр. Дулово текуща 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

43 Изграждане на автомобилен 
паркинг Регулацията на гр. Дулово 

Приключила с 
решение № РУ-
91-ПР/2013 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

44 
Изграждане на 
газоразпределителна мрежа на 
територията на гр. Дулово 

Регулацията на гр. Дулово 
Приключила с 
решение № РУ-
67-ПР/2012 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

45 Изграждане на тръбен кладенец Землище с. Чернолик 
Приключила с 
решение № РУ-
49-ПР/2012 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

46 Изграждане на търговски 
агрокомплекс Регулацията на гр. Дулово 

Приключила с 
решение № РУ-
61-ПР/2012 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

47 

Изграждане на пречиствателна 
станция за отпадъчни води с 
комбинирано производство на 
биогаз и КО - генерационна 
система 

Землище с. Чернолик Текуща 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

48 

Добив на подземни богатства – 
строителни материали 
(варовици) от площ „Правда” в 
землището на село Правда, 
община Дулово, област 
Силистра 

Землище с. Правда 
Приключила с 
решение № РУ 1-
1/2015 

ПО: кариера „Правда“ 
отстои на около 19 км от 
находище Балабана, 
измерено по права 
въздушна линия; 
СД: да; 
ВВ: поради голямото 
пространствено 
отстояние не се очаква 
комбиниране на преки 
или непреки 
въздействия върху 
околната среда. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.172 

49 
Изграждане на овцеферма с 
капацитет 300 бр. дребен рогат 
добитък 

Регулацията на с. Върбино 
Приключила с 
решение № РУ-
89-ПР/2011 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

50 

Изграждане на площадка за 
изкупуване и временно 
съхранение на отпадъци от 
черни и цветни метали и 
техните сплави, акумулатори, 
излезли от употреба моторни 
превозни средства и излязло от 
употреба електрическо и 
електронно оборудване 

Регулацията на гр. Дулово 
Приключила с 
решение № РУ-
95-ПР/2009 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

51 

Основен ремонт 
(рехабилитация) и 
реконструкция на път І-7 
Силистра-Шумен от км 13773 
до км 107+660 

Землище гр. Алфатар, общ. 
Силистра, землище с. Черковна, 
общ. Дулово 

Приключила с 
решение № 35-
ПР/2009 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

52 Изграждане на търговски 
комплекс Регулацията на гр. Дулово 

Приключила с 
решение № РУ-
147-ПР/2006 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

53 

Залесяване на изоставена и /или 
ерозирана земя от поземления 
фонд на Община Дулово в 
землището на село Яребица 

Землище с. Яребица 
Приключила с 
решение № РУ-
34-ПР/2006 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

54 

Залесяване на изоставена и /или 
ерозирана земя от поземления 
фонд на Община Дулово в 
землището на село Поройно 

Землище с. Поройно 
Приключила с 
решение № РУ-
35-ПР/2006 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

55 

Залесяване на изоставена и /или 
ерозирана земя от поземления 
фонд на Община Дулово в 
землището на село Златоклас 

Землище с. Златоклас 
Приключила с 
решение № РУ-
36-ПР/2006 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

56 

Залесяване на изоставена и /или 
ерозирана земя от поземления 
фонд на Община Дулово в 
землището на село Руйно 

Землище с. Руйно 
Приключила с 
решение № РУ-
38-ПР/2006 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

57 

Залесяване на изоставена и /или 
ерозирана земя от поземления 
фонд на Община Дулово в 
землището на село Чернолик 

Землище с. Чернолик 
Приключила с 
решение № РУ-
37-ПР/2006 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

58 
Изграждане на завод за 
биоетанол и пречиствателна 
станция към него 

Регулацията на гр. Дулово 
Приключила с 
решение № РУ-
63-ПР/2006 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

59 Реконструкция на овцеферма с 
капацитет 3000 броя Землище с. Паисиево 

Приключила с 
решение № РУ-
108-ПР/2005 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.173 

Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

60 Склад за препарати за 
растителна защита Регулацията на гр. Дулово 

Приключила с 
решение № РУ-
13-ПР/2006 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

61 Обезвреждане (изгаряне) на 
опасни отпадъци Регулацията на гр. Дулово Текуща 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

62 

Подробен устройствен план - 
План за застрояване и 
парцеларен план за ПИ с 
идентификатор 24030.121.16 по 
КК и КР на гр. Дулово 
предвиждащ промяна 
предназначението на земеделска 
земя с цел създаване на 
устройствена основа за 
изграждане на автосервиз 

Регулацията на гр. Дулово Текуща 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

63 

Подробен устройствен план – 
План за застрояване (ПУП-ИПЗ) 
за УПИ XI-207, кв. 5 (ПИ с 
идентификатор 24030.501.207) 
по плана на гр. Дулово с цел 
промяна на типа територия на 
„Предимно производствена“ и 
изграждане на автомивка, пункт 
за смяна на масла и гуми и 
магазин за промишлени стоки 

Регулацията на гр. Дулово Текуща 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

64 

Стратегия за Водено от 
общностите местно развитие на 
територията на Местна 
инициативна група Дулово-
Алфатар-Кайнарджа 

Tериторията на трите общини 
Дулово, Алфатар и Кайнарджа 

Приключила с 
решение № РУ-8-
ЕО-2016 

ПО: СВОМР цялата 
територия на трите 
общини, като основната 
и специфичните му цели 
са свързани с търсене на 
баланс на 
икономическото 
развитие с 
екологичните и 
социалните 
потребности и 
планиране на дейности, 
които успешно да 
реализират 
дългосрочния 
потенциал на 
територията. 
СД: Заложените в 
СВОМР цели за 
развитие на община 
Дулово не са в 
противоречие с ИП 
ВВ: Реализацията на 
ИП ще допринесе за  
постигане на следните 
приоритети от 
стратегията:  
- създаване на нови 
работни места и 
увеличаване на 
възможностите за 
заетост; 



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.174 

- взаимното допълване и 
сътрудничество между 
различните сектори на 
местната икономика. 
Обща оценка: не се 
очаква отрицателен 
кумулативен ефект 

65 

Изработване на Подробен 
устройствен план - план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за 
поземлен имот с идентификатор 
24030.121.17 по КК и КР на гр. 
Дулово, с цел промяна 
предназначението на земеделска 
земя за обществено обслужване 
и създаване на устройствена 
основа за изграждане на 
сватбена зала 

Регулацията на гр. Дулово 
Приключила с 
решение № РУ-7-
ЕО -2015 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

66 
Техническо задание за 
изработване на общ устройствен 
план (ОУП) на Община Дулово 

Територията на община Дулово Текуща 

ПО: Общият 
устройствен план се 
изготвя за цялата 
територия на община 
Дулово. 
СД: Към настоящия 
момент не е налице 
информация за 
предвижданията на 
ОУП на Община 
Дулово. В 
Техническото задание 
за изработване на ОУП 
и Опорния план към 
него са определени 
специфичните за района 
характеристики на 
околната среда и 
баланса на териториите 
в общината към 2013 г. 
Предвид това, е 
направена оценка на 
възможните 
кумулативни 
въздействия от 
едновременното 
разработване на 
находище Балабана и 
находище Колобър по 
отношение на 
земеползването на 
териториите, съобразно 
наличните данни от 
заданието за 
изработване на ОУП.  
ВВ: След провеждане 
на процедурата по реда 
на Глава шеста от 
ЗООС, ще се изпълнят 
изискванията на Закона 
за устройство на 
територията, с цел 
включване на 
реализацията на ИП в 
предвижданията за 
устройствения режим 
на територията.  



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.175 

Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект  

67 

Подробен устройствен план - 
Парцеларен план (ПУП-ПП) за 
изграждане на горски път, с 
местоположение поземлен имот 
№ 000104 в землището на с. 
Правда, община Дулово 

Землището на с. Правда 
Приключила с 
решение № РУ-7-
ЕО/2012 

ПО: не; 
СД: не; 
ВВ: не се очаква. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

68 План за развитие на община 
Дулово Територията на община Дулово 

Приключила с 
решение № РУ-
02-ЕО/2006 

ПО: Планът обхваща 
цялата територия на 
община Дулово. 
СД: Заложените цели в 
Плана за развитие на 
община Дулово не са в 
противоречие с ИП. 
ВВ: Реализацията на 
ИП ще допринесе за  
постигане на следните 
приоритети:  
- намаляване на 
безработицата; 
- увеличаване на 
коефициента на 
заетостта. 
Обща оценка: не се 
очаква отрицателен 
кумулативен ефект 

69 

Програма за опазване на 
околната среда, включваща 
Раздел „Лечебни растения“ и 
Програма за управление на 
отпадъците за периода 2017-
2020 г. 

Територията на община Дулово 
Приключила с 
решение № РУ-
13-ЕО-2017 

ПО: Програмата за 
управление на 
отпадъците в община 
Дулово обхваща цялата 
територия на община 
Дулово. 
СД: Реализацията на 
ИП не е в противоречие 
с предвижданията й и е 
в съответствие с 
нормативните 
изисквания за 
управление на 
отпадъците. 
ВВ: няма. 
Обща оценка: не се 
очаква кумулативен 
ефект 

70 

Актуализирана Общинска 
програма за управление на 
дейностите по отпадъците с 
период на действие 2007-2011 г. 

Територията на община Дулово 
Приключила с 
решение № РУ-4-
ЕО/2009 

Програмата е 
актуализирана за 
текущия период 2017-
2020 г. 

 
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. 

Инвестиционното предложение за „Изграждане на предприятие за преработка и 
производство на продукти от индустриални минерали“ в ПИ с идентификатори 
24030.502.28 и 24030.502.27 по КК на град Дулово, към настоящия момент е в най-ранен 
етап на изработване на идеен проект. Не са изяснени в достатъчна степен параметрите на 
конкретното предложение, в т.ч. съоръженията и инсталациите, които ще са налични на 
площадката на преработвателното предприятие, поради което не е възможно извършването 
на цялостна и обективна оценка на потенциалните въздействия от реализацията му. Поради 
това, включването му в настоящата оценка за кумулативни въздействия в съвкупност със 



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.176 

строителството и експлоатацията на находище „Балабана“, би довело до значителна степен 
на несигурност в оценките и възможност за погрешни заключения. При все това, в 
настоящата разработка, в Раздели IV.1; IV.9 и IV.10 са разгледани, анализирани и оценени 
възможните въздействията върху атмосферния въздух, шумовото натоварване и здравните 
аспекти при транспортирането на добитата суровина до бъдещото преработвателно 
предприятие. 
 

Кумулативни въздействия в съвкупност със сходни обекти: 
Към момента, съгласно Регистъра на действащите концесии за добив на подземни 

богатства, предоставени от Министерския съвет и контролирани от министъра на 
енергетиката (актуален към 25.09.2019 г.), на територията на територията на област 
Силистра концесиите са 8 броя, от тях 7 са за добив на неметални полезни изкопаеми – 
варовици и една концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – кварц-каолинова 
суровина от Участъци Първи и Втори на находище „Колобър“. Титуляр на концесията е 
„Каолин“ ЕАД. 
 
Таблица V-3 Предоставени концесии за добив на подземни богатства на  територията на 
област Силистра 
 

№ Концесионер Находище Община Вид подземно 
богатство 

Приблизително 
разстояние от 
ИП, км 

1 

„Водно 
строителство- 
Силистра” АД, гр. 
Силистра 

Ястребна Ситово Варовици 26 

2 „Скални материали" 
АД, гр. Русе 

Кору 
чобан Алфатар Варовици 15 

3 „Пътперфект - Т" 
ЕАД, гр. Силистра Богорово Силистра Варовици 38 

4 „Пътстроймонтаж” 
ООД, гр. Силистра 

Поп 
Кралево Силистра Варовици 35 

5 
"София - 
Стройпроект" АД, 
гр. София 

Тикенлика Главиница Варовици 38 

6 
"София - 
Стройпроект" АД, 
гр. София 

Кофалджа Главиница Варовици 31 

7 „Каолин“ ЕАД Колобър Дулово 
Кварц-
каолинова 
суровина 

0,6 

8 "Пътперфект - Т" 
ЕАД, гр. Силистра Правда Дулово Варовици 19 

 
Разположението на горецитираните находища е представено на картен материал. 
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Фиг. V-6 Местоположение на предоставени концесии за добив на подземни богатства на 
територията на област Силистра, според НКР 
 

Видно от горните данни, 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 най-близките точки на концесионните площи) 

При толкова големи разстояния между находище „Балабана“ и споменатите кариери 
за добив на варовици, ситуирани на територията на област Силистра, заедно с 
разглежданото ИП не биха били потенциални източници на кумулативни въздействия. 
Кумулативни ефекти не са възможни и предвид това, че въздействията от реализацията на 
настоящото предложение се определят в обхват площадката и локално за района. 

Видно от писмо на РИОСВ Русе, изх. № AO-1066-(8)/18.04.2019 г., на територията 
на община Дулово са установени следните инвестиционни немерения с характеристики, 
сходни с характеристиките на настоящето предложение: 

 „Разработване по открит безвзривен способ на находище за подземни богатства 
„Колобър“ участъци Първи и Втори, за добив на кварц-каолинова суровина в землищата на 
с. Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, община Дулово, Област Силистра“ с 
възложител „Каолин“ ЕАД; 

 „Добив на подземни богатства – строителни материали (варовици) от площ 
„Правда“ в землището на с. Правда, община Дулово, област Силистра“, с възложител „Път 
Перфект – Т“ ЕАД.  
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Находище „Правда“ в землището на с. Правда отстои на около 19 км северозападно 
от концесионната площ на находище „Балабана“ и не попада в обхвата на локалните 
въздействия от разработването му, подробно анализирани и оценени в настоящия доклад 
по ОВОС. Предвид това, същото не би следвало да се разглежда в контекста на възможни 
кумулативни въздействия и ефекти. 

От друга страна, находище „Колобър“, участъци „Първи и Втори“ е разположено в 
близост до находище „Балабана“. Двете находища принадлежат към групата находища на 
каолинова суровина в Дуловски район. Находище „Колобър“ до момента не е разработвано.  

Инвестиционното предложение за „Разработване по открит способ на находище на 
подземни богатства „Колобър“ участъци „Първи и Втори“ за добив на кварц-каолинова 
суровина в землищата на с. Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, община Дулово, 
област Силистра е подложено на процедура по ОВОС, приключила с Решение № РУ 4-
4/2018 г. на директора на РИОСВ-Русе. 

В доклада за ОВОС са отчетени незначителни кумулативни въздействия по 
компонент атмосферен въздух и фактор шум при транспортиране на добитата суровина от 
находището до преработвателни предприятия и клиенти. Кумулативните въздействия са в 
съвкупност от съществуващия трафик на превозни средства (обществен транспорт, лични 
МПС, товарни автомобили и др.) по общинските и републикански пътища. Предвид това е 
изследвано кумулативното въздействие по компонент атмосферен въздух и фактор шум, 
при възможните алтернативни трасета за транспорт на добитите суровини от находище 
„Балабана“ и находище „Колобър“. 
 

V.5.Б. Кумулативен ефект „Балабана“ / „Колобър“ 
V.5.Б.1. Атмосферен въздух. Оценка на предполагаемото кумулативно 

въздействие на качеството на атмосферния въздух, вследствие едновременната 
експлоатация на находището с други находища в района 
 

Както и по-горе посочихме, 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.  
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Фиг. V-7 Разположение на двете находища 
 

Експлоатацията на всяко от находищата е свързана със следните характерни 
производствени дейности: 

 добив на суровина; 
 съхраняване на разкривка и почва; 
 транспортиране на добитата суровина по вътрешно-кариерни и по 

републикански пътища. 
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Фиг. V-8 Вътрешнокариерни пътища 
 

1.1. Кумулативни ефекти по отношение на ФПЧ10 
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Предполагаемият кумулативен ефект по отношение на замърсяването с фини 
прахови частици е оценен при едновременна работа на находищата „Колобър” и 
„Балабана”. 
 

Транспортна дейност по вътрешно-кариерни пътища 
Настоящият ДОВОС оценява част от добитата от находищата суровина да се 

транспортира до ПП „Каолиново“ гр. Каолиново, т.е. има по два варианта за транспорт на 
суровината и са оценени кумулативните ефекти при двата варианта по съвпадащите 
маршрути. 

ДОВОС оценява от находище „Балабана” ще се добиват годишно 600 000 т каолин-
кварцова суровина. От това количество се прогнозира 400 000 т да се преработват в ПП 
„Дулово” по следния маршрут: 

 вътрешно-кариерен път с дължина около 0.730 км; 
 укрепен общински полски път с дължина около 6.4 км; 
 републикански път III – 701 с дължина около 1.1 км; 
 републикански път I – 7 с дължина около 4.6км. 

 
Останалите 200 000 т е предвидено да ще се преработват в ПП „Каолиново”, град 

Каолиново, при два варианта за транспорт до нея: 
Вариант 1: 
 400 000 тона суровина се транспортират към ПП „Дулово“, гр. Дулово;  
 остатъкът от 200 000 тона се транспортира през село Секулово към обогатителна 

фабрика Каолиново. 
 

Вариант 2: 
 400 000 тона суровина се транспортират към фабрика Дулово;  
 остатъкът от 200 000 тона се транспортира през село Загориче към обогатителна 

фабрика Каолиново. 
 

Видно от ДОВОС на находище „Колобър“ е прогнозирано да се ще се добиват средно 
годишно 1 000 000 т суровина при същите варианти за транспорт към Каолиново за 400 000 
т от добитата суровина. 

Добив на суровина 
За находищата „Колобър“ и „Балабана“ са дефинирани площни източници на фини 

прахови частици от тип правоъгълник със следните размери: 
 депо за хумус, „Колобър” - 184/115 m;  
 насипище, „Колобър” – 150/150 m; 
 депо за хумус, „Балабана” – 184/115 m; 
 насипище, „Балабана” – 150/150 m. 

 
За двете находища са дефинирани източници на фини прахови частици от 

дейностите по добив на суровина от типа „open pit” с обем 2 250 000 m3. 
Определянето на емисиите на фини прахови частици от добив на суровина за 

находище „Балабана“ е подробно описано в точка I_Г “Инвентаризация на емисиите”. 
Същата методика и същите емисионни фактори са приложени и за находище „Колобър“. 

Вятърна ерозия 
Емисии поради вятърна ерозия са предвидени от депата за съхранение на разкривка 

и почва на двете находища. Определянето на емисиите на фини прахови частици, 
обусловени от вятърна ерозия за находище „Балабана“ е подробно описано в точка I_Г 
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“Инвентаризация на емисиите”. Същата методика и същите емисионни фактори са 
приложени и за находище „Колобър“. 
 

1.2. Кумулативни ефекти по отношение на азотни оксиди (изразени като NO2) 
Азотни оксиди се емитират от ДВГ на кариерната техника и използваните МПС. 

Методиката на изчисление, както и емисионните фактори за различните източници, 
описани подробно в т. I_Г “Инвентаризация на емисиите”, се използват и при оценката 
на кумулативните ефекти. По отношение на азотните оксиди са дефинирани аналогични 
източници на замърсяване, с изключение на вятърната ерозия, защото става дума за газов 
замърсител. 
 

1.3.Дисперсионно моделиране за оценка на кумулативните ефекти  
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. Изчислени са стойностите на СЧК на NO2, СДК на ФПЧ10 и СГК на двата 
замърсителя, след което, на тази база са изчислени и релевантните показатели за КАВ в 
приземния слой на атмосферата за цялата област на изследване. 
 

Резултати от дисперсионното моделиране 
В таблици 1 и 2 са представени максималните стойности на показателите за КАВ по 

отношение на замърсителите NO2 и ФПЧ10 при транспортен Вариант 1 и Вариант 2. Освен 
това са дадени и стойностите на съответните показатели в дефинираните осем специални 
рецептори – по един за всяко от населените места Грънчарово, Секулово, Прохлада, 
Загориче, Вокил, Дулово, Колобър и Полковник Таслаково. 
 
Таблица V-4 Показатели за КАВ при едновременна експлоатация на двете находища – 
Вариант 1 

Показател 
за КАВ 

Стойност UTM - координати Надморска 
височина Изток Север 

μg/m3 m m m 
NO2 
Максимална СГК 4.10 510605 4845176 371 

  СГК в рецептор Грънчарово 0.217 510486 4842088 268 
  СГК в рецептор Секулово 0.055 513067 4838621 269 
  СГК в рецептор Прохлада 0.052 510751 4838378 276 
  СГК в рецептор Загориче 0.082 506916 4838794 280 
  СГК в рецептор Вокил 0.177 505292 4846539 233 
  СГК в рецептор Дулово 0.233 511251 4851507 229 
  СГК в рецептор Колобър 0.504 515365 4846705 223 
  СГК в рецептор Полковник Таслаково 0.267 517271 4847243 235 

Максимална СЧК 140.29 508605 4846176 239 
  Максим. СЧК рецептор Грънчарово 71.76 510486 4842088 268 
  Максим. СЧК рецептор Секулово 30.46 513067 4838621 269 
  Максим. СЧК рецептор Прохлада 59.73 510751 4838378 276 
  Максим. СЧК рецептор Загориче 57.80 506916 4838794 280 
  Максим. СЧК рецептор Вокил 73.27 505292 4846539 233 
  Максим. СЧК рецептор Дулово 57.75 511251 4851507 229 
  Максим. СЧК рецептор Колобър 68.45 515365 4846705 223 
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  Максим. СЧК рецептор Полковник 
Таслаково 59.40 

517271 4847243 235 

ФПЧ10 
Максимална СГК 2.70 514605 4843176 235 

  СГК в рецептор Грънчарово 0.100 510486 4842088 268 
  СГК в рецептор Секулово 0.017 513067 4838621 269 
  СГК в рецептор Прохлада 0.016 510751 4838378 276 
  СГК в рецептор Загориче 0.019 506916 4838794 280 
  СГК в рецептор Вокил 0.047 505292 4846539 233 
  СГК в рецептор Дулово 0.044 511251 4851507 229 
  СГК в рецептор Колобър 0.099 515365 4846705 223 
  СГК в рецептор Полковник Таслаково 0.065 517271 4847243 235 

Максимална СДК 39.01 514605 4843176 235 
  Максим. СДК рецептор Грънчарово 2.75 510486 4842088 268 
  Максим. СДК рецептор Секулово 0.77 513067 4838621 269 
  Максим. СДК рецептор Прохлада 0.97 510751 4838378 276 
  Максим. СДК рецептор Загориче 0.57 506916 4838794 280 
  Максим. СДК рецептор Вокил 1.52 505292 4846539 233 
  Максим. СДК рецептор Дулово 1.10 511251 4851507 229 
  Максим. СДК рецептор Колобър 4.04 515365 4846705 223 
  Максим. СДК рецептор Полковник 
Таслаково 2.33 

517271 4847243 235 

 
 

Таблица V-5 Показатели за КАВ при едновременна експлоатация на двете находища – 
Вариант 2 

Показател 
за КАВ 

Стойност UTM - координати Надморска 
височина Изток Север 

μg/m3 m m m 
NO2 
Максимална СГК 1.17 510605 4845176 371 

  СГК в рецептор Грънчарово 0.083 510486 4842088 268 
  СГК в рецептор Секулово 0.029 513067 4838621 269 
  СГК в рецептор Прохлада 0.014 510751 4838378 276 
  СГК в рецептор Загориче 0.021 506916 4838794 280 
  СГК в рецептор Вокил 0.052 505292 4846539 233 
  СГК в рецептор Дулово 0.054 511251 4851507 229 
  СГК в рецептор Колобър 0.079 515365 4846705 223 
  СГК в рецептор Полковник Таслаково 0.053 517271 4847243 235 

Максимална СЧК 137.26 510605 4844176 247 
  Максим. СЧК рецептор Грънчарово 72.49 510486 4842088 268 
  Максим. СЧК рецептор Секулово 12.70 513067 4838621 269 
  Максим. СЧК рецептор Прохлада 10.03 510751 4838378 276 
  Максим. СЧК рецептор Загориче 27.30 506916 4838794 280 
  Максим. СЧК рецептор Вокил 59.84 505292 4846539 233 
  Максим. СЧК рецептор Дулово 21.51 511251 4851507 229 
  Максим. СЧК рецептор Колобър 62.19 515365 4846705 223 



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.184 

  Максим. СЧК рецептор Полковник 
Таслаково 29.84 

517271 4847243 235 

ФПЧ10 
Максимална СГК 2.23 510605 485176 371 

  СГК в рецептор Грънчарово 0.087 510486 4842088 268 
  СГК в рецептор Секулово 0.021 513067 4838621 269 
  СГК в рецептор Прохлада 0.019 510751 4838378 276 
  СГК в рецептор Загориче 0.020 506916 4838794 280 
  СГК в рецептор Вокил 0.046 505292 4846539 233 
  СГК в рецептор Дулово 0.043 511251 4851507 229 
  СГК в рецептор Колобър 0.092 515365 4846705 223 
  СГК в рецептор Полковник Таслаково 0.061 517271 4847243 235 

Максимална СДК 25.93 514605 4843176 235 
  Максим. СДК рецептор Грънчарово 2.33 510486 4842088 268 
  Максим. СДК рецептор Секулово 1.03 513067 4838621 269 
  Максим. СДК рецептор Прохлада 1.00 510751 4838378 276 
  Максим. СДК рецептор Загориче 0.49 506916 4838794 280 
  Максим. СДК рецептор Вокил 1.52 505292 4846539 233 
  Максим. СДК рецептор Дулово 1.02 511251 4851507 229 
  Максим. СДК рецептор Колобър 3.57 515365 4846705 223 
  Максим. СДК рецептор Полковник 
Таслаково 1.77 

517271 4847243 235 

 
Максимумът на СГК на NO2 е 1.17 µg/m3 при Вариант 2 и 4.1 µg/m3 при Вариант 1, 

което представлява съответно 2.9 % и 10.3% от СГН. За всеки от дефинираните специални 
рецептори стойностите са незначителни, под 0.1 µg/m3 при Вариант 2 и под 0.6 µg/m3 при 
Вариант 1. И при двата варианта на транспорт на суровината стойностите на СГК са много 
далече под СГН. При Вариант 1 се получават по-високи стойности, поради което Вариант 
2 може да бъде предпочетен. 

Максималната средночасова концентрация на NO2 за цялата област и за всички 
часове в годината възлиза на 137.26 µg/m3 при Вариант 2 и 140.29 µg/m3 при Вариант 1 Те 
се получават в точки с UTM-координати 510605E и 4844176N при Вариант 2 и 508605E и 
4846176N при Вариант 1.  

 
Максималната стойност на СГК на ФПЧ10 е 2.23 μg/m3 при Вариант 2 и 2.27 μg/m3 

при Вариант 1. Тя се получава за точка с UTM-координати 510605E и 485176N при 
Вариант 2 и 514605E и 4843176N при Вариант 1. Изчислената стойност представлява 5.6 % 
от СГН за ФПЧ10 при Вариант 2 и 5.7 % от СГН за ФПЧ10 при Вариант 1. В специалните 
рецептори СГК има стойности под 0.1 μg/m3 и при двата варианта, далеч под нормата от 40 
μg/m3. 

По отношение на втората нормирана стойност за ФПЧ10 – СДК също не се установява 
превишение на нормата 50 μg/m3, както за Вариант 2, така и за Вариант 1. Максимумите 
възлизат на 25.93 μg/m3 и 39.01 μg/m3 за Вариант 2 и Вариант 1 съответно. Те се получават 
в точка с UTM-координати 514605E и 4843176N и при двата варианта на транспорт на 
суровината, на територията на концесионната площ. Въпреки че и при двата варианта 
максималните стойности на СДК са под СДН за ФПЧ10 (представляват съответно 52% и 
78%) и се получават на територията на концесионната площ на „Балабана“, при транспорт 
на суровината през с. Загориче (Вариант 1) този резултат е с 14 μg/m3 по-висок. 
Разпределението на останалите стойности на СДК при Вариант 1 е на по-голяма площ в 
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сравнение с Вариант 2 (фиг. 7 и фиг. 8). Ето защо Вариант 2 е предпочитаният маршрут за 
транспорт на суровината до обогатителна фабрика „Каолиново“ по отношение на 
замърсяването на въздуха с ФПЧ10.  

На фигури 1 и 2 са представени разпределенията на СГК на NO2 μg/m3, обусловена 
от експлоатацията на находища „Колобър“ и „Балабана” за Вариант 2 и Вариант 1 
съответно. И при двата варианта дейността на двете находища ще обуславя средно годишна 
концентрация на NO2 под 0.7 μg/m3, което представлява нищожна част (1.8%) от СГН. Тук 
трябва да бъде отбелязано, че въпреки изключително ниските стойности на СГК и при двата 
варианта, при Вариант 2 се получават по-ниски резултати за тази концентрация, като 
значимите ще се наблюдават на по-малка площ в сравнение с Вариант 1.  

На фигури 3 и 4 е представено разпределението на максималните стойности на СЧК 
на NO2, обусловени от дейността на двете находища за Вариант 2 и Вариант 1 съответно. 
За цялата изследвана област и при двата варианта няма превишение на СЧН за NO2. Според 
Наредба №12 тази норма не бива да бъде превишавана повече от 18 пъти за една календарна 
година, което означава че качеството на атмосферния въздух по отношение на този 
замърсител ще бъде спазено, тъй като едновременната дейност на двете кариери не 
осигурява дори и едно превишение. Както по отношение на замърсяването с ФПЧ10, така и 
по отношение на замърсяването на въздуха с NO2 предпочитаният вариант е маршрутът 
през с. Секулово, тъй като обуславя по-ниски концентрации на NO2.  

На фигури 5 и 6 е представено разпределението на СГК на ФПЧ10 μg/m3, обусловено 
от дейността на двете находища за Вариант 2 и Вариант 1 съответно. Изчертаните изолинии 
са в диапазон при двата варианта от 0.02 до 1.5 μg/m3. Стойностите на СГК на ФПЧ10 за 
цялата изследвана област представляват нищожна част от СГН. Въпреки това може да се 
каже, че Вариант 2 е предпочитаният поради по-малката площ, намираща се под 
въздействието на замърсител от 1.5 μg/m3 до максималната. 

На фигури 7 и 8 е представено разпределението на СДК на ФПЧ10, обусловено от 
дейността на находища „Колобър“ и „Балабана“ за транспортен Вариант 2 и Вариант 1. 
Изчертаните изолинии са в диапазон при двата варианта от 0.5 до 20 μg/m3. Значимите 
стойности на СДК на ФПЧ10 се получават в непосредствена близост до концесионната площ 
на находище „Балабана“ и за двата варианта. Тук трябва да бъде отбелязано, че приносът 
на вътрешно-кариерните и общинските полски пътища е по-значим от този на площните 
източници и поради по-голямата дължина на тези пътища при находище „Балабана“ в 
сравнение с тези на „Колобър“, поради което значимите концентрации се намират на 
територията и в непосредствена близост до находище „Балабана“.  

По отношение на сравнението между двата варианта за транспорт на суровината до 
обогатителна фабрика „Каолиново“, определено може да се каже, че Вариант 2 обуславя 
по-ниски стойности на СДК концентрация в сравнение с Вариант 1 за цялата изследвана 
област. Така например червената изолиния (20 μg/m3) огражда почти два пъти по-голяма 
площ при Вариант 1 в сравнение с Вариант 2. Ето защо Вариант 2 е предпочитан и по този 
показател. 
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Фиг. V-9 СГК на NO2, μg/m3, обусловена от експлоатацията на находища „Колобър“ и 
“Балабана”, Вариант 2 
 

 
Фиг. V-10 СГК на NO2, μg/m3, обусловена от експлоатацията на находища „Колобър“ 
и “Балабана”, Вариант 1 
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Фиг. V-11 Максимални стойности на СЧК на NO2, , μg/m3, обусловена от 
експлоатацията на находища “Колобър” и “Балабана”, Вариант 2 

 

 
Фиг. V-12 Максимални стойности на СЧК на NO2, μg/m3, обусловена от 
експлоатацията на находища “Колобър” и “Балабана”, Вариант 1 
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Фиг. V-13 СГК на ФПЧ10, μg/m3, обусловена от експлоатацията на находища 
„Колобър“ и „Балабана“, Вариант 2 

 

 
Фиг. V-14 СГК на ФПЧ10, μg/m3, обусловена от експлоатацията на находища 
„Колобър“ и „Балабана“, Вариант 1 
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Фиг. V-15 Максимални стойности на СДК на ФПЧ10, μg/m3,обусловена от 
експлоатацията на находища „Колобър“ и „Балабана“, Вариант 2 

 

 
Фиг. V-16 Максимални стойности на СДК на ФПЧ10, μg/m3, обусловена от 
експлоатацията на находища „Колобър“ и „Балабана“, Вариант 1 
 

В заключение може да се каже, че при едновременната експлоатация на находища 
„Колобър“ и „Балабана“: 

 средногодишната норма за концентрация на NO2 в цялата изследвана област (196 
km2) е спазена със запас от 89.8% дори при по-неблагоприятния Вариант 1; 
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 средногодишната норма за концентрация на ФПЧ10 в цялата изследвана област 
е спазена със запас от 93.3% при по-неблагоприятния Вариант 1; 

 средночасовата норма за концентрация на NO2 в цялата изследвана област няма 
да бъде превишавана и е спазена със запас от 60 μg/m3 в по-тежкия случай (Вариант 1); 

 във всички точки от изследваната област изискванията на нормативната база са 
категорично удовлетворени и за двата варианта. 
 

От казаното следва, 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. 
 

V.5.Б.2. Шум. Оценка на предполагаемото кумулативно въздействие и 
шумовото натоварване, вследствие едновременната експлоатация на находище 
„Балабана“ и находище „Колобър“ 
 

Кумулативен ефект 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: 

Трасе 2 е с обща дължина около 26, 5 км и включва 6,4 км общински полски път 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 е с обща дължина около 20, 5 км и включва 4,7 км общински полски път до 
включване в републикански път ΙΙI-701; 10,6 км от републикански път ΙΙΙ- 701 до 
републикански път ΙΙΙ-7005 и 5,2 км от републикански IIΙ-7005 до ПП „Каолиново“ гр. 
Каолиново. 

Ι случай – годишен капацитет на завода в гр. Каолиново – 600 000 т 
Предвидените годишни количества на извозваната суровина са: 200 000 т – от 

находище „Балабана“ и 400 000 т – от находище „Колобър“ – общо 600 000 т. Шумовата 
характеристика на общия (от двете кариери) поток товарни автомобили е, както следва:  

Самосвали 15 т, едносменен режим 8 часа, 20 курса/час, Leq = 66,0 dBA 
Самосвали 15 т, двусменен режим 16 часа, 10 курса/час, Leq = 63,0 dBA 
Самосвали 25 т, едносменен режим 8 часа, 12 курса/час, Leq = 63,5 dBA 
Самосвали 25 т, двусменен режим 16 часа,  6 курса/час, Leq = 60,5 dBA 
 
Общата шумова характеристика, след включването на товарните коли (от двете 

кариери) в съществуващия транспортен поток, за двете трасета на движение, е дадена в 
Таблица V.2.1.4-1. 
 
Таблица V-6 Кумулативен ефект от наслагване на шума от транспортния поток по трасето 
на движение и товарния транспортен поток от двете кариери Балабана и Колобър  
 

Товароподемност 
на самосвалите 

Режим на работа Трасе 2 - по път І-7 Трасе 3 - по път ІІІ-
701 

15 т Едносменен, 8 часа  71,0 dBA, (1,6 dBA) 68,7 dBA, (2,7 dBA) 
15 т Двусменен, 16 часа  70,3 dBA, (0,9 dBA) 67,4 dBA, (1,9 dBA) 
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25 т Едносменен, 8 часа  70,4 dBA, (1,0 dBA) 67,5 dBA, (2,0 dBA) 
25 т Двусменен, 16 часа 69,9 dBA, (0,5 dBA) 66,7 dBA, (1,2 dBA) 

 
В скоби е дадено изменението на шумовата характеристика на съществуващия 

транспортен поток, предизвикано от включването на товарните коли от двете кариери, 
превозващи суровината. 

За жилищни терени, прилежащи до трасето на път I–7, прогнозното (за 2035 г.) 
превишение на дневната норма за шум (60 dBA) е 9-10 dBA. След включване на товарните 
коли от двете кариери Балабана и Колобър в общия транспортен поток по път І-7, 
очакваното нарастване на съществуващото ниво на транспортен шум, на прилежащите 
жилищни терени, е в границите 0,5 – 1,6 dBA. Съответно, превишението на граничната 
стойност 60 dBA ще се увеличи със същите стойности и ще бъде в границите 9,5 – 11,5 dBA. 
За жилищните терени, прилежащи до пътищата от III клас, прогнозното превишение на 
дневната норма за шум е до 5-6 dBA. След включване на товарните коли от двете кариери 
в транспортните потоци по тези пътища, очакваното изменение на съществуващия шумовия 
режим на прилежащите жилищни терени е по- голямо - между 1,2 dBA и 2,7 dBA, при което 
превишението на граничната стойност ще се увеличи със същите стойности и ще бъде в 
границите 6,2 – 8,7 dBA.  

Получените резултати показват, че и 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. 

По долу са приведени резултатите за очакваните изменения на нивото на шума на 
съществуващите транспортни потоци, след включване на товарните коли от двете находища 
Балабана и Колобър (поотделно и заедно), в зависимост от трасето на движение и 
комбинациите между товароподемност на колите и режим на работа: 

Изменение в границите 0,5 – 1,3 dBA - след включване на товарните коли само от 
кариера Балабана, в транспортния поток по Трасе 3 и до 0,5 dBA - по Трасе 2; 

Изменение в границите 0,4 – 1,3 dBA - след включване на товарните коли само от 
кариера Колобър, в транспортния поток по Трасе 2 (ДОВОС – Колобър); 

Изменение в границите 0,5 – 1,6 dBA - след включване на товарните коли от двете 
кариери Колобър и Балабана, в транспортния поток по Трасе 2. 

Сравняването на данните показва приблизително еднакви стойности на изменението 
на шумовите нива, което налага извода, че даже и при едновременна експлоатация на двете 
находища, за предпочитане е всички товарни коли (от двете кариери) да се движат по Трасе 
2.  

От комбинациите между товароподемност на колите и режим на работа, най- 
благоприятна е комбинацията от самосвали 25 т, с двусменен режим (16 часа), а най- 
неблагоприятна – самосвали 15 т, с едносменен режим (8 часа).  
 

ΙΙ случай – годишен капацитет на завода в гр. Каолиново – 400 000 т 
В случай, че 400 000 т се доставят от двете кариери Колобър и Балабана, очакваният 

кумулативен ефект от наслагване на шума от транспортния поток по трасето на движение 
и товарния транспортен поток от двете кариери е даден в V.5.2.2-2. 
 
Таблица V-7 Кумулативен ефект от наслагване на шума от транспортния поток по трасето 
на движение и товарния транспортен поток от двете кариери Балабана и Колобър 

Товароподемност 
на самосвалите 

Режим на работа Трасе 2 - по път І-7 Трасе 3 - по път ІІІ-
701 

15 т Едносменен, 8 часа  70,7 dBA, (1,3 dBA) 
 

67,8 dBA, (2,3 dBA) 
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15 т Двусменен, 16 часа  70,0 dBA, (0,6 dBA) 
 
 

66,8 dBA, (1,3 dBA) 

25 т Едносменен, 8 часа  70,1 dBA, (0,7 dBA) 67,2 dBA, (1,7 dBA) 
 

25 т Двусменен, 16 часа 69,8 dBA, (0,4 dBA) 
 

66,4 dBA, (0,9 dBA) 
 

 
В скоби е дадено изменението на шумовата характеристика на съществуващия 

транспортен поток, предизвикано от включването на товарните коли от двете кариери, 
превозващи суровината. 

За жилищни терени, прилежащи до трасето на път I–7, прогнозното (за 2035 г.) 
превишение на дневната норма за шум (60 dBA) е 9-10 dBA. След включване на товарните 
коли от двете кариери Балабана и Колобър в общия транспортен поток по път І-7, 
очакваното нарастване на съществуващото ниво на транспортен шум, на прилежащите 
жилищни терени, е в границите 0,4 – 1,3 dBA. Съответно, превишението на граничната 
стойност 60 dBA ще се увеличи със същите стойности и ще бъде в границите 9,4 – 11,3 dBA. 
За жилищните терени, прилежащи до пътищата от III клас, прогнозното превишение на 
дневната норма за шум е до 5-6 dBA. След включване на товарните коли от двете кариери 
в транспортните потоци по тези пътища, очакваното изменение на съществуващия шумовия 
режим на прилежащите жилищни терени е по- голямо - между 0,9 dBA и 2,3 dBA, при което 
превишението на граничната стойност ще се увеличи със същите стойности и ще бъде в 
границите 5,9 – 8,3 dBA.  

Получените резултати показват, че и в този случай, 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. 
 

V.5.Б.3. Здравен риск 
От направените кумулативни оценки по компонент Атмосферен въздух и фактор 

Шум е видно, че при едновременна експлоатация на двете находища за добив на кварц-
каолинова суровина не се очакват проблеми, свързани с качеството на атмосферния въздух 
в областта.  

Въздействието върху съществуващия шумов режим на прилежащите до трасетата 
терени с нормиран шумов режим, се изразява в промяна на шумовите характеристики на 
съществуващите транспортни потоци, предизвикана от включване на товарните коли в тях 
(кумулативно въздействие): 

За жилищни терени, прилежащи до трасето на път I–7, прогнозното (за 2035 г.) 
превишение на дневната норма за шум (60 dBA) е 9-10 dBA. След включване на товарните 
коли от двете кариери Балабана и Колобър в общия транспортен поток по път І-7, 
очакваното нарастване на съществуващото ниво на транспортен шум, на прилежащите 
жилищни терени, е в границите 0,4 – 1,3 dBA. Съответно, превишението на граничната 
стойност 60 dBA ще се увеличи със същите стойности и ще бъде в границите 9,4 – 11,3 dBA. 
За жилищните терени, прилежащи до пътищата от III клас, прогнозното превишение на 
дневната норма за шум е до 5-6 dBA. След включване на товарните коли от двете кариери 
в транспортните потоци по тези пътища, очакваното изменение на съществуващия шумовия 
режим на прилежащите жилищни терени е по- голямо - между 0,9 dBA и 2,3 dBA, при което 
превишението на граничната стойност ще се увеличи със същите стойности и ще бъде в 
границите 5,9 – 8,3 dBA.  
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Получените резултати показват, че и в този случай, 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. 
 

V.5.Б.4. Процентно съдържание на засегнатите площи спрямо общата площ. 
Оценка на предполагаемото кумулативно въздействие върху земеползването, 
вследствие едновременната експлоатация на находище „Балабана“ и находище 
„Колобър“. 

Основен критерий за анализ на кумулативните въздействие по отношение на 
земеползването е характера на инвестиционното предложение.  

Находище „Балабана“, участък „Източно гнездо“ и участък „Западно гнездо“, както 
и находище „Колобър“, участъци Първи и Втори, ще се разработват по сходна технологична 
схема. Добивните работи ще се извършват по открит способ, без взривяване. Кварц-
каолиновата суровина ще се изкопава директно от съответния участък чрез хидравличен 
багер и ще се натоварва на автотранспорт, който ще я извозва за последваща преработка 
или до клиенти. И на двете площадки не се предвижда извършване на първична обработка 
на суровината. 

Експлоатацията ще се извършва съобразно заложените производствени програми, 
след промяна на земеползването на терените, попадащи в концесионните площи, 
определени в договорите за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – 
неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц-каолинова суровина. 

Заложените параметри на концесиите са съобразени с параметрите на отделните 
участъци и блокове от находищата, доказаните геоложки запаси, особеностите на залягане 
на полезното изкопаемо, възможните технологии за добив, възможности за оптимална 
рекултивация на добивните участъци и т.н. 

Засегнатите площи от реализацията на двете инвестиционни предложения, са както 
следва: 

 находище „Балабана“: Общата площ на концесията за участък „Източно гнездо“ 
и участък „Западно гнездо“ е с размер 2562,00 дка или 256,2 ха. Площите на отделните 
подобекти в концесионната площ, в т.ч. кариерните котловани, съоръженията за минни 
отпадъци, вътрешно кариерни пътища и други спомагателни дейности, ще заемат около 
1432,00 дка или 143,2 ха. В концесионната площ попадат 17,6 ха горски територии, с НТП 
по кадастрална карта: за друг вид дървопроизводителна гора и предназначение горска 
терирория. Според данни от РДГ Русе, според горски карти имотите горска територия 
са площ 17,6 ха, с функция стопанска и горски пояс. При реализация на ИП ще бъдат 
засегнати части  имоти горска теритиория, с функция полезащитни пояси, която към 
този момент се изчислява до около 2 ха.  

 находище „Колобър“: Общата площ на концесията за Първи и Втори участък е 
4414,00 дка или 441,4 ха. Площите на отделните подобекти в концесионната площ се 
предвижда да бъдат около 228,1 ха. В концесионната площ частично попада републикански 
път I клас, но същият не се засяга от инвестиционни дейности. Един имот в концесионната 
площ е с НТП: „за воден обект“, който също няма да бъде засегнат от добивните работи. 
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В следващата таблица са представени обобщение и съпоставка на необходимите 
площи за разработването на двете находища и промяна в земеползването на площи от 
територията на община Дулово. 
 
Таблица V-8 Засягане на площи при разработването на находище „Балабана“ и находище 
„Колобър“ спрямо баланса на територията на община Дулово. 
 

 
НТП 
        
 
 
 
      
 
Площ 

Община Дулово, 
баланс на 

територията 

Находище „Балабана“ 
ха 

Засегнати 
площи от 

ИП, 
% 

Находище „Колобър“, 
ха 

Засегнати 
площи от 

ИП, 
% 

ха % Концесионн
а площ 

Площ за 
добив и 
подобекти в 
концесията 

Концесионна 
площ 

Площ за 
добив и 
подобекти в 
концесията 

Територии на 
селското 
стопанство 

55811,9 72,02 238,6 141, 52 0,43 441,4 228,1 0,79 

Територии на 
горското 
стопанство 

18874,9 24,36 17,53  1,68 0,09 0 0 0 

Урбанизирани 
територии 2371,6 3,06 0 0 0 0 0 0 

Водни площи и 
течения 82,5 0,11 0 0 0 0,295 0 0,35 

Добив на 
полезни 
изкопаеми 

4,3 0,005 0 0 0 0 0 0 

Транспортни 
територии 346,4 0,445 0 0 0 0,418 0 0,12 

Обща площ 77491,6 100 256,2 143,2 0,33 441,4 228,1 0,57 

 
Съгласно техническото задание за изработване на Общ устройствен план, общата 

площ на община Дулово е 77491,6 ха. Основни елементи на териториалната структура на 
общината са: 

 териториите за селско стопанство, в т. ч. земеделските земи, заемат най-голям 
дял – 55811,9 ха или 72,02 % от общата площ; 

 земите от горския фонд съставляват 18874,9 ха или 24,36 %; 
 урбанизираните територии са 2371,6 ха и представляват 3,06% от площта на 

общината; 
 терените, заети от транспортната инфраструктура обхващат 346,4 ха и 

представляват 0,445 % от общинската територия. 
 за водни площи и съоръжения са отредени 82,5 ха, което е 0,11 %. 
 към момента, терените за добив на полезни изкопаеми са 4,3 ха или 0,005 %. 

 
Видно от обобщенията в Таблица V.2.1.4.-1., концесионните площи на двете 

находища засягат най-вече териториите за селско стопанство, както следва: 
 концесионната площ на находище „Балабана“ - 238,67 ха засяга 0,43 % от 

селскостопанските площи и 0,09 % от горските площи в община Дулово. Следва да се 
отчете, че площите за добив и съпътстващи дейности, в размер на 141,52 ха, които пряко 
ще бъдат засегнати, представляват 0,25 % от селскостопанските терени. ИП ще засегне 
част от имотите горска територия с функция по горски карти „полезащитни пояси“ 
които са  0,008 % от горските територии в общината 
 концесионната площ на находище „Колобър“ - 441,4 ха засяга 0,79 % от 

селскостопанските площи и 0,35 % от площите за водни съоръжения. Площите за добив и 
съпътстващи дейности, в размер на 228,1, които пряко ще бъдат засегнати са 0,4 % от 



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.195 

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. Не се отчита кумулативен ефект по отношение 
на горски територии. 
 

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. 
 

V.6. Въздействието на инвестиционното предложение върху климата 
(например естеството и степента на емисиите на парникови газове) и уязвимостта на 
инвестиционното предложение спрямо изменението на климата 

По време на строителството, както и при последващата експлоатация ще се 
генерират парникови газове от изгорелите газове от ДВГ: 

- Хидравлични багери – 4 броя;  
- Автосамосвали – 10 броя за транспортиране на разкривката; 
- Булдозери – 2 броя; 
- Челен товарач – 1 брой ; 
- Автогрейдер – 1 бр. за поддръжка на кариерните пътища; 
- Автополивачка – 1 брой за оросяване на работни площадки; 
- Геологопроучвателна сонда – 1 брой. 

 
Общото количество парникови газове от ползваната техника, които ще се емитират 

през 21-вата година от експлоатацията на находището (определена като най-натоварена) са: 
СO2 - 1475.6 t/y; CH4 - 0.079 t/y; N2O - 0.602 t/y. 

Мерките, които могат да се прилагат за намаляване на емисиите на парникови газове 
са следните: 

 Използване на техника, която отговаря на европейските стандарти за изгорели 
газове на вредни вещества от ДВГ; 

 Недопускане работа празен ход на машините с ДВГ; 
 Поддържане на техниката с ДВГ в изправност и добро техническо състояние; 
 Организация на работите по откривката и добива, която да минимизира работата 

на празен ход; 
 

Предвид горното, експлоатацията на находище "Балабана" ще бъде с минимален 
ефект върху изменението на климата, като въздействието ще се изразява в емисиите от ДВГ 
на експлоатационната техника и автосамосвалите. 

Като се има предвид развитието на технологиите в автомобилната/ транспортната 
индустрия може да се очаква ще емисиите на парникови газове ще намаляват постепенно 
във времето. 
 

V.7. Използваните технологии и вещества 
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Разработването на находище „Балабана“ „Източно гнездо“ и „Западно гнездо“ ще се 
извършва по класическа технология, която е от най-използваните технологии в 
миннодобивната практика. Отработване изисква използването на багери, булдозери, 
грейдер и автотранспортна техника. 

Почвения слой и откривката се отстраняват и депонират на съответните табани за 
откривка и депа за почвен слой, където се разстилат до достигане на крайния контур. 

Изземването на суровината се извършва с багер с права или обратна лопата, товари 
се на автосамосвали и се насочва по предназначение.  

В рекултивационните дейности се използва същата техника. 
Не се предвижда и не е необходимо използване на опасни химични вещества, 

препарати и продукти, подлежащи на забрана. 
По време на добива на полезното изкопаемо и при закриване и рекултивация ще се 

използва дизелово гориво за добивната техника, транспортните средства и за техника 
използвана при рекултивация. 

В периода на строителство, експлоатация на находището и закриване и рекултивация 
не се извършват дейности с опасни химични вещества. 
 

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 изготвянето на доклада за ОВОС са извършени огледи/проучвания на терена; 
идентифицирани и анализирани са вероятните източници на замърсяване в района; събрана, 
систематизирана и анализирана е наличната информация за състоянието на отделните 
компоненти на околната среда; проучени са информационните масиви в държавни и други 
информационни центрове (БДДР, МОСВ, ИАОС, РЗИ, ВиК, частни и др.) свързани с 
качеството на ОС, както и специализирани литературни източници. 

Основните методи за оценка на факторите на околната среда са системно-
екологичния анализ и синтез на данни, факти и литература по проблемите. Обобщените 
изводи и заключенията са в съответствие със съществуващите нормативни документи, 
закони, наредби и правилници. 
 

1. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 „Доклад за резултатите от проучвателните сондажни работи на находище на 

каолинова суровина „Балабана“, община Дулово, област Силистра, извършени през 2004 
година с изчислени запаси и ресурси към 01.01.2005 г.“ с автори Й. Димов и колектив; 

 Решение на Министерския съвет на Република България № 477 от09.07.2019г. 
обн., ДВ, бр. 58 от 13.07.2018 г. , с което на „Каолин“ ЕАД е предоставена концесия за добив 
с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ, представляващи 
изключителна държавна собственост – неметални полезни изкопаеми – индустриални 
минерали – кварц-каолинова суровина, от находище „Балабана“, участък „Източно гнездо“ 
и участък „Западно гнездо“; 

 Договор от 29.11.2018 г., сключен с Министерски съвет на Република България, 
представляван от Министъра на енергетиката, за предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварц-
каолинова суровина; 
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 Информация за инвестиционно намерение; 
 Проекти на други находища за кварц-каолинова суровина. 

 
2. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 
А. Директиви и Конвенции 
 Директива за птиците 79/409/ЕЕС: 
 Приложение I – видове, предмет на специални консервационни мерки, отнасящи 

се до техните местообитания, за да се осигури тяхното оцеляване и размножаване в района 
на разпространението им. 

 Приложение II – видове , които могат да бъдат предмет на лов. 
 CITES - Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от 

дивата фауна и флора - Вашингтонска конвенция Washington Convention (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; 

 Бонска конвенция – Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви 
животни. 

 Приложение I – видове, застрашени от изчезване в целия или по-голяма част от 
техния ареал; 

 Приложение II – видове с неблагоприятен статус. 
 Бернска конвенция – Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна 

и природните местообитания: 
 Приложение II – строго защитени видове 
 Приложение III – видове, за които са необходими мерки от всяка една 

договаряща се страна. 
 Европейска конвенция за ландшафта (Ратифицирана със Закон на 13.10.2004 г.; 

 
Б. Закони 
 Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 91/25.09.2002, посл. изм. и 

доп., бр. 12/03.02.2017г.); 
 Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ. бр.45 от 1996г., посл. изм. 

и доп. ДВ. бр.12 от 3 февруари 2017 г.); 
 Закон за водите (обн. ДВ бр. 67 от 1999г., посл. изм. ДВ бр. 96 от 01.12.2017); 
 Закон за подземните богатства (обн. ДВ. бр. 23 от 1999 г., посл. изм. и доп. ДВ. 

бр.96 от 01.12.2017г.); 
 Закон за почвите, (обн. ДВ, бр. 89 от 2007, посл. изм. и доп. ДВ бр. 58 от 

18.07.2017 г.); 
 Закон за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35 от 1996 год., посл. изм. 

и доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г) и Правилник за прилагане на Закон за опазване на 
земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35/24.04.1996, изм. и доп., бр. 39/20.05.2011); 

 Закон за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77 от 2002г., посл. изм. и доп. 
ДВ бр. 76 от 19.09.2017г.): 

 Приложение II – видове, за чиито местообитания могат да се обявяват защитени 
територии. 

 Приложение III – защитени видове, за които се прилагат регламентирани мерки 
за тяхното опазване и защита. 

 Приложение ІV – видове, поставени под режим на опазване и регулирано 
ползване. 

 Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ бр. 74 от 2005г., посл. изм. и 
доп. ДВ. бр. 12 от 03.02.2017 г.); 

 Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53 от 2012г., посл. изм. и доп. 
ДВ бр. 102 от 22.12.2017г.); 
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 Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн.ДВ бр.124 от1997г, 
посл.изм. и доп. бр.97 от 05.12.2017 г.); 
 

В. Наредби 
 Наредба за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху  
околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 

67/2019 г.); 
 Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване 

на последствията от тях (обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г.); 
 Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 

прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн., ДВ, 
бр. 58 от 2010 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 48 от 16.06.2017г.);  

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба N 12 от 15.07.2010 г. за норми 
за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид 
и озон в атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 48 от 2017); 

 Наредба № 1 от 27 юни 2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на 
емисии (обн. ДВ. бр.64 от 2005г.);  

 Наредба № 6 от 26 март 1999г. за реда и начина на измерване на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. 
ДВ. бр.31 от 1999г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 61 от 28.07.2017 г.); 

 Наредба № 7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн. 
ДВ. бр.45 от 14 май 1999г.); 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за норми за 
арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (ДВ, 
бр. 42 от 2007г., обн., ДВ, бр. 25 от 24.03.2017г., в сила от 24.03.2017г); 

 Наредба № 14 за норми за пределно допустимите концентрации на вредни 
вещества в атмосферния въздух на населените места (обн. ДВ. бр.88 от 1997г., с посл. изм. 
ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г.); 

 Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните 
води (обн. ДВ бр. 87 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 102 от 23.12.2016г.); 

 Наредба № 1 от 11.04.2011г. за мониторинг на водите (обн. ДВ бр. 34 от 2011г., 
посл. изм. и доп. ДВ бр. 20 от 15.03.2016г.); 

 Наредба № 1 от 01.07.2016г. за одобряване на Методика за прилагане на 
изключенията по чл.156б – 156е от ЗВ (обн., ДВ, бр. 55 от 19.07.2016 г.); 

 Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 
земеделски източници (обн., ДВ, бр. 27 от 2008 г., посл. изм. и доп., бр. 97 от 9.12.2011 г.); 

 Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране,  
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди (обн., ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.); 

 Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води 
(обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г., посл. изм. и доп., ДВ бр. 79 от 23.09.2014 г.); 

 Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-
битови цели (обн. ДВ, бр. 30 от 2001 г., посл. изм. и доп., ДВ бр. 102 от 12.12.2014 г.); 

 Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и 
някои други замърсители (обн. ДВ, бр. 88 от 9.11.2010 г., посл. изм. и доп., бр. 97 от 
11.12.2015 г.); 

http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18368
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18369
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18369
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18369


 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.199 

 Наредба за ползването на повърхностните води (обн., ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 
г.); 

 Наредба за Националния геоложки фонд (Обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г.) ; 
 Наредба № 1 за геозащитна дейност (обн. ДВ. бр. 12 от 1994 г.); 
 Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на 

дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите 
за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и 
вредните ефекти от шума върху здравето на населението (МЗ, МОСВ, 2006 г.), изм. и доп. 
ДВ бр.26 от 29 март, 2019 г.; 

 Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване 
на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн. ДВ бр. 89 
от 1996г., посл. изм. ДВ бр. 30 от 22.03.2002 год.); 

 Наредба № 3 от 1 август 2008 год. за нормите за допустимо съдържание на 
вредни вещества в почвите (обн. ДВ бр. 71 от 2008 г.); 

 Наредба № 4 от 12 януари 2009 год. за мониторинг на почвите (обн. ДВ, бр. 19 
от 2009г.); 

 Наредба № 2 /23.07.2014 за класификация на отпадъците (Обн. ДВ. бр.66 от 
2014г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г); 

 Наредба за изискванията за третиране на отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти (обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 год.). 
 

Г. Заповеди 
 Заповед № РД–272/03.05.2001 г. за категоризацията на повърхностните води  

във водните обекти или в части от тях; 
 Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите за  

определяне на чувствителните зони във водните обекти; 
 Заповед № РД -146/25.02.2015 г. за определяне на водите, които са замърсени и 

застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които 
водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници; 

 Заповед № РД-267/01.04.2014г. на Министъра на околната среда и водите и №  
РД 09-157/14.03.2014г. на Министъра на земеделието и храните за утвърждаване на 
Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от 
земеделски източници в уязвимите зони; 

 Заповед № РД-635/13.08.2013г. за утвърждаване на програма за мониторинг на 
нитратите в подземните и повърхностни води в Дунавски, Черноморски, 
Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново управление. 
 

3. Методики 
 Изчислителна методика, регламентирана в Наредба №6 за показателите за шум 

в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на 
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за 
оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето 
на населението, МЗ, МОСВ, 2006 г.; 

 Методика за определяне нивото на автотранспортния шум при проектиране на 
пътища, ГУП, 1995 г.; 

 Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни  
вещества във въздуха, утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013г. на МОСВ; 

 Методика за инвентаризация на емисии ЕМЕР/ЕЕА техническо ръководство  
2013, (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013); 
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 Методика на US EPA (AP-42: Compilation of Air Emission Factors, 5th ed. Triangle 
Park, North Carolina: Chapter 11; Construction and Aggregate Processing and Fugitive Dust Open 
Sources Chapter 13 Miscellaneous Sources; 

 Американската агенция за опазване на околната среда (EPA) ISC-Aermod  
(Industrial Source Complex) с интерфейс на американската софтуерна компания Trinity 
Consultants за работа в операционна система Windows; 

 Методически указания за оценка на ресурсите на подземните води и оценка на 
връзката между повърхностните и подземните води, във връзка с изпълнението на 
Рамковата директива за водите 2000/60/ ЕС, Йотов Ил., В. Спасов, Ал. Бендерев, Б. 
Михайлова, 2006 г.; 

 Методи за оценка на ландшафта. София, ЛТУ/МОСВ; 
 Указания за оценка на риска на Агенцията за опазване на околната среда на 

САЩ, 1993. 
 

4. План-програми  
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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. 
 

В този раздел са предложени основните мерки за минимизиране на вредното 
въздействие върху околната среда при реализация на инвестиционното предложение. Те са 
изготвени и изцяло съобразени с изискванията на Българското и Европейското 
законодателство. 
 
Таблица VII-1 Мерки, предвидени да предотвратят, намалят или където е възможно, да 
прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда 

№ Мерки Период (фаза) на 
изпълнение Резултат 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

1.  
Двигателите на използваната 
кариерна техника и самосвали 
да бъдат най-малко ЕВРО-4 

Строителство 
Експлоатация 

Ограничаване на 
емисиите на азотни 
оксиди от ДВГ 

2.  

Редовна техническа 
поддръжка на кариерната 
техника и транспортните 
средства 

Строителство 
Експлоатация 

Ограничаване на 
емисиите на вредни 
вещества от ДВГ 

3.  

Оптимизиране на условията 
за товарене и разтоварване 
чрез намаляване на 
височината на разтоварване 

Строителство 
Експлоатация 

Ограничаване на 
емисиите на прах 
при товаро-
разтоварни 
дейности. 

4.  

През топлите и сухи периоди 
насипищата, депонирания 
материал и местата за 
товарене и разтоварване да се 
навлажняват, доколкото това 
не пречи на последващата 
обработка на материалите и 
не влошава качествата им. 

Строителство 
Експлоатация 

Недопускане на 
допълнителни 
прахови емисии в 
района около 
находището 

5.  

Редовно да се оросяват 
вътрешно кариерните 
пътища, особено през летните 
месеци – напр. на всеки 2 
часа, с изключение при 
валежи. 

Строителство 
Експлоатация 

Ограничаване 
емисиите на прах 
при движение на 
тежкотоварни 
камиони 

6.  

При транспортиране на 
готовата продукция да се 
покрива с платнища 
транспортирания материал. 

Експлоатация 

ВОДИ 
1 Проектиране и изграждане на 

отводнителни канавки около 
отделните кариерни участъци 

Проектиране, 
строителство и 
експлоатация 

Предотвратяване 
на наводнение на 
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с цел отвеждане на води от 
околните терени извън 
кариерното поле и 
недопускане попадането им в 
него 

кариерата при 
екстремни валежи 

2. Направа на водосборници за 
атмосферни води към двата 
участъка за добивни дейности  

Строителство, 
експлоатация 

Предотвратяване 
на наводнение в 
кариерата при 
екстремни валежи 

3 Изпълнение на проектната 
разработка за откривните и 
добивните работи. 

Експлоатация Предотвратяване 
влошаването на 
екологичното 
състояние в района 
на кариерата след 
въвеждането й в 
редовна 
експлоатация. 

4 Извършване на мониторинг 
на водите. В Плана за 
мониторинг на кариерата да 
се предвиди пункт за 
мониторинг на подземните 
води по посока на сондажен 
кладенец ТК-ПЕС 1/87-с. 
Грънчарово с цел контрол на 
качеството на подземните 
води, предназначени за 
питейно-битово 
водоснабдяване 

Експлоатация Своевременно 
идентифициране на 
негативни процеси и 
опазване на 
подземните води 

5 Изготвяне на План за 
действие при бедствия и 
аварии по отношение 
проявата на интензивни 
валежи в района на 
кариерата 

Проектиране, 
строителство и 
експлоатация 

Спазване на 
нормативната база 
по опазване от 
вредното 
въздействие на 
водите 

6 Спазване на изискванията на 
чл.118а, ал.1, т.2, 3 и 4 от ЗВ 
за опазване на подземните 
води от замърсяване от 
обезвреждането, 
депонирането на 
приоритетни вещества и 
други дейности върху 
повърхността и в подземния 
воден обект 

Експлоатация, 
закриване и 
рекултивация 

Спазване на 
нормативната база 
по опазване на 
водите 

7 При изграждането, 
експлоатацията и 
закриване/рекултивация на 
находището, да се спазват 
забраните на чл.143 от 

Строителство, 
експлоатация и 
закриване/рекултивация 

Спазване на 
нормативната база 
по ограничаване 
вредното 



 

Доклад за ОВОС: „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“  Стр.204 

Закона за водите за защита 
от вредното въздействие на 
водите и да бъдат 
предвидени конкретни мерки 
съгласно чл.131 от ЗВ, за 
недопускане възникването на 
аварийни ситуации при 
неблагоприятни атмосферни 
условия 

въздействие на 
водите 

ГЕОЛОЖКА ОСНОВА 
1 Добивните работи да се 

осъществяват в границите на 
концесионната площ  

Строителство и 
експлоатация 

Спазване на ЗПБ; 
 

2 Стриктно да се изпълняват 
предвидените в проекта 
мероприятия за осигуряване 
устойчивостта на откосите и 
елиминиране на прояви на 
свличане 

Строителство и 
експлоатация 

Предпазване от 
аварии и инциденти 

3. Да се извършва ежегоден 
мониторинг на устойчивостта 
на бордовете на кариерата и 
табаните 

Експлоатация Предпазване от 
аварии и инциденти 

ЛАНДШАФТ 
1 Проектиране на техническа, 

биологическа и ландшафтно-
устройствена рекултивация в 
съответствие с прилежащите 
ландшафти 

 
Проектиране 

Осигуряване на 
естествено 
включване на 
възстановените 
терени в 
прилежащия 
ландшафт 

2. За биологическата 
рекултивация да се използват 
местни растителни видове 

Закриване и 
рекултивация  

Осигуряване на 
естествено 
включване на 
възстановените 
терени в 
прилежащия 
ландшафт 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 
1 Дейностите по минното 

строителство да започнат 
извън размножителния 
период на повечето видове, 
който е от 15 април - 30 юни 

строителство Намаляване 
въздействието от 
безпокойство върху 
птици и бозайници, 
и намаляване риска 
от унищожаване на 
малки/яйца 

2 При рекултивацията да не се 
използват инвазивни видове - 
Ailanthus altissima, Robinia 
pseudoacatia, Amorpha 

Закриване и 
рекултивация 

Запазване характера 
на растителността в 
района. 
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fruticosa, Fallopia japonica, 
Gleditsia triacanthos, Pueraria 
lobata и др. 

3 Да не се допускат никакви 
дейности в границите на ЗЗ 
„Хърсовска река“, код 
BG0000106 

Строителство, 
експлоатация 

Запазване характера 
на растителността в 
района 

4 Дейностите, свързани с шум и 
вибрации, да се извършват 
само през светлата част на 
денонощието 

Строителство, 
експлоатация 

Намаляване 
въздействието от 
безпокойство върху 
бозайници, вкл. 
прилепи 

5 Съгласувано с компетентен 
орган, в проектите за 
рекултивация на находището 
да се проектират защитни 
горски пояси, като мярка за 
възстановяване на 
засегнатите от ИП горски 
пояси и предпазване от 
ерозия на съседните земи. 

Рекултивация Предпазване от 
ерозия на съседните 
земи 

ШУМ 
1. Да се изготви транспортен 

план за трасетата на 
движение, при извозване на 
добитата суровина до ОФ 
„Дулово“ и ОФ „Каолиново“ 
и да се съгласува със 
съответните общини и 
кметства. 

Експлоатация  Ограничаване на 
шумовото 
въздействие върху 
жилищни терени 
при движение на 
тежкотоварни 
камиони 

2. Ограничаване на скоростта на 
движение на товарните коли 
(при възможност до 20 км/ч), 
по пътища от по- нисък клас, 
при преминаване през 
населени места (напр. път ІІІ-
7003, през с. Пристое). 

Експлоатация Ограничаване на 
шумовото 
въздействие върху 
жилищни терени 
при движение на 
тежкотоварни 
камиони 

3. Провеждане консултация с 
Областното пътно 
управление, относно 
носимоспособността на 
пътните настилки на пътища 
от по- нисък клас, в 
зависимост от избрания тип 
автомобили и интензивност 
на движение. 

Експлоатация Ограничаване на 
шумовото 
въздействие върху 
жилищни терени 
при движение на 
тежкотоварни 
камиони 

4. При реализация на 
Инвестиционното 
предложение да се използва 
съвременна в тази област 

Строителство 
Експлоатация  
Рекултивация 

Ограничаване на 
шумовите емисии от 
използваната 
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механизация, водеща до 
намаляване на шумовото 
натоварване в околната среда, 
което е в съответствие с 
изискванията на Наредба за 
съществените изисквания и 
оценяването на 
съответствието на машините 
и съоръженията, които 
работят на открито по 
отношение на шума, излъчван 
от тях във въздуха (Д. в. 
бр.11/2004 г.). 

техника в околната 
среда. 

ПОЧВИ 
1. Извършване на мониторинг 

но почвите в съответствие с 
чл.29, ал.1, т.2 от Закона за 
почвите 

Експлоатация Своевременно 
идентифициране на 
негативните 
процеси, протичащи 
в почвите и 
прогнозиране на 
тяхното развитие, с 
крайна цел опазване 

2. Селективно изземване и 
съхраняване на почвено-
хумусния хоризонт и 
последващото му 
оползотворяване при 
рекултивация на нарушени 
терени 

Строителство, 
експлоатация 
закриване и 

рекултивация 

Опазване на 
почвите в района 

3. Оформяне на откосите 
съгласно проекта и 
изпълнение на предвидената 
рекултивация. Поетапна 
рекултивация на бермите на 
кариерата и използването на 
почвите и материалите от 
откривката, съхранени във 
временното депо 

Експлоатация 
Закриване и 

рекултивация 

Недопускане на 
възникване на 
опасни физико-
геоложки явления 

4. Спазване ъгъла на откоса на 
бермите 

Експлоатация Запазване 
устойчивостта на 
терена 

5. Недопускане излизането 
извън границите на 
определените контури на 
обекта 

Експлоатация Опазване на 
почвите в района 

6. Недопускане замърсяване на 
почвите извън територията на 
кариерата и подобектите  

Експлоатация Опазване на 
почвите в района 

ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 
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1. Управление на битовите 
отпадъци, образувани на 
територията на кариерата по 
утвърдената схема на община 
Дулово 

Експлоатация Поддържане 
чистота на 
производствената 
площадка 

2. Управлението на минните 
отпадъци да се извършва 
съгласно разпоредбите на Гл. 
VІІІ от Закона за подземните 
богатства, в съответствие с 
изготвен ПУМО, съгласно 
Наредба за специфичните 
изисквания за управление на 
минните отпадъци 

Строителство, 
експлоатация 

Предотвратяване, 
намаляване или 
ограничаване на 
вредното 
въздействие на 
минните отпадъци 
върху компонентите 
на ОС 

3. Да се набележат 
необходимите мерки за 
недопускане на замърсяване:  
- околните терени на 
концесионната площ ;  
- при транспортирането на 
добитата суровина  

Строителство, 
експлоатация 

Поддържане 
чистота на 
производствената 
площадка, терените 
около 
концесионната площ 
и териториите около 
трасетата за 
транспортиране на 
добитата суровина  

4. Непрекъснат контрол върху 
провежданите технологични 
процеси и върху използваните 
машини и съоръжения с оглед 
недопускане на аварийни и 
кризисни ситуации на 
територията на находището 

Строителство, 
експлоатация, 
закриване и 
рекултивация 

Опазване на 
земните недра, 
почвите и 
подземните води 

5. Обслужващите дейности на 
автомобилния парк и 
добивната техника (смяна на 
масла, акумулатори, гуми и 
др.) да се извършва само в 
специализирани сервизи.  

Строителство, 
експлоатация, 

закриване и 
рекултивация 

Опазване на 
земните недра, 
почвите и 
подземните води 

6. Да не се допускат разливи на 
горива и смазочни материали 
от работещата на обекта 
механизация и транспортна 
техника 

при възникване на 
аварийни ситуации 

Опазване на 
земните недра, 
почвите и 
подземните води 

7. Съхранение на замърсена 
земна маса от евентуални 
течове на масла и 
хидравлични и охладителни 
течности, вследствие авария 
на използваната техника на 
площадката в затваряем съд 
до предаването на 

Строителство, 
експлоатация, 
закриване и 
рекултивация 

Опазване на 
почвите и 
подземните води 
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специализирана фирма с 
разрешително за дейности с 
опасни отпадъци съгласно 
ЗУО. 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 
1. При откриване на находки, 

които имат признаци на 
паметници на културата 
временно да бъде прекратена 
дейността. Дейността да бъде 
възстановена след даване на 
указания от експертите на 
РИМ 

Строителство и 
експлоатация 

Опазване на 
археологически 
паметници на 
културата 

ЗДРАВНО-ХИГИЕННИ УСЛОВИЯ 
1. Осигуряване на качествена 

питейна вода 
Строителство, 

експлоатация и 
закриване 

Опазване здравето 
на работещите на 
кариерата 

2. Наблюдение и контрол на 
индикаторите, данните за 
експозицията на вредности на 
околната среда и на здравните 
показатели 

Строителство, 
експлоатация и 
закриване 

Подобряване на 
здравно-хигиенните 
условия на средата.  

3. Сключване на договор с 
фирма по трудова медицина, 
която да следи за 
здравословното състояние на 
работещите на обекта 

Строителство, 
експлоатация и 
закриване 

Намаляване на 
здравния риск за 
населението 

4. Ежегодно провеждане на 
профилактичен медицински 
преглед за всички работещи 
на кариерата 

Строителство, 
експлоатация и 
закриване 

Подобряване на 
здравно-хигиенните 
условия на средата.  

5. Осигуряване от работодателя 
на лични предпазни средства 
на работещите и 
непрекъснатото им носене 

Строителство, 
експлоатация и 
закриване 

Намаляване на 
здравния риск за 
населението 

6. Изготвяне оценка на здравния 
риск, включваща мерки за 
здравна защита и управление 
на риска; 

Строителство, 
експлоатация и 
закриване 

Опазване здравето 
на работещите на 
кариерата 

7. Разработване на програма за 
противопожарна защита на 
работещите и съоръженията 

Строителство, 
експлоатация и 
закриване 

Опазване здравето 
на работещите на 
кариерата 

8. Провеждане на всички видове 
инструктажи с работещите на 
площадката на кариерата 

Строителство, 
експлоатация и 
закриване 

Опазване здравето 
на работещите на 
кариерата 

 
 

VIII. ОПИСАНИЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ 
ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА 
СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА 
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ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ 
БЕДСТВИЯ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕГО 
 

Атмосферен въздух 
Извършваните добивни дейности не са свързани с използването на опасни химични 

вещества/ смеси (технологията не включва използването на взривни смеси). Единствените 
аварийни ситуация са свързани с авария в използваната промишлена и транспортна техника, 
въздействието от която ще бъде локално и ограничено във времето. 

При възникнало бедствено положение в района на находището добивните работи ще 
бъдат преустановени до нормализиране на ситуацията и прилагането на аварийния план за 
площадката за предотвратяване и ликвидиране на последствията от бедствия и аварии. 

Единственото неблагоприятно въздействие от дейността на находището може да 
възникне при авария на обслужващата техника. 

Експлоатацията на находището е свързано само със следните големи аварии и/ или 
бедствия: 

 наводнение - наводняването на експлоатираното находище ще доведе до 
невъзможност за изпълнение на добивните работи. Добиванта суровина представлява 
инертен материал, които не съдържа химични вещества, които да имат опасни свойства или 
да придават такива, при взаимодействието с друга вещества и/ или смеси (вода и т.н.). 

 земетресение - създаване на опасност от пропадания в експлоатационните зони 
и нарушаване на нормалната работа на добивната техника. 

 повреда в ДВГ на използваната промишлена и транспортна техника - повишено 
количество на емисиите на изгорели газове; 

 разливи вследствие на повреда в хидравличните и/ или други системи, 
използващи масла и/ или нефтопродукти на промишлената и транспортна техника - масла 
и/ или гориво (дизел). Ще бъдат замърсени почвата и/ или подземни води; 

 запалване на използваната промишлена/ транспортна техника вследствие късо 
съединение или друга повреда - при тази ситуация са възможни повишени емисии на вредни 
вещества като ЛОС, въглеводороди, полициклични ароматни въглеводори, диоксини и 
фурани, сажди и прахови емисии. Тази аварийна ситуация е много малко вероятна. 
 

За предотвратяване на аварийни ситуации и действия при природни действия ще 
бъде изготвен и съгласуван с компетентните органи Авариен план за площадката на 
находището. 
 

Подземни води 
Бъдещите дейности в разглеждания обект определят потенциалната възможност за 

замърсяване на подземните води при: аварийни разливи върху терена на горива и смазочни 
материали от технологичните и транспортните машини. Аварийните разливи на 
нефтопродукти биха били малки по количество и на незначителна площ. Тяхното 
ликвидиране може да се осъществи лесно и бързо, като за целта се осигури постоянно 
наличие на сорбенти за ГСМ на оповестено в аварийния план място. 

При евентуално възникване на големи аварии или бедствия не са изключени локални 
и краткотрайни негативни въздействия върху състоянието на подземните води. 

Аварийните дейности или бедствените състояния са непредвидими като време, 
място, вид или интензивност. Вероятността от тези въздействия е много ниска, като 
въздействието е интензивно, краткотрайно и последиците зависят изключително от 
местоположението на инцидента. 
 

Риск от аварии и предотвратяване възникването на аварийни ситуации 
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Планът за предотвратяване и ликвидиране на аварии на територията на находището 
следва да се съобразен с нормативните изисквания, като мерките, предвидени в него, са 
задължителни за всички работници в предприятието. 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.  

В Плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии на територията на находището 
ще трябва да се предложат и мерки за предотвратяване или преодоляване на възникналите 
аварийни ситуации. Основните положения, които трябва да залегнат в плана, са: 

 Създаване на щаб от щатни служители, които трябва да бъдат основните 
организатори за преодоляване на възникнали аварии; 

 Работа с изправни машини за избягване на аварийни ситуации и залпови 
изпускания на нефтопродукти и други замърсяващи вещества; 

 Инструктаж за извършваните добивни работи и мерки за преодоляване на 
кризисните ситуации; 

 Осигуряване и поставянето им на подходящи места на аптечки за даване на 
първа помощ при злополуки и травми. 
 

IX. СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ НА ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА 
КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС ИЛИ НА 
ОПРАВОМОЩЕНИ ОТ ТЯХ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ДРУГИ 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЕДОМСТВА И ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ДЪРЖАВИ - В 
ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ, ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ 
КОНСУЛТАЦИИ 
 

В изпълнение на изискванията на чл.95, ал.3 от ЗООС, чл.9 от Наредбата за условията 
и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Възложителят 
„Каолин“ ЕАД проведе консултации по обхвата и съдържанието на Доклада за ОВОС 
(ДОВОС) за инвестиционно предложение „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”. 
 

Таблица IX-1. Становища от институции и заинтересовани лица в хода на 
процедурата по ОВОС 
 

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На база на анализа на въздействие върху хората и компонентите на околната среда 

на инвестиционно предложение, проучвания и консултации, както и направената прогнозна 
оценка за въздействието на обекта върху компонентите на околната среда и факторите, и 
отчитайки: 

 съответствието на инвестиционното предложение на концесионния договор; 
 използването на подходящи методи и средства за изземване на полезното 

изкопаемо; 
 съответствието на инвестиционното предложение с изискванията на 

нормативната база; 
 надеждността на приетите технологични решения и ниския риск от аварийни 

ситуации; 
 липсата на недопустими въздействия върху компонентите на околната среда 

през строителния, експлоатационния и следексплоатационния периоди; 
 създаването на трудова заетост в община Дулово; 
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 липсата на здравен риск за населението в близост до разглеждания участък на 
находището. 
 

Авторският колектив на настоящия Доклад за ОВОС счита, че прилагането на 
„нулева алтернатива“ следва да бъде отхвърлено и инвестиционното предложение 
може да бъде одобрено при изпълнение на мерките, посочени в раздел VII на доклада. 
 

XI. ОПИСАНИЕ НА ТРУДНОСТИТЕ (ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ, 
НЕДОСТИГ ИЛИ ЛИПСА НА ДАННИ), СРЕЩНАТИ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС 
 

Колективът, разработил настоящия доклад, срещна добро разбиране от различните 
институции при събирането на необходимата за ОВОС информация. Възложителят на 
доклада е предоставил своевременно и в пълен обхват наличната информация и документи 
за инвестиционното предложение. Не са констатирани проблеми и при провеждане на 
консултациите и посещение на площадките. Като известна трудност се отчита липсата на 
изготвен и одобрен Общ устройствен план на община Дулово, чиито предвиждания в 
дългосрочен план да бъдат отразени и съобразени в изготвения доклад.
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