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ДОСВ  Доклад за оценка на степента на въздействие  

ЕИО  Европейска икономическа общност  

ЕМП Електромагнитни полета 

ЗБР  Закон за биологичното разнообразие  

ЗЗШОС Закона за защита от шума в околната среда 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗУО  Закон за управление на отпадъците  

ИАОС  Изпълнителна агенция околна среда  

ИН Инвестиционно намерение 

ИП  Инвестиционно предложение  

КАВ Качество на атмосферния въздух 

КР Комплексно разрешително 

ЛОС  Летливи органични съединения  

ЛПС Лични предпазни средства 

ЛМС Локални мониторингови станции 

МАС Мобилна автоматична станция 

МЗ  Министерство на здравеопазването  

МОСВ  Министерство на околната среда и водите  

МП Мониторингов пункт 

МПС  Моторно превозно средство  

МС  Министерски съвет  

НДНТ Най-добри налични техники 

НСИ  Национален статистически институт  

НСМОС Национална система за мониторинг на околната среда 

НСЗП  Национална служба за защита на природата  

НСПБЗН  Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението”  

НДЕ Норми за допустими емисии 

ОПР Общински план за развитие 

ОП  Оперативна програма  
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ОВОС  Оценка на въздействието върху околната среда  

ОС  Оценка на съвместимост  

ПБВ Питейно-битово водоснабдяване 

ПВТ Подземно водно тяло 

ПАВ Полициклични ароматни въглеводороди 

ПВР Пробивно-взривни работи 

ПДК Пределно допустима концентрация 

ПУМО План за управление на минните отпадъци 

ПУП  Подробен устройствен план  

ПУРБ  План за управление на речните басейни  

ПУРН  План за управление на риска от наводнения  

РДВ Рамкова Директива за водите 

РДП Регионален диспечерски пункт 

РЗИ  Регионална здравна инспекция  

РИОСВ  Регионална инспекция по околна среда и води  

РЛ Регионална лаборатория 

РПМ Републиканска пътна мрежа 

РОУКАВ  Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух  

РЗПРН Райони със значителен потенциален риск от наводнения 

СГ НОЧЗ Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве 

СГС Средногодишна стойност 

СД НОЧЗ Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве  

СКОС Стандарти за качество на околната среда 

ФПЧ  Фини прахови частици  

ЦДП Централен диспечерски пункт 
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Информация за контакт с Възложителя  

Възложител: „РЕСУРСИ” ЕООД 

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Княз Борис І” №47, ет. 1, ап. десен 

Телефон, e-mail: +359887239079, bestmanagement1@gmail.com 

Лице за контакт: Соня Русева Илиева 

Основание за разработване на Доклада за ОВОС 

Настоящият Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда се извършва на 

инвестиционно намерение за „Добив на подземни богатства - строителни материали /пясъци/, 

от находище „Окопите”, разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, Област 

Ямбол”. Възложител на инвестиционното предложение e „Ресурси” ЕООД. 

В съответствие с действащата нормативна уредба, Възложителят е информирал 

РИОСВ-Стара Загора за инвестиционното си предложение. Предвид на това, че ИП попада в 

обхвата на т. 19 – „Открит добив в кариери и рудници на суровини при площ над 25 хектара” 

от Приложение № 1 към чл. 81, ал. 1, т. 1 на ЗООС, подлежи задължително на ОВОС.  

Видно от Писмо № КОС 01-5587/ 01.07.2016 г. на РИОСВ-Стара Загора открития добив  

в кариери и рудници на суровини при площ над 25 хектара е извън обхвата на Приложение 

№4 от ЗООС към чл. 117, ал. 1 и за реализацията на ИП не е необходимо издаването на 

комплексно разрешително (Приложение №1). 

ИП съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), във 

връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) е подложено на оценка за 

съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. На основание чл. 40, 

ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея е направена преценка за 

вероятната степен на отрицателно въздействие, според която: инвестиционното предложение 

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните 

местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона 

BG0000195 „Река Тунджа 2”. 

След разработване и внасяне за разглеждане на Задание за обхват и съдържание на 

Доклада за ОВОС за инвестиционното предложение, съобразено с изискванията на чл. 10, ал. 

3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда /НУРИОВОС/, с писмо Изх. № КОС 01-5587/07.03.2017 г., (Приложение №1) 

компетентният орган дава указания за преработване на предложеното Задание. С писмо Изх. 

№ КОС-01-5587/03.10.2017 г. РИОСВ - Стара Загора приема представеното преработено 

Задание и дава указания за следващите действия на Възложителя (Приложение №1). 

  По предлаганото от Възложителя Задание за определяне обхвата и съдържание на 

Доклада за ОВОС са извършени консултации и с РЗИ – Ямбол, БД „Източнобеломорски 

район”, „ВиК” ЕООД Ямбол, РИМ – Ямбол и Община Тунджа. 

  Основа за изготвянето на настоящия ДОВОС представлява коригирано Задание за 

обхват на оценката, съобразно указанията на компетентния орган (Отделно Приложение 

към ДОВОС).  

Настоящият ДОВОС е разработен от колектив от експерти, които отговарят на 

изискванията, поставени в чл. 83 на ЗООС и чл. 11, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на ОВОС. На основание чл. 12, ал. 4 от горецитираната Наредба в настоящият 
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Доклад са представени: 

 списък на експертите и ръководителя на колектива, изработили Доклада за ОВОС, 

в който всеки се е подписал срещу разработените от него части на Доклада 

(Приложение 6); 

 писмени декларации на експертите, с които се декларира тяхната независимост 

(Приложение 6); 

 копия на дипломите на експертите, притежаващи образователно - квалификационна 

степен магистър (Приложение 6).  

I. Подробна характеристика на инвестиционното предложение, включващо 

информация относно размера, засегнатата площ, параметрите, мащабността, обема, 

производителността, обхвата, оформлението на ИП в неговата цялост 

1. Описание на местоположението на инвестиционното предложение 

Настоящото инвестиционно предложение е във връзка с предоставена концесия за 

добив на „Ресурси” ЕООД с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 

от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, представляващи 

изключителна държавна собственост, от находище „Окопите”, разположено в землището на с. 

Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол.  

Местоположение  

На Фиг. 1 е показано местоположението на находище „Окопите” и контурите на 

концесионната площ и на изчислените запаси. 

 

Фиг. 1 Карта с местоположение на находище „Окопите” 

       -    контур на концесионната площ;                -    контур на изчислените запаси 
 

На Фиг. 2 е представена извадка от топографска карта с местоположението на 

находище „Окопите” и с нанесени отстояния спрямо най-близо разположените населени 

места. 
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Фиг. 2 Извадка от топографска карта с местоположение на находище „Окопите”,                                              

земл. на с. Окоп с нанесени отстояния до най-близо разположените населени места 

Находището е разположено на:  

 725 м И-но от с. Окоп; 

 3 км ЮЗ-но от с. Калчево; 

 3.6 км ЮИ-но от с. Кукорево; 

 4 км СИ-но от с. Ханово. 

 6.4 км СЗ-но от с. Симеоново. 
 

Теренът на инвестиционното предложение не засяга елементи от Националната 

екологична мрежа - защитени зони, защитени територии и буферни зони около защитени 

територии. Най-близо разположената защитена зона е BG0000195 „Река Тунджа 2” за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, 

ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР. ЗЗ отстои на около 3.5 км западно от находището.  

2. Описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение в 

неговата цялост и ако е приложимо - на необходимите дейности по събаряне и 

разрушаване, както и изискванията относно използването на водите и земните недра 

- на етапа на строителство и на етапа на експлоатация 

 Предмет на ИП е реализацията на концесия за добив и експлоатация на подземни 

богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - 

пясъци, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Окопите”, 

разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол. Предоставена е на 

„Ресурси” ЕООД с Решение на Министерския съвет на РБългария за откриване на процедура 

за предоставяне на концесия №950 от 27.12.2011 г. Концесионният договор е сключен на 

24.04.2012 г., с право на експлоатация за срок от 35 г. (Приложение №2). 
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С Договора за концесия се определя концесионна площ от 362 662 м2, която включва 

площта на находището (запасите) - 316 917 м2 и допълнителните площи, необходими за 

осъществяване на дейностите по концесия извън добива - 45 745 м2.  

Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ и на запасите на 

находище „Окопите” са представени в Таблица 1: 

Таблица 1 Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ                                      

и на запасите на находище „Окопите” в координатна система 1970 г. 
 

Концесионна площ Запаси 

№ Х У № Х У 

1 4630898.9 9511022.2 1 4631910.7 9511490.1 

2 4631007.0 9511056.0 2 4631925.4 9511581.8 

3 4631137.2 9511096.6 3 4631920.3 9511636.8 

4 4631367.5 9511181.6 4 4631822.9 9511723.8 

5 4631541.8 9511191.6 5 4631650.2 9511632.4 

6 4631710.1 9511328.3 6 4631462.0 9511537.4 

7 4631924.6 9511481.5 7 4631281.6 9511484.8 

8 4631940.2 9511581.3 8 4631049.1 9511477.2 

9 4631934.7 9511644.1 9 4630897.9 9511376.4 

10 4631825.1 9511741.9 10 4630922.2 9511305.3 

11 4631643.4 9511645.8 11 4631107.1 9511268.6 

12 4631456.5 9511551.4 12 4630967.1 9511173.9 

13 4631279.2 9511499.7 13 4630898.6 9511127.6 

14 4631044.4 9511492.1 14 4630911.2 9511041.7 

15 4630879.9 9511382.4 15 4631002.6 9511070.3 

16 4630910.8 9511292.2 16 4631132.3 9511110.8 

17 4631068.9 9511260.9 17 4631364.4 9511196.5 

18 4630958.8 9511186.4 18 4631536.1 9511206.3 

19 4630882.4 9511134.8 19 4631701.0 9511340.2 
 

В северната си част находището включва стара съществуваща кариера за добив на 

пясъци, използвана в миналото и заемаща 1/3 от цялата площ на находището. 

 Съгласно направената Справка №РД09-1269/29.11.2016 г. от Общинска служба по 

земеделие „Тунджа-Ямбол” към Областна Дирекция „Земеделие” - Ямбол и предоставената 

информация в границите на находище „Окопите” влизат 28 поземлени имота или части от тях 

(Приложение №2). Собствеността на земята и отделните поземлени имоти, попадащи в 

концесионната площ са представени в Таблица 2: 
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Таблица 2 Списък на имотите и техните собственици по КВС на земл.                                                               

на с. Окоп, попадащи в находище „Окопите” 

 

№ Имот № Собственост Собственици 

1 14068 частна н-ци на Димитър Тодоров Терзиев 

2 14069 корпоративна „Ромфарм компани” ООД 

3 14075 частна Петър Минев Иванов 

4 14094 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

5 15037 частна н-ци на Илия Колев Молдованов 

6 15038 частна Атанас Пенчев Атанасов 

7 15041 корпоративна ЗПК „Тунджа” и Стефан Стефанов Тодоров 

8 15042 частна Живко Иванов Желев 

9 15044 частна Живко Иванов Желев 

10 15045 частна н-ци на Диньо Донев Евтимов 

11 15046 корпоративна „Росагрофонд” ООД 

12 15052 частна н-ци на Йовчо Тенев Йовчев 

13 15053 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

14 15069 корпоративна ЗПК „Тунджа” 

15 15070 корпоративна „Акцент ЗН” ЕООД 

16 15087 корпоративна „Ромфарм компани” ООД 

17 15088 корпоративна „Ставен” ООД 

18 15089 корпоративна „Ромфарм компани” ООД 

19 15090 частна Христо Монев Тенев 

20 15091 частна Минчо Стоянов Монев 

21 15118 корпоративна ЗПК „Тунджа” 

22 15119 частна Юлиан Николов Илиев 

23 23008 общинска Община Тунджа – язовирно езеро 

24 23010 частна Мария Славова Димитрова 

25 23011 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

26 23012 корпоративна СД „Невега – Станеви СИЕ” 

27 00017 корпоративна „Митстрой” ЕООД 

28 00019 общинска Община Тунджа – язовир 

 

Взаимоотношенията собственик на земя – концесионер, които не са собственост на 

дружеството ще се уреждат съгласно изискванията на чл. 74 и чл. 75 от Закона за подземните 

богатства чрез сключване на договор между двете страни, с който в полза на концесионера 

се учредява вещно право на ползване върху земята за срока на концесията и се определят 

условията, редът и обезщетението за ползването на земята. 
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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) 

Подземните богатства - строителни материали са общоразпространени полезни 

изкопаеми.  

Инженерно-геоложките условия са благоприятни за открита разработка на находището. 

Теренните дадености също благоприятстват открития кариерен метод на експлоатация, без 

извършване на пробивно-взривни работи (ПВР).  

Концесионната площ от 362 662 м2 е напълно достатъчна за осигуряване на 

нормалното изземване на строителния материал, без да е нужно излизане извън границите на 

площта и навлизане в гранични територии.   

Разработването на находище „Окопите” ще се извършва без строителство на сгради и 

спомагателни обекти. Ще бъде използвано подвижно технологично оборудване. За битови 

помещения за персонала и съблекални ще се оборудват фургони на колела, чието 

местоположение при необходимост ще се променя. 

Изготвен е Доклад за резултатите от извършените геологопроучвателни работи за 

строителни материали – кариерен пясък, годен след преработка за получаване на обикновен 

бетон и строителни разтвори и изчисляване на запасите към 01.06.2006 г. от находище 

„Окопите”, земл. на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол. Количествата на установените 

запаси съгласно този Доклад са представени в Таблица 3: 

Изчислените запаси са утвърдени с Решение на СЕК, Протокол №НБ-66 от 

1.11.2006 г. 

Площта на находището (запасите) е 316 917 м2. Общият обем на изчислените 

промишлени запаси от кариерен пясък е 1 886 475 м3, общо за категории запаси Доказани 

[111] и Вероятни [122]. 

Съгласно т. 5 от Параграф § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за подземните 

богатства под понятието „запаси” трябва да се подразбира следното: „определени 

количества или обеми полезни изкопаеми в находището на подземни богатства, които 

технически е възможно, екологосъобразно и икономически изгодно да бъдат предмет на 

добив”. Съгласно т. 28 от същия параграф под понятието „ресурси” трябва да се подразбира 

следното: „вероятните количества или обеми от полезни изкопаеми в находището, които не са 

оконтурени и доказани достатъчно убедително с извършените геологопроучвателни работи 

или за които липсва достатъчна техническа, технологична, екологична и икономическа 

оценка, необходима за проектиране и извършване на добив”. 

Таблица 3 Изчисляване на запасите от кариерен пясък и обема на                                           

откривката по категории на запасите за находище „Окопите” 
 

Категория на 

запасите 

Обем на 

откривката, м3 

Дебелина на 

откривката, м 

Площ, 

м2 

Полезна 

дебелина, м 

Обем на 

запасите, м3 

Доказани 

запаси [111] 
983 048 4,28 316 918 4,40 1 395 503 

Вероятни 

запаси [122] 
0 0.00 245 486 2,00 490 972 

Общо запаси 

[111]+[122] 
983 048 4,28 316 918 5,95 1 886 475 
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Обемът на запасите в категория (111) представлява 74 % от общото количество на 

запасите. Отношението на откривката към запасите е 1:1,9. Откривката е в относително 

голямо количество – обема ѝ е 983 048 м3  или около 52 % от общия обем на запасите. 

Средната дебелина е 4.28 м. Състои се от почва и глинести наслаги, които покриват почти 

повсеместно полезното изкопаемо.  

Добивът ще бъде реализиран в рамките на концесионния период - 35 години. 

Предвижда се да започне от старата съществува кариера за добив на пясъци, намираща се в 

северната част на находището. Кариерата ще се отработва на хоризонтални слоеве в 

технологична последователност отгоре-надолу.  

Находището е изградено главно от разнозърнести, полимиктонови слабо споени 

пясъци с глинесто съдържание. Добивните работи ще се водят по открит начин. Създаването 

на готови за изземване запаси се осъществява чрез провеждане на откривни работи, които се 

заключават в изземването на откривката и транспортирането ѝ до насипище (депо). При 

наличие на хумусен хоризонт, същият ще се отстранява и депонира селективно. 

След частичното освобождаване на дъното на кариерата, откривката започва да се 

насипва в отработеното пространство, което ще доведе до укрепване борда на кариерата и 

преустановяване заемането и нарушаването на свободни площи. Добивните работи започват 

след отстраняването на откривката от дадено добивно поле.  

Съгласно изготвения Доклад за резултатите от извършените геологопроучвателни 

работи за строителни материали – кариерен пясък, годен след преработка за получаване на 

обикновен бетон и строителни разтвори и изчисляване на запасите към 01.06.2006 г. от 

находище „Окопите”, земл. на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол, физикомеханичните 

свойства на кариерния пясък след пресяване през сито 5 мм и промиване, отговарят на всички 

изисквания на: 

– БДС - 171-83 г.   –   Пясък за обикновен бетон; 

– БДС - 2271-83 г. –   Пясък за строителни разтвори.  

Промиването на полученият пясък е необходимо за достигане на изискващия се от 

стандарта зърнометричен състав. 

3.1. Описание на технологичния процес 

Добива на подземни богатства - строителни материали /пясъци/ от находище 

„Окопите”, разположено в земл. на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол ще се извършва в 

следната технологична последователност:  

 отнемане и депониране на хумусния слой; 

 премахване на откривката, която се изсипва в иззетото пространство; 

 изземване на полезното изкопаемо – изгребване на пясъка от най-горния хоризонт и 

товарене на отбитата маса чрез багер на автосамосвали; 

 транспортиране на изкопаната суровина до съществуващата промишлена площадка със 

съхранена до голяма степен бетонова настилка за просъхване; 

 при необходимост част от добивания материал ще се товари с челен товарач на 

автосамосвал и ще се транспортира до мобилната пресевно-сортировъчна миячна 

инсталация; 

 в пресевно-сортировъчната миячна инсталация се извършва сортиране на материала на 

фракции и промиване; 

 транспортиране на полученият пясък до депо за готова продукция. 
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Разкриване и подготовка на пясъците за изземване. През концесионния срок ще се 

премахне откривка с обем 983 048 м3, която ще се депонира в границите на концесионната 

площ на терен, съседен на добивното поле и ще се използва за техническа рекултивация на 

кариерата. Събирането и пробутването на откривката ще се извършва с булдозер Komatsu 

D155AX, като необходимия брой машиносмени е 42.  

За нормална експлоатация в кариерата се предвижда откривните работи да изпреварят 

с 5 м развитието на добивните. 

Иззетата откривка ще бъде депонирана в едно насипище „Стерил”, когато почвения 

слой има дебелина под 0.05 м. Ако при разкривните работи се установи, че дебелината му е 

по-голяма, отнетата почва ще се депонира в отделно насипище „Хумус”. 

Добивни работи. Системата на разработване на находището по обединената 

класификация на системи за открито разработване е група „Б” с надлъжно транспортиране на 

откривката в насипището.  

При това ниво на проученост на база средни изчисления, може да се предвиди, че:  

 Добивът на пясъци ще се извършва на максимална дълбочина от 11 м (сондаж 

26) до 14 м (сондаж 25) или при средна дълбочина Нср.= 12 м от терена, при 

средна кота дъно = 130 м; 

 Нивото на подземните води е от 5,50 м (сондаж 21) до 9,90 м (сондаж 27) или на 

средна дълбочина Нср.= 7 м от терена, при средна кота ВН = 135 м. 

Приблизително 50 % от доказаните запаси [111] са под нивото на подземните води или 

около 697,0.103 м3. Всички вероятни запаси [122] в размер на 491,0.103 м3 са под нивото на 

подземните води. Приблизително 63 % от общите запаси [111]+[122] в размер на 1188,0.103 м3 

са под нивото на подземните води, а само 37 % от общите запаси в размер на 698,5.103 м3 са 

над нивото на подземните води. Данните са преставени в Таблица 4: 

Таблица 4 Данни за запасите спрямо нивото на подземните води 

Дълбочина, м 
Мощност на 

пласта, м 
Кота терен = 142 м Описание 

4,0 4,0 Откривка = 138 м Откривка – 983,0.103 м3 

7,0 3,0 ВН = 135 м Доказани запаси [111] над ВН-698,5.103 м3 

10,0 3,0 [111] = 132 м Доказани запаси [111] под ВН-697,0.103 м3 

12,0 2,0 [122] = 130 м Вероятни запаси [122]-491,0.103 м3 

Забележка: Всички размери и коти са средни за находището. 

Добивните работи започват след отстраняването на откривката от дадено добивно 

поле. Те се осъществяват с електрически багер Драглайн „Е 301”, от едно стъпало с височина 

10 м по цялата площ на полето. Добивът се извършва под вода, без водопонизяване. Ъгълът на 

откоса на динамичното работно стъпало е около 45о. Ъгълът на откоса на стъпалото в крайно 

положение е 25о, който се явява ъгъл на естествения откос на суровината във водна среда и 

осигурява дългогодишната стабилност на стъпалото (борда) на кариерата. 

 Суровината ще се разстила на изградената в миналото промишлена площадка със 

съхранена до голяма степен бетонова настилка за просъхване. Една част ще бъде реализирана 

в естествено състояние на строителния пазар. Разстилането на пясъците и оформянето на 

насипище ще се извърши с фадрома, която за една смяна ще обработи количеството, 

превозено за една смяна.   

 Промиването при необходимост на част от добивания материал ще става в мобилната 
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пресевно-сортировъчна миячна инсталация, където ще се извършва и сортиране на материала 

на фракции. Инсталацията е подвижна и се стационира в съответствие с напредването на 

добивните работи. На Фиг. 3 е представена схемата на пресевно-сортировъчна миячна 

инсталация. 

 

Фиг. 3 Схема на пресевно-сортировъчна миячна инсталация 

 Технологичната схема включва инсталация, захранвана чрез приемен бункер, от където 

суровината постъпва на сито с размер на отворите на ситовата повърхност 10х10 мм. Пясъкът 

с едрина под 10 мм постъпва за разбъркване в бъркалка. След разбиване на глинестите 

частици, пясъкът постъпва в класификатор за класификация и промивка. Сливът от  

класификатора по тръбопровода се отвежда до хвостохранилище. Пясъците от класификатора 

преминават през сито с размер на пресевната повърхност 5х5 мм за контролно пресяване. 

Транспортирането на материала между отделните звена на инсталацията се извършва с 

гумено-транспортни ленти (ГТЛ). Подситовият продукт е готов пясък за строителни цели. От 

там се транспортира до промишлената площадка за просъхване. 

 Готовият продукт – пясък за обикновен бетон и пясък за строителни разтвори ще се 

транспортира до депо за готова продукция. В зависимост от търсенето суровината, добивана 

от находището ще се извозва ежедневно (ежеседмично или ежемесечно) до крайните 

потребители по съществуващите пътища за различни райони от страната. 

Рекултивация на терена 

След влизането в сила на Договора за концесия ще се изработи и съгласува с 

Министерството на икономиката цялостен Проект за ликвидация или консервация на минно 

добивния обект и рекултивация на засегнатите земи, който ще включва всички 

законосъобразни мерки и срокове за тяхното изпълнение. Като идеята е след изземване на 

полезното изкопаемо, нарушените терени да бъдат възстановени и рекултивирани с цел 

хармоничното им вписване в околния ландшафт, изпълнявайки естетически функции. 

Изборът на подходящ план за провеждане на закриването и рекултивацията на 

засегнатия терен е от много важно значение за минимизиране на въздействието от добивните 

и транспортните работи. След приключване на изземването голяма част от теренът ще се 

обособи като открита водна площ. 
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Техниката ще домува на територията на кариерата, на съществуващата промишлена 

площадка до сградите. 

Транспортните средства ще се зареждат на бензиностанция извън обекта, а  добивните 

машини ще се зареждат с гориво от мобилна цистерна, зареждана на бензиностанция извън 

обекта.  Обслужването и ремонтите при необходимост на добивната и транспортна техника 

ще се извършват в сервизна база в гр. Ямбол. 

3.2. Схема на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура 

 Готовият продукт – пясък за обикновен бетон и пясък за строителни разтвори ще се 

транспортира до депо за готова продукция. В зависимост от търсенето суровината, добивана 

от находището ще се извозва ежедневно (ежеседмично или ежемесечно) до крайните 

потребители по съществуващите пътища за различни райони от страната. 

За реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда промяна на 

съществуващата на инфраструктура. Ще се използва съществуващият технологичен основен 

извозен път, преминаващ през концесионната площ и свързващ обекта с първокласния път от 

Републиканската пътна мрежа  І-7 ГКПП Силистра – ГКПП Лесово. Дължината на отсечката 

от границата на концесионната площ до пътя е 1.04 км в северозападна посока. 

От път І-7 има връзка с третокласния път IIІ-5304, свързващ с. Кукорево и гр. Ямбол. 

Отклонението се намира на около 1.3 км в югозападна посока.  

На Фиг. 4 и Фиг. 5 е показано транспортното трасе за извозване на добитата суровина. 

 

Фиг. 4 Сателитна снимка на района с означено транспортно трасе за извозване на                 

добитата суровина от находище „Окопите”   
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Фиг. 5 Сателитна снимка на района с означено транспортно трасе за извозване на                 

добитата суровина от находище „Окопите” 

 На следващ етап ще се изготви транспортна схема за извозване на добития материал и 

ще се съгласува с Кметовете на засегнатите Общини и Кметства, както и с РИОСВ-Стара 

Загора. 

3.3. Производствен капацитет на находище „Окопите” 

Годишната производителност ще бъде до 50 000 м3 пясък.  

Добивът и преработката на строителните материали ще се осъществява с мобилна 

техника на дружеството, при едносменен режим на работа, 300 дни годишно при 5 работни дни 

в седмицата, с 1 работна смяна в денонощието с продължителност – 8 h. 

3.4. Производствен персонал 

Предвижда се на обекта да работят общо 14 броя работници: 

- началник кариера – 1 бр. 

- багерист – 1 бр. 

- фадромист – 1 бр. 

- шофьор на автосамосвал – 2 бр. 

- работници по инсталацията – 3 бр. 

- електромеханик – 1 бр. 

- кантарджия – 1 бр. 

- охрана – 4 бр. 
 

Охраната през делничните дни ще бъде само нощна смяна, а през празничните  – 

целодневна.  
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За административно-битовото обслужване и складови нужди ще се използват 

съществуващите сгради, намиращи се в ПИ 00017, собственост на „Митстрой” ЕООД. 

 Ще се монтират и фургони (за съблекални), чието местоположение при необходимост 

ще се променя. 

3.5. Енергийни нужди и използвана енергия 

 Електроенергия 

Обектът е електрифициран в миналото при разработването на старата съществуваща 

кариера. 

 Горива 

По време на експлоатацията на кариерата дизелово гориво ще ползват минната 

техника, автротранспорта за откривка, добита суровина и готова продукция.  

Транспортните средства ще се зареждат на бензиностанция извън обекта, а  добивните 

машини ще се зареждат с гориво от мобилна цистерна, зареждана на бензиностанция извън 

обекта.  

Всички горива ще бъдат стандартни търговски продукти, закупувани и доставяни със 

съответни сертификати. Съдържанието на сяра в дизеловото гориво ще бъде под 0.2 %. 

3.6. Естество и количество на използваните материали и природни ресурси 

(включително водите, земните недра, почвите и биологичното разнообразие) 

3.6.1. Качествена и технологична характеристика на суровината за получаване 

на пясък, годен за строителни разтвори и бетон 

Изготвен е Доклад за резултатите от извършените геологопроучвателни работи за 

строителни материали – кариерен пясък, годен след преработка за получаване на обикновен 

бетон и строителни разтвори и изчисляване на запасите към 01.06.2006 г. от находище 

„Окопите”, земл. на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол. Основната задача при 

извършенотото геоложко проучване на пясъците от находище „Окопите” е изясняване 

количеството полезно изкопаемо и окачествяването му като суровина за получаване на пясък, 

годен за строителни разтвори и обикновен бетон. Извършена е комплексна оценка на базата 

на получените резултати от физико-механичните изследвания. 

Основните физико-механични показатели на получения пясък са представени в 

Таблица 5: 

Таблица 5 Основни физико-механични показатели на получения пясък от находище „Окопите” 

Показатели Дименсия 2005 г. 1973 г. 

Об. маса в св. насипно състояние кг/м3 1520 1399.5 – 1244.8 

Специфично тегло кг/м3 2500 2570.7 – 2493.8 

Порьозност % 39.2 50.6 – 44. 4 

Модул на едрината  2.95 - едър 3.8 – 3.0 - едър 

Отмиваеми частици % 2.5 18.7 – 12. 0* 
      

      * Забележка: за изходната суровина. 

Полученият пясък е едър и ще бъде окачествен по БДС - 171-83 (Пясък за обикновен 

бетон) и БДС - 2271-83 (Пясък за строителни разтвори). 
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 Характеристика на пясъка за строителни разтвори по БДС 2271 - 83 

Едно от основните изисквания към пясъка е по зърнометричен състав да отговаря на 

стандарта. Получените резултати при окачествяването му като суровина за получаване на 

пясък, годен за строителни разтвори са представени в Таблица 6: 

Таблица 6 Резултати при окачествяването суровината за получаване на пясък, годен за 

строителни разтвори 

Изисквания на 

стандарта 

Преминали количества в % по маса през сито, мм 

5.0 2.5 1.25 0.63 0.315 0.16 

100 90-100 80-100 55-90 30-70 0-20 

Получени резултати 100 83.00 59.00 34.00 21.50 7.50 

 

Може да се направи извода, че след пресяване на сито 5 мм и промиване пясъкът 

отговаря на изискванията на стандарта. 

Съпоставката на изискванията на стандарта към пясъка за съдържание на вредни 

примеси и получените резултати са представени в Таблица 7: 

Таблица 7 Изисквания на стандарта към пясъка за съдържание на вредни примеси 

Наименование на примесите 

Марка на разтвора по БДС 

9340-76 Получени 

резултати 
до 10 вкл. от 10 до 75 вкл. 

Съдържание на отмиваеми (глинести и праховидни) 

частици в % по маса, не повече от 
15 10 2.5 

Съдържание на бучки глина и др. примеси, в % по 

маса, не повече от 
1 1 не 

Съдържание на обща S (като SO3, в %) не повече от 2 2 - 

Съдържание на слюда в % по маса, не повече от  2 2 - 

Съдържание на вредни органични примеси 
Не по-тъмен разтвор от 

еталона 

По-светъл 

цвят от 

еталона 

 

 От представените данни е видно, че по съдържание на вредни примеси получените 

пясъци отговарят на стандарта по всички показатели за разтвори до марка 75 включително и 

могат да бъдат използвани за тези цели след пресяване на сито 5 мм и промиване за достигане 

на изискващият се от стандарта зърнометричен състав. 

 Характеристика на пясъка за производство на обикновен бетон по БДС 171 - 83 

Изискванията към зърнометричния състав на пясъка за производство на бетон, 

съпоставени с получените резултати, са представени в Таблица 8: 

Таблица 8 Резултати при окачествяването суровината за получаване на пясък,                                

годен за производство на бетон 

Изисквания на 

стандарта 

Вид на 

пасъка 

Модул на 

едрина 

Преминали количества в % по маса 

през сито, мм 

2.5 1.25 0.63 0.315 0.16 

Едър 3.5-2.9 75-85 45-65 20-40 5-15 0-3 

Среден 2.9-2.3 85-95 65-85 40-60 15-25 3-8 
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Ситен 2.3-1.7 95-100 85-95 60-80 25-40 8-15 

Получени резултати 2.95 83.0 59.0 34.0 21.5 7.5 

 

Може да се направи извода, че по зърнометричен състав получения пясък може да се 

класифицира като „едър” и отговаря на изискванията на стандарта. 

Съпоставката на изискванията на стандарта към пясъка за съдържание на вредни 

примеси и получените резултати са представени в Таблица 9: 

Таблица 9 Изисквания на стандарта към пясъка за съдържание на вредни примеси 

Наименование на примесите 

Изисквания по БДС 171-83 

Получени 

резултати 

За III и IV групи 

обикновен бетон, съгласно 

БДС 7268-83 и за бетони с 

предварително напрегнати 

конструкции 

За всички 

останали 

бетони по 

БДС 7268-83 

Съдържание на отмиваеми (глинести и 

праховидни) частици в % по маса, не 

повече от 

3 5 2.5 

Съдържание на бучки глина и др. 

примеси, в % по маса, не повече от 
0.5 1 не 

Съдържание на обща S (като SO3, в %) 

не повече от 
0.5 1 няма 

Съдържание на слюда в % по маса, не 

повече от  
1 2 0.04-0.14 

Съдържание на вредни органични 

примеси 
Не по-тъмен разтвор от еталона По-светъл  

Съдържание на разтворим SiO2 50 mmol/dm3 - 

 

От представените данни е видно, че пясъкът получен след пресяване на сито 5 мм и 

промиване, отговаря на изискванията на стандарта за производство на обикновен бетон по 

отношение на вредни примеси. 

3.6.2. Консумация на вода  

Водоснабдяване и канализация 

При реализиране на ИП се предвижда изграждане на водовземни съоръжения на 

повърхностни води от котлованите, които са образувани при добива на инертните материали. 

Чрез напорни помпи ще се подава вода от водоема на отработеното пространство до 

пресевно-сортировъчната миячна инсталация. Отработената вода ще се връща във водоема. 

При необходимост вода от котлованите ще се използва и за оросяване на работната площадка 

и технологичните пътища при експлоатацията на находището. 

Не се предвижда изграждане на водовземни съоръжения от подземни води. 

 Добивът и преработката на строителните материали ще се осъществява с мобилна 

техника на дружеството, при едносменен режим на работа, 300 дни годишно.  

Не се предвижда изграждане на допълнителна водопреносна мрежа до обекта.  

Управление на водите по време на експлоатация 

При осъществяване на инвестиционното предложение ще се ползват:  
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 Вода за питейни нужди  

Предвижда се за питейни нужди на работещите на площадката общо 14 човека да се 

доставя бутилирана минерална или трапезна вода.  

 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. 

Отпадъчни води ще се формират при необходимост от  извършване промивка на 

добития инертен материал, чрез мобилна пресевно-сортировачна инсталация. Ще се използва 

вода на оборотен цикъл от котловани, които са образувани при добива на инертни материали, 

като съгласно възприетата технологична схема ще са необходими, в зависимост от 

количеството и качеството на материала 864 м3/ден.  

Съгласно предвидената технология е необходимо на 1 тон промит материал – 1.20 m3 

оборотна вода. При промиването се предвиждат загуби в размер на 10%.  

- При капацитет на инсталацията от 90 t/h и при 8 часов режим на работа са необходими 

864 m3/ден оборотна вода; 

- При 10% загуби, утайниците ще се допълват с 86.4 m3/ден., Qср.ден=1.0 l /s. 

- При 300 работни дни в годината Q год = 25 920 m3; 

- При 8 часов работен ден Qmax = 3.0 l/s.   

Водата  чрез напорни помпи ще се подава от водоема на отработеното пространство до 

пресевно-сортировъчната миячна инсталация. Тъй като състава и свойствата на тези води не 

претърпяват промяна, а ще са замърсени единственно с неразтворени вещества, технологията 

предвижда да се изпускат във водоема на отработеното пространство, който ще изпълнява 

ролята на гравитачен утаител.       

Съгласно чл. 3 т. 9. (нова - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) от Наредба 

№2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни 

обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на 

замърсяване, не се счита за заустване, изпускането на възвратими води при добива на 

строителни материали в безотточни, изкуствено създадени от дейността водни тела със 

стоящи повърхностни води, чиито състав и свойства след естественото им утаяване не са 

влошени спрямо водите на изкуственото водно тяло, от което са отнети. 

За ползване на необходимите водни количества е необходимо да се получи разрешение 

от БД „Източнобеломорски район” – Пловдив (Закон за водите, чл. 46 т. 1, „ж”). 

 Вода за санитарно-битови нужди 

Не се предвижда снабдяването на персонала с вода за битови нужди. Санитарно 

хигиенното му обслужване ще се извършва извън площадката на кариерата. 

3.6.3. Биологично разнообразие 

  Върху природата и биологичното разнообразие влияние ще окажат всичките етапи на 

инвестиционното предложение - от началното проучване и реалната експлоатация на 

площадката до нейното евентуално закриване и рекултивация. При оценяване на   

потенциалните  въздействия на добивните дейности върху природата и дивата флора и фауна 

е взето предвид, че тези въздействия могат да засягат не само самата добивна площадка, но 

и всички прилежащи съоръжения, като например пътища за достъп, транспортни ленти, 
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места за съхранение, насипи от остатъци и т.н. Предотвратяването на въздействия през 

целия жизнен цикъл на кариерата се определя от решения, взети на етап изготвяне на 

Доклад по ОВОС и изготвяне на проекта. Приемането на подходящи мерки за смекчаване 

може да спомогне за намаляване и дори за елиминиране на някои отрицателни въздействия от 

този вид дейности.  

  Преди етапа на започване на експлоатация на кариерата (минно-подготвителните 

дейности) следва да се отстрани растителността, за да се осигури достъп до територията за 

извършване на дейности по разкриване и подготовка на пясъците за изземване. Тъй като, 

значителна част от площта е вече нарушена от извършван в миналото добив /находището е 

разработено още през 80-те години на миналия век/, на това въздействие няма да са 

подложени всички земи в границите на концесионната площ. За различните етапи на 

инвестиционното предложение се предвижда използване на техника, която ще допринесе за 

завишаване нивото на действие на антропогенните фактори в границата на кариерата - нивата 

на шум и вибрации, локалното запрашване на приземния атмосферен слой от движението на 

обслужващата техника на кариерата. Незначително ще се завиши количеството на вредните 

вещества във въздуха, отделяни от механизацията - въглероден оксид, въглеводороди, азотни 

оксиди, оловни аерозоли, алдехиди, сажди, водни пари  и др.  

  Кариерата ще се отработва на хоризонтални слоеве в технологична последователност 

отгоре-надолу, чрез открит добив, при едно сменен режим на работа и петдневна работна 

седмица. Ще се прилага транспортна система на експлоатация без извършване на пробивно-

взривни работи. При тази технология се минимализира излъчването на шумови емисии в 

околното пространство. Няма риск от увреждане на терени от най-близко разположените 

защитени зони извън границата на кариерата при навлизане на машини в тях или от разливи 

на гориво-смазочни материали. Върху видовите птици влияние ще оказват шума и вибрациите 

от механизацията, което има вероятност да доведе до прогонване от близките територии на 

екземпляри от по-чувствителни към антропогенно присъствие видове. Тъй като шумът от 

движението на строителната механизация се предполага, че ще е равномерен и постоянен, то 

това ще допринесе за възприемането му от животинските обитатели на съседните прилежащи 

терени.  

  За изготвяне на максимално достоверен списък на реално срещащите се 

местообитания, видове животни и растения сме използвали данни от собствени наблюдения 

на територията на площадките и научни данни.  

  Опазването   и   възпроизводството   на   природните   ресурси   и   особено   

разширеното възпроизводство на биологичните ресурси трябва да се основава на много 

добро познаване на закономерностите в действието на факторите и на умелото управление 

на факторите за формиране на ландшафтите. Единствено и само извършването на 

предвидените дейности по реализация на настоящото инвестиционно предложение, по начин 

отговарящ на изискванията, заложени в българското екологично законодателство, е гаранция 

за липса на негативно въздействие върху биологичното разнообразие в района. 

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                       

4.1. Оценка на вида и количеството на очакваните емисии - замърсяване на води, в 

резултат от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение 

Количество и състав на отпадъчните води по потоци – промишлени, битово–
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фекални и дъждовни 

Потоците отпадъчни води, които ще се отделят при осъществяването на 

инвестиционното предложение са: 

 Производствени отпадъчни води;  

 Битово-фекални отпадъчни води; 

 Дъждовни води. 

Производствени отпадъчни води  

Отпадъчни води ще се формират при необходимост от извършване промивка на 

добития инертен материал, чрез мобилна пресевна-сортировачна инсталация. Ще се използва 

вода на оборотен цикъл от котловани, които са образувани при добива на инертни материали, 

като съгласно възприетата технологична схема ще са необходими, в зависимост от 

количеството и качеството на материала 864 м3/ден. Водата  чрез напорни помпи ще се подава 

от водоема на отработеното пространство до пресевно-сортировъчната миячна инсталация. 

Тъй като състава и свойствата на тези води не претърпяват промяна, а ще са замърсени 

единственно с неразтворени вещества, технологията предвижда да се изпускат във водоема на 

отработеното пространство, който ще изпълнява ролята на гравитачен утаител.      

Битово-фекални отпадъчни води 

Битово-фекалните отпадъчни води ще се образуват от работещите на обекта 14 души. 

Те ще се събират в химически тоалетни - тип „Ekotoi”. Почистването на същите е ангажимент 

на фирмата доставчик, за което е необходимо да се сключи писмен договор. 

Дъждовни води 

Формираният от валежи и снеготопене повърхностен отток върху площадката ще се 

оттича гравитачно, следвайки естествения наклон на терена, част от него ще се процежда в 

разработваните пясъци. 

При експлоатацията не се очаква замърсяване, тъй като на работната площадка няма да 

се извършват ремонти на добивна и транспортна техника, смяна на масла, акумулатори, гуми. 

Обслужването и ремонтите при необходимост ще се извършват в сервизна база в гр. Ямбол. 

За реализацията на инвестиционното предложение е необходимо: 

 Разрешение от БД „Източнобеломорски район” – Пловдив за ползване на 

необходимите водни количества (Закон за водите, чл. 46 т. 1, „ж”); 

 Сключване на писмен договор с доставчика на тоалетни - тип „Ekotoi” за 

почистването им. 

План за мониторинг  

Препоръчва се да се изготви Проект за мониторинг на повърхностните води и подземни 

води в района на концесионната площ, съгласно изискванията на Наредба №1 от 11.04.2011г. 

за мониторинг на водите, включващ: 

- Изграждане на 3 бр. сондажи, разположени по западния контур на концесионната 

площ, за следене нивото на подземните води; 

- Замерване на водното ниво първоначално ежедневно през първата година и след 

обработка на резултатите от наблюденията прецизиране на честотата на замерите; 

- В проекта да се предвиди (след съгласуване на показателите с БД „ИБР”) вземане на 

водни проби за качеството на подземните и повърхностните води на всяко тримесечие. 
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4.2. Оценка на вида и количеството на очакваните емисии - замърсяване на въздуха, 

в резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение 

Реализацията на инветиционното предложение няма да доведе до наднормено 

замърсяване на атмосферния въздух. Атмосферният въздух в района на ИП не се замърсява 

наднормено от другите производствени дейности. Като цяло качеството на въздуха в областта 

е добро.  

Основни източници на емисии, които оказват влияние върху качеството на 

атмосферния въздух са изгарянето на твърди горива за битово отопление и преминаващите по 

основните пътни отсечки транспортни средства.  

Емисиите от производствени дейности, включително от кариери за добив на 

материали, подобни на характера на инвестиционното предложение, са ограничени до 

териториите в близост до извършваната дейност. 

В резултат на реализацията на ИП се очакват емисии на прахови частици от 

извършваната дейност и емисии на замърсители, характерни за работата на двигателите на 

тежкотоварните машини и транспортни средства, при използването на фадрома, багер, 

камиони и други.  

Емисиите в атмосферния въздух ще зависят от състоянието на терена, влажността на 

въздуха, интензивността на работа, използваната строителна механизация и др. фактори.  

Предвид технологията на работа, качеството на атмосферния въздух в района няма да 

бъде съществено повлияно, а емисиите в атмосферния въздух се оценяват като незначителни 

и ограничени основно в рамките на територията на инвестиционното предложение и в 

непосредствена близост до него. 

Отдалечеността на най-близкото населено място - с. Окоп - на около 725 м и характера 

на метеорологичните условия, не допуска съществено въздействие на инвестиционното 

предложение върху качеството на въздуха на населени територии. 

 Подробно определяне на количествата на емисиите на вредни вещества в атмосферния 

въздух е извършено в т. IV - 5 от настоящия Доклад за ОВОС. 

Изчисленията на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух могат да бъдат 

представени обобщено в Таблица 10: 

Таблица 10 Количества на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух 

 Емисии 

  кг/ден  кг/година  

ФПЧ10 0.972 354.7 

SОx  0.816  297.84 

NOx  9.95  3633 

ЛОС  1.44  527.17 

CH4 0.03  12.65 

CO  3.22 1176 

CO2    642  234330 
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4.3. Оценка на вида и количеството на очакваните емисии - замърсяване на почва и 

подпочвен слой, в резултат от строителството и експлоатацията на 

инвестиционното предложение 

При реализиране на ИП, почвената покривка на терена от 316.917 дка (площта на 

изчислените запаси) ще бъде нарушена чрез изземване на цялостния почвен профил. Това 

води до промяна на свойствата на иззетите почви и намаляване на тяхното плодородие, заради 

изменението на биохимичните процеси, протичащи в тях. Също така, това е предпоставка за 

проява на ерозионни процеси и смесване на почвените хоризонти. Това въздействие върху 

състоянието на почвите е необратимо. Частично възстановяване ще има след стриктното 

прилагане на цялостния План за ликвидация или консервация на минно добивния обект и 

рекултивация на засегнатите земи, който ще включва всички законосъобразни мерки и 

срокове за тяхното изпълнение. Предвидени са площадки за временно съхраняване на 

иззетите земни маси, с цел последващото им използване по време на планираните 

рехабилитационни дейности. 

Уплътняването на почвите се причинява от използването на тежкотоварна техника при 

дейностите в индустриалните зони, особено при интензивен и постоянен трафик. Тази заплаха 

за състоянието на почвите се изразява в намаляване на поровото пространство, което 

намалява движението на вода и въздух в почвения профил. Това води до промени в 

структурите на почвените агрегати, което е причина за препятстване на развитието на 

кореновите системи на растенията. Последствие от почвеното уплътняване са и понижената 

водозадържаща способност на почвите, както и инфилтрирането на валежните води. Това 

нарушаване на почвеното състояние е трудно обратимо и отнема години, за да бъде 

възстановено. 

Замърсяването на почвите е свързано с промяна на естествените химичен и физичен 

състав и свойства на почвите, което води до нарушаване на основните почвени функции. 

Замърсяването на почвите се причинява най-вече от разливи и инциденти при определени 

дейности. Друг фактор за замърсяването на почвите по време на строителната и 

експлоатационната фази на инвестиционното предложение е въздушният пренос на прахови и 

газови емисии от конкретни дейности и използваните транспортни средства. Това може да 

доведе и до вторични негативни въздействия към прилежащите растителност, повърхностни и 

подземни води. Въздушните емисии могат да са от серен диоксид, азотен оксид, азотен 

диоксид, сероводород, озон, въглероден оксид, въглеводороди (метан, неметанови 

въглеводороди), амоняк и фини прахови частици. За намаляване на това въздействие е 

необходимо да има оросителна система.  

Прогноза за въздействието при изграждането, експлоатацията и закриването на 

дейността на ИП върху почвите на територията на находището и в непосредствена близост с 

него на земи по степен и зони на увреждане 

Необходимата площ за реализация на ИП на находище „Окопите” е 316 917 m² - 

площта на изчислените запаси. Физическите нарушения на почвите в района от началото на 

действие на инвестиционния обект ще бъдат непрекъснати и не могат да се разграничат по 

време.  

До закриването на обекта, района на ИП ще търпи почти едно и също въздействие 

върху почвите - физическо и необратимо - върху добивните площадки и пътищата, и косвено - 

на прилежащите терени - най-силно - върху 20 метровата прилежаща зона и по-слабо до около 

150 - 200 метровата.  

При началния етап от минно-подготвителните дейности, въздействието върху почвите 
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е главно пряко нарушение на земите и почвите и прахово - от изкопно - насипните работи, от 

транспорта на откривката и полезното изкопаемо.   

Общата площ на почвите, които предстои да бъдат подложени на въздействие от 

дейностите при разработване на находището чрез пряко повлияване от изкопно - насипни 

работи и прахови емисии е 316 917 m². Като се има предвид, че разработването на находището 

ще става на етапи, може да се очаква степента на въздействие да бъде незначителна като 

засегнати площи в началото и значително в края на периода на концесия. Както прякото 

нарушение на земите и почвите, така и косвеното, чрез прахово замърсяване на прилежащите 

на обекта почви, въздействието е непрекъснато по време на съществуването на обекта. При 

началния етап от минно-подготвителните дейности, преките въздействия са ясно забележими, 

вследствие на отнемането и складирането на почвите (откривката), докато в крайните етапи, 

когато добивът се ограничи само в котлована на кариерата, въздействието ще бъде косвено 

чрез прахови емисии.  

Продължителноста на въздействието ще бъде в съответствие със срока съгласно 

Договора за концесия - максимално 35 години. 

Честотата на въздействието ще бъде през времето на експлоатацията при работа на 

едносменен режим въздействието е в течение на работното време - 8 часов работен ден. При 

аварийни ситуации - до отстраняването им. 

В заключение, въздействията върху почвите от предвидените в инвестиционното 

предложение дейности, са с локален териториален обхват (316.917 дка, в землището на с. 

Окоп). 

Обобщено, въздействието върху земите и почвите на ИП за добив на пясъци от 

находище „Окопите”, землище на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол се оценява като 

допустимо, с териториален обхват, ограничен в границите на концесионната площ.    

4.4. Оценка на рисковите енергийни фактори – шум, вибрации, нейонизиращи 

лъчения; радиация в резултат от строителството и експлоатацията на 

инвестиционното предложение 

 По време на минно-подготвителните дейности: 

Предмет и цел на ИП на „Ресурси” ЕООД град Бургас е добив на подземни богатства - 

строителни материали /пясъци/ от находище „Окопите”, разположено в землището на село 

Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол. Възложителят възнамерява да реализира концесия за 

добив с предмет - експлоатация на подземни богатства - пясъци. 

Съгласно предоставената информация не се предвижда строителство на различни 

обекти на територията на находището в границите на концесионната площ. Така се 

предотвратява и допълнително шумово натоварване на околната среда от работата на 

строителна техника и механизация. 

Кариерата ще се отработва на хоризонтални слоеве в технологична последователност 

отгоре-надолу, чрез открит добив, при едносменен режим на работа и петдневна работна 

седмица. Ще се прилага транспортна система на експлоатация без извършване на пробивно-

взривни работи /ПВР/; така няма да се емитират характерните, макар и краткотрайни, високи 

шумови нива и вибрации. При тази технология се минимализира излъчването на шумови 

емисии в околното пространство.  

Шумови емисии от използваната техника ще се генерират както по време на минно-

подготвителните работи, така и по време на експлоатацията на находището. Движението на 
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транспортните средства по площадката ще се извършва с ниски скорости. Самата техника 

следва да е съвременна, с добри акустични показатели.  

Събирането и пробутването на откривката ще се извършва с булдозер Komatsu 

D155AX, като необходимият брой машиносмени е 42. Шумовите емисии от този тип машини  

са с нива от 97÷105 dB/A/. Генерираният шум може да се класифицира като шум от локален 

източник по смисъла на Наредба № 6/2006 г. на МЗ и МОСВ. Теренът на бъдещата кариера, 

определен от концесионната площ, ще бъде от вида „Производствено-складови територии и 

зони”. съгласно Приложение № 2 към чл. 5 от Наредба № 6/2006 г. граничното ниво за шум за 

такива зони е 70 dB/A/ по границите на обекта. Концесионната площ е 362 662 м2, от които 

находището заема 316 917 м2. Разстоянието между двата контура е около 15 – 20 м. На такова 

разстояние шумовото ниво намаля с около 32 dB/A/  съгласно  Приложение № 3 към чл. 6, т.4 

от Наредба №6/2006 г. Т.е. може да се приеме, че до границите на концесионната площ няма 

да има съществено превишение на граничната стойност и то ще бъде ограничено във времето 

на тези 42 машиносмени, заложени в проекта. Шумовите нива по границите на концесионната 

площ, емитирани при събирането и пробутването на откривката, ще намалят допълнително с 

преместването на техниката към вътрешността на находището. Така акустичното натоварване 

ще е съществено само на разработваното поле, в рамките на концесионната площ. В околното 

пространство не се очакват шумови нива, надвишаващи регламентираните гранични 

стойности. Това е установено и при проведени измервания в други аналогични действащи 

обекти. 

Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура извън площта на 

находището. Ще се използва съществуващият технологичен основен извозен път, свързващ 

обекта с първокласния път от Републиканската пътна мрежа  І-7 ГКПП Силистра – ГКПП 

Лесово.  

Най-близкото до находището населено място е с. Окоп, отстоящо на около 725 м на 

запад. На такова разстояние не могат да достигнат шумови емисии по време на откривните 

дейности в бъдещата кариера за пясък; респективно акустичната обстановка в населеното 

място няма да се натоварва допълнително при подготовката за добивни дейности на обекта, 

още повече, че в непосредствена близост до източния край на селото преминава трасето на 

натоварения път от РПМ І-7, който е източник на шумови емисии от транспортния трафик. 

Вибрации 

На площадката на кариерата по време на подготвителните работи ще възникват 

вибрации от използваната техника. Те ще засегнат работещите с техниката, за което следва да 

се вземат съответните предпазни мерки. От литературни данни и експертни изследвания е 

известно, че тежкотоварните и строителните машини генерират общи вибрации в наднормени 

нива. Те са в по-голяма степен проявени при по-старите машини. Параметрите на шума и 

вибрациите в кабините на по-новите типове строителни и товарни машини най-често са в 

границите на допустимите норми. Вибрациите, породени от работата на предвидената в 

проекта механизация по време на откривните дейности, ще са с малък периметър на 

разпространение, в рамките на конкретно разработваното добивно поле, където ще се 

поглъщат поради спецификата на самата основа (пясъци). Те не биха достигали до границата 

на концесионната площ, още по-малко – до най-близкото населено място с. Окоп. 

Електромагнитни полета  

Теренът на ИП за добив на пясъци от находище „Окопите” е електрифициран. 

Възложителят не възнамерява да инсталира допълнително електрозахранване. Поради това не 

се очаква допълнително натоварване на околната среда с електромагнитни полета по време на 
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подготовката на обекта за реализиране на проекта на „Ресурси” ЕООД. 

Йонизиращи лъчения 

По време на подготовката на терена на оценяваната кариера ще се извърши отнемане и 

депониране на самостоятелно поле на хумусния слой, а също така в процеса на разработка – и 

премахване на откривката, която ще се транспортира до насипище (депо), а в последствие ще 

се изсипва в иззетото пространство. При тези дейности няма да възникват допълнителни 

йонизиращи лъчения над естествения радиационен фон, характерен за този регион.  

 По време на експлоатацията: 

Добивните работи на кариерата ще започват след отстраняването на откривката от 

съответното добивно поле. Съгласно проектната документация, те ще се осъществяват от едно 

стъпало с височина 10 м по цялата площ на полето. Добивът ще се извършва под вода.  

Шумови емисии по време на експлоатацията на находището ще се генерират от 

използваната техника. Машините за добив и първична преработка на пясъка, съгласно 

предоставената информация, ще бъдат: 

- електрически багер „Драглайн Е 301”); 

- автосамосвали - 2 бр.; 

- челен товарач (фадрома) - 1 бр.; 

- мобилна пресевно-сортировъчна миячна инсталация - 1 бр.; 

- напорни помпи за вода - 3 бр. 
 

 Суровината (добитият пясък) ще се разстила на изградената в миналото промишлена 

площадка със съхранена до голяма степен бетонова настилка за просъхване. Една част ще 

бъде реализирана в естествено състояние на строителния пазар. Разстилането на пясъците и 

оформянето на насипище ще се извърши с фадрома, която за една смяна ще обработи 

количеството, превозено за една смяна.   

 Промиването при необходимост на част от добивания материал ще става в мобилната 

пресевно-сортировъчна миячна инсталация, където ще се извършва и сортиране на материала 

на фракции. 

Предвидената за работа на пясъчната кариера механизация ще отговаря на най- 

добрите производствени практики за този вид дейност. Използването на съвременна 

механизация за добив и преработка предполага по-добри екологични, включително шумови 

характеристики.  

 Възложителят предвижда при необходимост да се извършва промиване на част от 

добивания материал чрез пресевно-сортировъчната миячна инсталация. С нея ще се извършва 

и сортирането на материала на фракции. Инсталацията ще е подвижна и ще се позиционира в 

съответствие с напредването на добивните работи.  

Движението на предвидените транспортни средства по площадката ще се извършва с 

ниски скорости. Самата техника следва да е съвременна, с добри акустични показатели. Така 

акустичното натоварване ще е съществено само на разработваното поле, в рамките на 

концесионната площ. В околното пространство не се очакват шумови нива, надвишаващи 

регламентираните гранични стойности. Това е установено и при проведени измервания в 

други аналогични действащи обекти. Изчисленията, извършени на база тези измервания, 

проведени съгласно изискванията на „Методиката за определяне на общата звукова мощност, 

излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в 

мястото на въздействие” на МОСВ, показват, че при работата на баластриери с една до три 
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ТСМИ с до 100% натовареност на мощностите в околното пространство се излъчва обща 

звукова мощност с ниво Lp от порядъка на 110 – 115 dB/A/, а по границите на съответните 

концесионни площи не се превишават нормативно регламентираните 70 dB/A/.  

Режимът на работа на кариерата съгласно представената информация ще бъде: 

- работни дни в седмицата – 5; 

- работни смени в денонощие – 1;  

- продължителност на работната смяна - 8 ч.  
 

Т.е. шумови емисии ще възникват само в работни дни и в светлата част на 

денонощието. 

Шумови нива ще се излъчват допълнително от транспортните средства на външни 

клиенти, извозващи готова продукция (пясък) от площадката на находището. На територията 

на находището тези автомобили ще се движат с малка скорост, не повече от 20 км/ч.  

Еквивалентното ниво на шума, излъчван от минаващи с малка скорост през автокантара 

пристигащи и заминаващи самосвали, измерено при аналогични обекти, е около 68 ÷ 69 

dB/A/. Тези самосвали ще се движат по съществуващия технологичен основен извозен път, 

свързващ обекта с първокласния път от Републиканската пътна мрежа  І-7 ГКПП Силистра – 

ГКПП Лесово. Този шум от експлоатацията на находище „Окопите” за сега не може да бъде 

оценен количествено, тъй като реализацията на готова продукция и броят МПС 

(курсове/дневно) зависят от нуждите на конкретния клиент. Тези автомобили ще се вливат в 

транспортния поток по път РПМ I-7, без да оказват съществен принос в интензивността и 

структурата му, респективно – и в акустичното натоварване в прилежащите територии. 

Най-близко разположената жилищна територия е с. Окоп. Разстоянието от най-близо 

разположената концесионна граница на находище „Окопите” до тази жилищна зона е 725 m в 

западна посока. На такова разстояние не биха достигнали евентуални наднормени шумови 

емисии от оценявания обект и поради теренната специфика на района. 

Вибрации 

При експлоатацията на кариерата ще възникват временни вибрации при работещата в 

момента механизация. Те ще засегнат работещите с техниката, за което следва да се вземат 

съответните предпазни мерки. От литературни данни и експертни изследвания е известно, че 

тежкотоварните и строителните машини генерират общи вибрации в наднормени нива. Те са 

в по-голяма степен проявени при по-старите машини. На общи вибрации ще бъдат изложени 

водачите на тежкотоварните автосамосвали, багера и булдозера. Параметрите на шума и 

вибрациите в кабините на по-новите типове строителни и товарни машини най-често са в 

границите на допустимите норми. Вибрациите, породени от експлоатацията на предвидената 

в проекта механизация, ще са с малък периметър на разпространение, в рамките на конкретно 

разработваното кариерно поле. Те не биха достигали до границата на концесионната площ, 

още по-малко – до най-близкото населено място. 

Непрекъснатият контрол и поддържане на кариерната техника в изправност също 

допринася за недопускане на наднормени натоварвания с вибрации на работещите и околната 

среда.  

Нейонизиращи лъчения 

Нейонизиращи лъчения са електромагнитните лъчения, които поради своята същност 

не предизвикват йонизация в средата, през която преминават.  

Източници на електромагнитни лъчения в околната среда са високоволтните 

електропроводи и съоръжения от електропреносната мрежа. Те са с определена зона на 



Доклад за ОВОС на ИП за: „Добив на подземни богатства - строителни материали /пясъци/, от находище „Окопите”, 

разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол” 

 
 

 
Възложител: „РЕСУРСИ” ЕООД  32 

въздействие в границите на съответните сервитути. 

Обектът е електрифициран в миналото и съгласно предоставената информация 

Възложителят не предвижда изграждане на нови съоръжения. Поради това не се очаква 

възникване на допълнително натоварване на околната среда с електромагнитни полета. 

Състоянието на съществуващата в района електропреносна мрежа е добро и позволява 

осигуряването на елзахранване за битови нужди в процеса на доразработка на находище 

„Окопите”, без да възниква риск от допълнително електомагнитно натоварване. 

На този етап няма информация за наличие на базови станции на мобилните оператори в 

близост до терена на ИП. 

Йонизиращи лъчения 

Съгласно представената информация предвиденият за добив материал - кариерен пясък 

е годен след първична преработка за използването му за строителни разтвори и бетони. 

Естествената радиоактивност на този вид скални материали е с ниски стойности, в рамките на 

типичните граници, посочени в литературата. Обичайните специфични активности в Bq.kg-1 

по данни на Международната атомна агенция и от проведени анализи на пясъци от други 

кариери в България са представени в Таблица 11: 

Таблица 11 Обобщени данни за естествената радиоактивност на скалния материал по данни на 

Международната атомна агенция и от проведени анализи на пясъци от други кариери в България 
 

238U 226Ra 232Th 40K 

5 - 50 5 - 50 3 - 30 10 - 900 

 

Съответно излъчваният радиационен гама фон при терени с такива материали е с много 

ниски стойности. Вариации около тези стойности за характерни за всеки конкретен регион от 

земната повърхност.  

През 2005 – 2006 г. на терена на находището са провеждани геолого-проучвателни 

дейности. Тогава е извършен и гама-спектрометричен анализ за съдържание на радионуклиди 

в проба от материала. Резултатите от анализа са представени в Таблица 12:  

Таблица 12 Резултати от гама-спектрометричния анализ за съдържание на радионуклиди в                    

проба от материала, взет от находище „Окопите” 
 

№ Наименование на показателя Единица на величината Стойност, неопределеност 

1 U-238 Bq.kg-1 24,6 ± 6,5 

2 Ra-226 Bq.kg-1 22,3 ± 1,4 

3 Th-232 Bq.kg-1 27,9 ± 0,6 

4 K-40 Bq.kg-1 876 ± 27 

 

Данните не се различават от цитираните в литературата стойности на съдържание на 

естествени радионуклиди за такъв вид материали.  

Оценяването на добитите инертни материали по отношение радиационната 

безопасност при използването им за строителни цели се извършва в съответствие с 

изискванията на Наредба № 25 на Министерство на здравеопазването, обн. в ДВ , бр. 64 от 

2005 г. Това се установява по стойността на индекса на специфична активност І, определен по 
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съответната формула, дадена в Наредба № 25 на МЗ, на база специфичните активности на 

Kалий-40, Радий-226 и Торий-232.  

Максимално допустимите стойности на индекса на специфична активност на 

строителни материали, предназначени за различните видове строителство, са дадени в 

Таблица 13: 

Таблица 13 Максимално допустими стойности на индекса на специфична активност на                     

строителни материали, предназначени за различните видове строителство 

Обекти и предназначение на материала Индекс и специфична активност 

Жилищни и обществени сгради:  

  - основен строеж 1 

  - облицовъчни материали 2 

Промишлени и селскостопански сгради 2 

Транспортна и инженерно-техническа инфрастуктура в 

границите на населено място 
2 

Транспортна и инженерно-техническа инфрастуктура 

извън границите на населено място 
4 

 

Анализи за съдържание на естествени радионуклиди на пясъци от други находища 

показват много ниски резултати за индекса на специфична активност - от порядъка на 0,3, т.е. 

много под 1 и съответно тези материали могат да се ползват за строителни цели без 

ограничение и без опасност от допълнително радиационно натоварване на околната среда и 

населението. За конкретно представения за анализ материал от находище „Окопите” индексът 

на специфична активност І=0,51; т.е. материалът съответства на изискванията на 

Наредба № 25 от 2005 г. на МЗ.   

При добивните дейности не се предвижда използване на източници на йонизиращи 

лъчения. С дейността си кариерата няма да генерира отпадни продукти и излъчвания, 

създаващи йонизационно натоварване на територията й, в прилежащите територии и до най-

близкото населено място - с. Окоп.  

Така при експлоатацията на находището и при реализацията на готовата продукция не 

се очаква възникване на допълнително радиационно натоварване на околната среда. 

Като цяло по отношение на рисковите енергийни източници не се очакват съществени 

негативни физически въздействия върху околната среда и близко разположената жилищна 

зона на с. Окоп от реализацията на ИП на ,,Ресурси” ЕООД. 

4.5. Оценка на вида и количеството на очакваните отпадъци, в резултат на 

строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение 

Очаква се генерирането на обичайните за добив на подземни богатства - строителни 

материали /пясъци/ отпадъци, които ще бъдат управлявани и контролирани с оглед 

минимизиране на тяхното вредно влияние върху околната среда. Различните по вид и 

количество отпадъци, които ще се генерират по време на експлоатацията са представени и 

класифицирани, като наименования и код, съгласно  Приложение 1 към чл. 5 ал. 1 и чл. 6, ал. 

1, т. 1 и ал.2, т.3, буква „б” на Наредба № 2 от 23.06.2014 г. за класификация на отпадъците, 

на МОСВ и МЗ (обн. ДВ бр. 66/2014 год., изм. и доп. ДВ бр.32/2017 г.).   

Настоящият доклад разглежда площадка за добив на подземни богатства - строителни 

материали /пясъци/. Нормативните изисквания, касаещи управление на дейностите с 

отпадъци, при откриване на обект от такъв вид /кариера/ очертават следните задължителни 

стъпки:  
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- Идентифициране на образуваните отпадъци – изготвяне на работни листи за 

класификация на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 23.06.2014 г. за 

класификация на отпадъците, на МОСВ и МЗ (обн. ДВ бр. 66/2014 год., изм. и доп. ДВ 

бр.32/2017 г.) и утвърждаването им от компетентния орган по околна среда - РИОСВ-Стара 

Загора, на чиято територия се намира обекта в случая;  

- Утвърждаване на План за управление на минните отпадъци от компетентния орган, 

съгласно Закона за подземните богатства;  

- Обучение на отговорните лица за дейностите, свързани с отпадъците на площадката;  

- Заверяване на отчетни книги за образуваните отпадъци, изготвени при спазване на 

изискванията на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри  (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.).  

Основните дейности, които ще се извършват в кариерата, свързани с образуване на 

минни отпадъци, попадащи в обхвата на Закона за подземните богатства са:  

- разкриване и подготовка на пясъците за изземване; 

- добивни работи; 

- изземване на полезното изкопаемо – изгребване на пясъка от най-горния хоризонт и 

товарене на отбитата маса чрез багер на  автосамосвали. 

Осъществяването на инвестицията включва следните спомагателни дейности, в 

резултат на които се очаква образуването на отпадъци, попадащи в обхвата на Закона за 

управление на отпадъците:  

- транспортиране на изкопаната суровина; 

- транспортиране на получената суровина до депо за готова продукция; 

- аварийни ремонти в мобилната пресевно-сортировъчна миячна инсталация; 

- жизнена дейност на персонала на дружеството. 

Производствени отпадъци от разкриването на находището 

Нормативната база по околна среда е определила:  

  - Съгласно § 1. т. 24 от Закона за подземните богатства /Обн. ДВ. бр.23 от 12.03.1999 

г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 96 от 1.12.2017 г./  „минни отпадъци” са отпадъци - пряк резултат 

от дейности по проучване, добив, първична преработка и складиране на подземни богатства, в 

т.ч. открит и подземен добив на подземни богатства, включително чрез сондажи или 

преработка на извлечения материал, независимо от техния собственик или държател и от 

момента, в който са генерирани; не са минни отпадъци отпадъците, които не са пряк резултат 

от дейности по проучване, добив, първична преработка и складиране на подземни богатства, 

отпадъците, образувани при дейности по проучване, добив и първична преработка на 

подземни богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на 

Република България в Черно море, и водите, които се инжектират и/или реинжектират в 

земните недра, за които се изисква разрешително по чл. 118 а, ал. 7 и ал. 9, т. 1 от Закона за 

водите; 

- Съгласно § 1. т. 42 от Закона за подземните богатства /Обн. ДВ. бр.23 от 12.03.1999 

г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 96 от 1.12.2017 г./ „управление на минните отпадъци” са 

дейностите по транспортиране, депониране и съхраняване на минни отпадъци, както и 

изграждането, експлоатацията и закриването на съоръженията за минни отпадъци и 

осъществяването на последващ мониторинг, поддръжка и технически надзор на закритото 

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
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съоръжение; 

- Съгласно § 1. т. 43 от Закона за подземните богатства /Обн. ДВ. бр.23 от 12.03.1999 

г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 96 от 1.12.2017 г./ „инертни отпадъци” са тези минни отпадъци, 

които във времето не търпят значителни физични, химични или биологични промени, не се 

разтварят, не се излужват, не горят и не реагират по друг физичен или химичен начин, не 

биодеградират или при контакт с друго вещество не оказват върху него отрицателно 

въздействие, в резултат на което съществува вероятност то да предизвика замърсяване на 

околната среда или да навреди на човешкото здраве. Общото съдържание на инфилтрат и 

замърсители в отпадъците и екотоксичността на инфилтрата трябва да са незначителни, като 

не застрашават качеството на повърхностните и/или подземните води; 

- Съгласно § 1. т. 45 от Закона за подземните богатства /Обн. ДВ. бр.23 от 12.03.1999 

г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 96 от 1.12.2017 г./  „опасни отпадъци” са тези минни отпадъци, 

които притежават едно или повече опасни свойства, посочени в приложение № 3 към Закона 

за управление на отпадъците. 

- Съгласно § 1. т. 40 от Закона за подземните богатства /Обн. ДВ. бр.23 от 12.03.1999 

г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 96 от 1.12.2017 г./  „съоръжение за минни отпадъци” е всяко 

пространство - насипище, хвостохранилище (шламохранилище) или друго, предназначено за 

събиране или депониране на минни отпадъци в твърда или в течна фаза, в разтвор или 

суспензия, за следния период от време: 

- неограничен - за съоръжения от категория „А” и за съоръжения за отпадъци, 

охарактеризирани като опасни в плана за управление на отпадъците; 

- над 6 месеца - за съоръжения за опасни отпадъци, генерирани непредвидено; 

- над една година - за съоръжения за неопасни, неинертни отпадъци; 

- над три години - за съоръжения за незамърсени почви, неопасни отпадъци от 

проучване, отпадъци при добива, преработката и съхранението на торф и инертни отпадъци. 

Съоръжението за минни отпадъци включва и всяка язовирна стена/бент или друга 

структура, служеща да съдържа, задържа, ограничава или да поддържа по друг начин 

съоръжението. 

От добива на подземни богатства - строителни материали /пясъци/ се очаква да се 

генерират следните видове производствени отпадъци: 

Въз основа на направеното охарактеризирането на минните отпадъци в Плана за 

управление на минните отпадъци, в съответствие с Приложение № 1 към чл. 10, ал. 3 от 

Наредба за управление на минните отпадъци и на база критериите по чл.12.(1) от същата 

Наредба, минните отпадъци се класифицират като инертни отпадъци, тъй като: 

- не се разпадат, не се разтварят и не претърпяват съществени физически, химически 

или биологически промени, водещи до замърсяване на околната среда и човешкото здраве; 

- съдържат сулфидна сяра в количества, не по-големи от 0,1 на сто; 

  - не се самозапалват и не горят; 

  - не съдържат вредни за околната среда и човешкото здраве вещества, особено As, Cd, 

Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V и Zn, включително във фините частици на отпадъка, в 

количества, превишаващи посочените в Наредбата за реда и начина на класифициране, 

опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, приета с Постановление № 316 

на Министерския съвет от 2002 г.(обн., ДВ, бр. 5 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2004 г., бр. 
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50 и 57 от 2005 г., бр. 20 от 2007 г. и бр. 4 и 51 от 2008 г.); 

  - не съдържат вещества, потенциално вредни за околната среда и здравето на хората, в 

частност As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V и Zn, включително във фините частици на 

отпадъка, в количества, превишаващи граничните стойности, определени в приложение № 3 

на Наредба № 2 за класификация на отпадъците; 

  - не съдържат вещества и продукти, използвани при добива и първичната преработка, 

които могат да повлияят неблагоприятно върху компонентите на околната среда, 

безопасността и здравето на населението. 

Минните отпадъци съобразно техните характеристики (твърди, неразтворими, инертни 

вещества, несъдържащи сяра) се класифицират като незамърсени почви и инертни отпадъци 

на чл. 22б от Закона за подземните богатства. 

В Приложение №4  е представено предложение за План за управление на минните 

отпадъци.  

В резултат на дейностите по обекта ще се генерират отпадъци със следните кодове, 

съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, на МОСВ и МЗ (обн. 

ДВ бр. 66/2014 год., изм. и доп. ДВ бр.32/2017 г.):  

- отпадъци от група 01- Отпадъци от проучване, минен добив, кариерен добив, физично 

и химично преработване на полезни изкопаеми: 

01 01 02 - Отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми; 

01 04 08 - Отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни 

от упоменатите в 01 04 07; 

01 04 09 - Отпадъчни пясъци и глини;  

01 04 10 - Прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01.04.07; 

01 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде.  

 Кариерата ще се отработва на хоризонтални слоеве в технологична последователност 

отгоре-надолу, чрез открит добив, при едносменен режим на работа и петдневна работна 

седмица.  

 Ще се прилага транспортна система на експлоатация без извършване на 

пробивновзривни работи /ПВР/. 

 Съхранение и последващо третиране на минните отпадъци  

 Минните отпадъци ще се депонират и съхраняват на определена за целта площадка, 

чието местоположение, конструкция и управление предотвратяват или максимално намаляват 

отрицателното им въздействие върху компонентите на околната среда и/или човешкото 

здраве, без да причиняват безпокойство чрез шум или миризми и без да влияят отрицателно. 

Няма да се допуска насипването или депонирането на минни отпадъци на места извън 

определеното.  

Съоръженията за минни отпадъци се категоризират според степента на тяхната 

опасност и риска за околната среда и човешкото здраве, като:  

- съоръжения „категория „А” са съоръжения за минни отпадъци, които в резултат на 

непредвидени обстоятелства или лошо управление могат да станат причина за голяма авария, 

или такива, в които са депонирани опасни отпадъци над определения праг, или които 

съдържат опасни вещества или смеси по смисъла на Закона за защита от вредното 
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въздействие на химичните вещества и смеси извън допустимите норми; 

- съоръжения „категория „Б” са всички останали съоръжения за минни отпадъци. 

 Насипването на иззетата откривка от „Окопите” ще се извършва в рамките на 

кариерата. Насипището ще е с проектна височина 10 м, едностъпално.  

Отпадъци в обхвата на Закона за управление на отпадъците   

Разработването на находище „Окопите” ще се извършва без строителство на сгради и 

спомагателни обекти. Ще бъде използвано подвижно технологично оборудване. За битови 

помещения за персонала и съблекални ще се оборудват фургони на колела, чието 

местоположение при необходимост ще се променя. Различните по вид и количество отпадъци, 

са представени и класифицирани, като наименования и код, съгласно  Приложение 1 към чл. 5 

ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и ал.2, т.3, буква „б” на Наредба № 2 от 23.06.2014 г. за класификация 

на отпадъците, на МОСВ и МЗ (обн. ДВ бр. 66/2014 год., изм. и доп. ДВ бр.32/2017 г.). 

Количествата отпадъци са изчислени на база зададени изходящи данни от Възложителя – 

брой персонал, необходима техника за работа в различните етапи за реализация на 

инвестиционното предложение и други показатели. 

Изпълнението на дейностите, предвидени с ИП, предполагат генерирането на следните 

видове отпадъци: 

Битови отпадъци (БО) – 20 03 01   

Смесени битови отпадъци с код 20 03 01 ще се формират от заетия персонал на 

находището. Количеството на битовите отпадъци ще бъде според броя на обслужващия 

персонал и нормата на натрупване. Съгласно нормата на натрупване 0,0035m3/ж.ден и броя на 

персонала –14 човека, работни дни в годината 300, годишното количество на генерираните БО 

е около 14,7 m3. Морфологичния състав на БО от обекта няма да се различава от този, 

характерен за Община Тунджа.    

Производствени и опасни отпадъци от поддръжката на обслужващата техника  

В следствие експлоатацията на обслужващата техника е възможно генерирането на 

отпадъци със следните кодове, съгласно Наредба № 2 от 23.06.2014 г. за класификация на 

отпадъците, на МОСВ и МЗ (обн. ДВ бр. 66/2014 год., изм. и доп. ДВ бр.32/2017 г.):  

- отпадъци от група 16 - отпадъци, неупоменати на друго място в списъка: 16 06 01* - 

оловни акумулаторни батерии; 16 01 03 – излезли от употреба гуми; 16 07 08* - отпадъци, 

съдържащи масла и нефтопродукти; 16 02 13* - излязло от употреба оборудване, съдържащо 

опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12; 16 02 14 - 

излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13; 16 

01 17 – черни метали; 16 01 18 - цветни метали.  

- отпадъци от група 13 – отпадъци от масла и отпадъци от течни горива (с изключение 

на хранителните масла и на тези от групи 05, 12 и 19): 13 01 09* - хлорирани хидравлични 

масла на минерална основа; 13 01 10* - нехлорирани хидравлични масла на минерална основа; 

13 01 11* - синтетични хидравлични масла; 13 04 04* - хлорирани моторни, смазочни и масла 

за зъбни предавки на минерална основа; 13 02 05* - нехлорирани моторни, смазочни и масла 

за зъбни предавки на минерална основа; 13 02 06* - синтетични моторни и смазочни масла и 

масла за зъбни предавки.  

Обслужващата техника ще се поддържа в специализирани автосервизи и ангажимент за 

по-нататъшното съхранение и предаване за оползотворяване на генерираните отпадъци ще 

има съответната фирма. Гореописаните отпадъци няма да се генерират в рамките на 
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концесионната площ. Количеството на отпадъка е непрогнозируемо и е в резултат от 

инциденти, пътнотранспортни произшествия или аварии на превозващите транспортни 

средства. Предполага се, че ще бъде минимално. 

Събиране и извозване  

Битовите отпадъци: ще се събират в метални контейнери и ще се извозват от 

Възложителя до определеното за Община Тунджа депо за БО, след сключване на договор с 

оператора на депото.  

Производствени и опасни отпадъци от обслужващата техника:  

Описаните по-горе отпадъци от обслужващата техника са ангажимент за по-

нататъшното им съхранение и предаване за оползотворяване на специализиран автосервиз. 

Този вид отпадъци няма да се генерират в рамките на концесионната площ, поради което не е 

предвидена възможност за временното им съхраняване в рамките на същата.  

Всички предложени в ДОВОС и ПУМО мерки за опазване на околната среда, 

трябва да бъдат заложени в различните части на цялостния и годишните проекти.  
 

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 

1. Относно местоположението 

Относно местоположението на инвестиционното предложение от страна на 

Възложителя не са разгледани други алтернативи поради следните фактори: 

 Наличието на подземни богатства - строителни материали /пясъци/ от находище 

„Окопите” е доказано; 

 Предоставена е на Възложителя концесия с Решение на Министерския съвет на 

Р. България за откриване на процедура за предоставяне на концесия №950 от 27.12.2011 г. със 

срок от 35 години. Концесионната площ е 362 662 м2, от които находището заема 316 917 м2.   

2. Относно предлаганата технология на добив 

Предвидената технология за добив, физико-механичните показатели на полезното 

изкопаемо и съществуващите минно-технически условия в находище „Окопите” изключват 

наличието на алтернатива по отношение основният метод на експлоатация - открит кариерен 

добив без провеждане на пробивно - взривни работи (ПВР). Използваната техника е 

аналогична на тази, прилагана в другите находища с открит добив.   

Минно-техническите условия определят и посоката на отнемане на полезното 

изкопаемо. Експлоатацията на кариерата ще започне от старата кариера за добив на пясъци, 

намираща се в северната част на находището. Кариерата ще се отработва на хоризонтални 

слоеве в технологична последователност отгоре-надолу.  

Добивът ще бъде реализиран в рамките на концесионния период - 35 години. 

3. Алтернативи по отношение на транспортните трасета за извозване на суровината 

За реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда промяна на 
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съществуващата пътна инфраструктура. Не се налага усвояване на допълнителни терени с цел 

изграждане на пътна мрежа. 

Районът на ИП е с добре изградена пътна инфраструктура. От съществуващата 

инфраструктура в района, за нуждите на ИП може да се използват: 

 Част от съществуващият технологичен основен извозен път, преминаващ през 

концесионната площ и свързващ обекта с първокласния път от Републиканската пътна 

мрежа  І-7 ГКПП Силистра – ГКПП Лесово. Дължината на отсечката от границата на 

концесионната площ до пътя е 1.04 км в северозападна посока; 

 Част от съществуващият технологичен основен извозен път, преминаващ през 

концесионната площ и свързващ обекта с път І-7 ГКПП Силистра – ГКПП Лесово, 

преминаващ през с. Окоп. Дължината на отсечката от границата на концесионната 

площ до пътя е 1.02 км в западна посока. В тази си част път І-7 ГКПП Силистра – 

ГКПП Лесово тангира с регулационните граници на с. Окоп. 

Избран е първият вариант на транспортното трасе за извозване на суровината, с оглед 

избягване на преминаването на транспортната техника през населеното място. 

От път І-7 има връзка с третокласния път IIІ-5304, свързващ с. Кукорево и гр. Ямбол. 

Отклонението се намира на около 1.3 км в югозападна посока. Транспортът ще се 

осъществява изцяло по съществуващи пътища. На следващ етап ще се изготви транспортна 

схема за извозване на добития материал и ще се съгласува с Кметовете на засегнатите 

Общини и Кметства, както и с РИОСВ-Стара Загора. 

По отношение технологията за добив на пясъците и тяхното транспортиране, няма 

други финансово оправдани и чувствително различни по отношение на околната среда 

алтернативи. 

4.  „Нулева алтернатива” (съществуващо състояние)  

„Нулева алтернатива” е решението ИП да не бъде осъществено и да се разгледат 

елементите на околната среда и социално-икономическите условия при съществуващото 

положение, без да се реализира инвестиционното намерение.  

Оценката на наличната документация и съществуващо състояние показва: 

 налично е находище с доказани запаси. Изчислените запаси са утвърдени с Решение 

на СЕК, Протокол №НБ-66 от 1.11.2006 г.; 

 теренът на находище „Окопите” е подходящ за механизирано развиване на открит 

кариерен добив; 

 предоставена е на дружеството с Решение на Министерския съвет на Р. България за 

откриване на процедура за предоставяне на концесия № 950 от 27.12.2011 г. със 

срок от 35 години. Концесионният договор е сключен на 24.04.2012 г. 

Концесионната площ е 362 662 м2, от които находището заема 316 917 м2; 

 находището е на необходимото отстояние от населените места;  

 възможно е прилагане на мерки за предотвратяване и минимизиране на 

въздействията върху околната среда и възстановяване на терена след края на 

експлоатацията; 

 ИП не попада в санитарно - охранителни зони, определени по чл. 119, ал. 4, т. 2 от 

ЗВ и в съответствие с Наредба 3 за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно - охранителните зони около 
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водоизточниците и съоръженията за питейно - битово водоснабдяване; 

 находището не засяга защитени територии, по смисъла на Закона за защитените 

територии, и не попада в защитена зона съгласно Закона за биологичното 

разнообразие; 

 разработването на кариерата не съдържа съоръжения и технологии, които биха 

довели до значими отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на 

околната среда, както и до застрашаване здравето на населението и в същото време 

е със значителен икономически ефект. 

Местоположението на находище „Окопите” и по-точно оконтурените, проучени и 

утвърдени запаси практически определят мястото на реализацията на ИП, без реализиране на 

други алтернативи. 

Използваната технология е класическа при отработване на такъв тип находища - открит 

способ, без провеждане на пробивно - взривни работи, без водоотлив (без осушаване на 

находището). При добива и преработката на добитите природни ресурси – пясъци, не се 

използват допълнителни химически вещества и реагенти. 

Използваната техника за добив и обслужване на кариерата е аналогична на тази 

прилагана при открит добив – булдозер, багер „Драглайн”, челен товарач, автосамосвали. 

Избран е възможно най - благоприятния вариант за транспорт на добитата суровина в 

рамките на находището и извозването ѝ извън него. 

Прилагането на „нулева алтернатива” предопределя недобиване на съответните 

количества полезно изкопаемо. 

Дейностите, предвидени с ИП не предполагат трансгранични въздействия върху 

компоненти и фактори на околната среда и здравното състояние на населението. 

Оценката на елементите на околната среда и социално - икономическите условия, без 

да бъде реализирано предвиденото инвестиционно предложение, т.е. прилагането на нулева 

алтернатива, води до пропускане на пазарни позиции в България, както и пропускане на 

експлоатация на подземни богатства по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните 

богатства - строителни материали - пясъци.  

Предварителната оценка по отношение очакваните въздействия върху компонентите на 

околната среда и здравето на хората на този етап на проучването са незначителни и не 

предполагат прилагането на „нулева алтернатива”.  

 Изброените фактори са достатъчен аргумент за отхвърляне на „нулевата алтернатива” 

по отношение реализиране на инвестиционното предложение. По-добрата алтернатива от 

гледна точка на социално-икономическите условия и комуникационно-транспортните 

особености на района е реализация на инвестиционното намерение и изпълнение на договора 

за концесия. 

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 

Проучването на съществуващото (изходното) базисно състояние представлява основата 

на оценката на компонентите и факторите на околната среда. Базовите условия ще бъдат 
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описани въз основа на комбинация от преглед на налична информация и литературни 

източници, както и на теренни проучвания за състоянието на околната среда в зоната на 

въздействие на ИП.  

Предмет на описание и анализ е територията, на която ще се реализира 

инвестиционното предложение в неговата цялост. 

По-долу са разгледани компонентите на околната среда съгласно чл. 4 на ЗООС: 

атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните 

обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи , както и 

факторите съгласно чл. 5 на същия закон, които замърсяват или увреждат околната среда - 

различните видове отпадъци и техните местонахождения; рисковите енергийни източници - 

шумове, вибрации, радиации. Към тях са добавени: културно-историческо наследство и 

население и здраве. 

1. Атмосферен въздух 

1.1. Климатични и метеорологични условия  

Районът попада в умереноконтиненталната климатична подобласт на европейската 

континентална климатична област – лятна сухота и проявено безводие.  

Климатът се формира под влияние на фактори, характерни както за континенталния, 

така и за континентално-средиземноморския тип климат. Важна роля за формиране на 

климата играе релефа и близостта на Черно и Средиземно море. На север Старопланинската 

верига ограничава нахлуването през зимата на студени въздушни маси. От югозапад Рило-

Родопската област ограничава проникването на топли въздушни маси, формирани над 

Средиземно море.  

Нахлуването на въздушни маси с различен произход се съпровожда със силни ветрове 

и незначителни валежи и с образуването на трайни термични инверсии и мъгли. През късна 

пролет и ранна есен при подобни условия се образуват вредоносни слани. 

Температура  

Средната годишна температура на въздуха е 12,2°С.  

През зимата средните месечни температури са положителни. Средната януарска 

температура, измерена в станция Ямбол е 1 ºС. За месец декември тя е съответно 3,5 ºС С. 

Средно месечната минимална януарска температура е -2,8ºС /станция Ямбол/. При силни 

застудявания абсолютните минимални температури достигат 19-22 ºС под нулата. Средно 

юлските температури за станция Ямбол показват стойности от 22,6 ºС, а средните максимални 

29,3 ºС, с доближаване на стойностите за месеците юли и август.  

 Средната месечна и годишна температура на въздуха за станция Ямбол са представени 

в Таблица 14. Абсолютните максимални температури достигат 40-42ºС. Средномесечните 

стойности на денонощната амплитуда са от 7,3 ºС за януари и 14,1 ºС за август. 

Таблица  14 Средна месечна и годишна температура на въздуха (ºС) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 

Ямбол 1,0 2,7 5,9 11,3 16,4 20,3 22,6 22,2 18,2 12,6 7,8 3,5 12,4 
 

Устойчивото преминаване на температурата на въздуха над 50С /ст. Ямбол/ настъпва 

около 8 март и продължава до 6 декември /за период около 274 дни/, а периодът с 

температури над 100С - от 8 април до 2 ноември /209 дни/. Най-ранната дата на мразовете се 

формира около 7 октомври, а най-късната възможна дата на проява на мразови явления - 23 
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април. 

Валежи 

Валежите на територията на Община Тунджа са по-ниски от средните за страната и са 

недостатъчни. Съществуват условия за пролетни и летни засушавания. Годишната сума на 

валежите, средно за района е 570 мм. В станция Малък манастир са измерени 606 мм, в 

Бояджик 576 мм, а в Полски Градец - 636 мм. Проявяват се два валежни максимума, от които 

по-изразителен е този през юни /вторичен се формира през декември/. Като най-сух месец се 

очертава август, следван от минимум, наблюдаван през март. Месечното разпределение на 

валежите съответства на условията на преходния климат с относително изравняване на 

валежните суми по сезони - за станция Бояджик /при обща сума от 578 мм/год./. Показват се 

стойности от 25% през зимата, 25% през пролетта, 26% през лятото и 24% през есента. В 

южна посока, под влияние на континентално-средиземноморския климат, нарастват 

валежните количества през зимата /до над 50-60% от годишната норма/. Нарастват и 

коефициентите на вариация - 27-29%. Регистрирани са отделни случаи на екстремни годишни 

валежни суми, вариращи за района от 850 мм до 1300 мм.  

Относителната средно месечна влажност на въздуха е 85% през януари и спада до 63 % 

през август. Осреднените месечни стойности на дефицитната влажност са от 1,2 hPa за януари 

и 11,8 hPa за август. 

На територията на Общината съществуват условия за формирането на голям брой дни с 

мъгла, които достигат до 40-50 в южната част на територията /предимно в периода октомври-

март/. 

Снежната покривка има неустойчив характер със сравнително малка средна дебелина. 

Годишният брой на дните със снежна покривка варира от 15 до 20. 

Вятър 

Преобладаващите ветрове са северните и североизточните /30% от случаите/, а след тях 

по интензивност са северозападните и южните. Скоростта на вятъра варира в градацията 2-5 

м/сек /над 40% от случаите/ с условия за нарастване до 6-9 м/сек, което се дължи на 

конфигурацията на позитивните форми в релефа и ориентацията на долината на Тунджа. 

Броят на дните със скорост на вятъра надвишаващ 14 м/сек е 15. 

1.2. Качество на атмосферния въздух 

Националната система за мониторинг на околната среда извършва оценка на 

качеството на атмосферния въздух (КАВ) върху територията на страната, разделена на 6 

Района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, утвърдени със Заповед 

№969/ 21.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите. 

Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух на МОСВ 

се състои от 50 стационарни пункта, в т.ч. 9 пункта с ръчно пробонабиране и последващ 

лабораторен анализ, 30 автоматични измервателни станции (АИС), 7 автоматични ДОАС 

системи (работещи на оптичен принцип), както и 4 АИС за мониторинг на качеството на 

атмосферния въздух в горски екосистеми - КФС „Рожен”, „Юндола”, „Витиня” и „Ст. 

Оряхово”. 

Ежедневно се контролират концентрациите на основните показатели, съгласно Закона 

за чистотата на атмосферния въздух: общ прах, фини прахови частици (ФПЧ10, ФПЧ2.5), 

серен диоксид, азотен диоксид/азотни оксиди, въглероден оксид, озон, бензен, олово, кадмий, 

никел, арсен, полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Допълнително, според 
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характера и източниците на емисии в отделни райони от територията на страната се 

контролират специфичните показатели: фенол, амоняк, аерозоли на сярна киселина, толуол, 

ксилол, стирол, серовъглерод, сероводород, метан и неметанови въглеводороди, както и някои 

други специфични замърсители. 

Всички автоматични станции (АИС и ДОАС) работят в непрекъснат режим на работа 

(24 часа), като данните от тях чрез система за пренос на данни в реално време постъпват в 

регионални диспечерски пунктове (РДП) в РИОСВ - регионални бази данни и в централния 

диспечерски пункт (ЦДП) в ИАОС София, където се намира Националната база данни за 

КАВ. Системата осигурява навременно предоставяне на информацията за качеството на 

въздуха на обществеността и отговорните институции. Обхванати са дванадесет населени 

места в България. В София, Бургас, Стара Загора, Казанлък, Русе, Силистра, Никопол и 

Свищов са изградени публични информационни табла за предоставяне на информация на 

обществеността в реално време. 

Ръчните пунктове за мониторинг на въздуха работят само в светлата част на 

денонощието (4 пробовземания на ден, 5 дни в седмицата). За изготвяне на оценка на КАВ от 

ръчните пунктове са включени само данни за регистрираните средночасови концентрации. За 

тези пунктове не е извършвано сравнение на регистрираните концентрации с денонощните 

норми на контролираните замърсители, т.к. техния времеви обхват не позволява да се направи 

точна оценка на нивата на замърсителите в денонощен аспект. Тези данни имат само 

индикативен характер. Това не се отнася за показателите: общ прах, ФПЧ10, олово, кадмий и 

ПАВ, за които пробовземането е с продължителност 24 часа. 

Дейността на Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния 

въздух се регламентира със Заповед на Министъра на околната среда и водите №66/ 

28.01.2013 г., в т.ч. брой, вид на пунктовете, контролирани атмосферни замърсители, методи и 

средства за измерване. 

Системата за качеството на атмосферния въздух разполага и с 6 броя мобилни 

автоматични станции (МАС), включени в регионалните лаборатории в София, Пловдив, 

Плевен, Стара Загора, Варна и Русе. Станциите са разпределени пропорционално по 

територията на страната като дават възможност за обслужване на територията на цялата 

страна. Мобилните автоматични станции се използват за извършване на допълнителни 

измервания в райони, в които липсват или е ограничен броя на стационарните пунктове, както 

и при аварийни ситуации, поръчки от държавни и общински организации, за проследяване 

ефекта от изпълнението на Общинските програми за намаляване нивото на атмосферните 

замърсители и др. Дейността на МАС, в рамките на НСМОС, ежегодно се регламентира с 

графици, утвърждавани от Министъра на околната среда и водите. Системата за наблюдение и 

контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ - Стара Загора е 

съставена от автоматични стационарни пунктове в градовете: Стара Загора, Сливен и 

Гълъбово, две ДОАС-системи в селата Остра могила и Ръжена и OPSIS-система в с. Могила, 

както и пункт с ръчно пробонабиране в гр. Стара Загора. 

Качеството на атмосферния въздух в обхвата на анализираната територия е под 

контрола на РИОСВ- Стара Загора и регионалната лаборатория към ИАОС. На територията на 

Община Тунджа няма изграден стационарен пункт за мониторинг на качеството на 

атмосферния въздух.  

Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са автомобилният 

транспорт /въглероден оксид, бензо(а)пирен, НМЛОС и азотни оксиди/, неподдържаната 

пътна и прилежаща инфраструктура, изгарянето на твърди горива /дърва и въглища/ в битовия 

сектор, промишлените инсталации, дейностите с неорганизирано изпускане на вредни 
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вещества от кариери за добив на инертни материали, строителни площадки, 

неблагоустроените територии в населените места, както и случаите на възникване на пожари. 

Предвид териториалното разпределение на наличните производствени мощности, може 

да се твърди, че те не оказват значително негативно влияние върху качеството на 

атмосферния въздух в Общината и не застрашават здравето на населението.  

Кратко изложение на вероятната еволюция на компонентите на околната среда – 

атмосфера и атмосферен въздух, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено 

Ако инвестиционното предложение не бъде осъществено, не се очакват промени в 

естествените процеси по отношение на климата и качеството на атмосферния въздух в 

разглежданата територия. 

2. Повърхностни и подземни води 

2.1. Повърхностни води 

Категориите водни тела (ВТ) съгласно РДВ са: реки, езера, преходни води, крайбрежни 

води, силно модифицирани и изкуствени водни тела.  

Хидрографски районът, предмет на инвестиционното предложение принадлежи към 

Беломорската отточна област, с отток на водите към Бяло море и съгласно Закона за 

водите попада в Източнобеломорски район за басейново управление. 

Водните обекти на територията на Източнобеломорски район за басейново управление 

(ИБРБУ) се отнасят към две категории повърхностни води – „Река” и „Езеро”. 

При определянето на типовете реки и езерa са използвани следните показатели: 

- задължителни фактори - екорегион, надморска височина, геология, размер; 

- незадължителни - характер на водното течение, размер и геология, субстрат на 

речното дъно, наклон (енергия на потока). При определяне на височинното разделяне е взета 

предвид и смяната на растителността. 

Характеристика на типовете повърхностни водни тела на територията на Източно 

беломорски район за управление на речните басейни (публикувани в Приложение 6 в НИД на 

Наредба Н-4 от 12.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води) е представена в 

Таблица 15. 

Таблица 15 Фактори за дефиниране на типологията на „реки“ в България                                                          

(по изискванията на система Б на РДВ) 1 

 

Код на 

речен 

тип 

Име на речен тип 
ЕР/Суб-

ЕР2 
Надморска височина Размер Геология 

Доминиращ дънен 

субстрат 
Соленост 

R3 

 

Планински        

 

7 
> (600) 800 м, 

варира (валидиране) 

<150 км2, малки реки 

(рядко средни <500 км2) 

Смесена, силикати, 

варовик 

Едри камъни (>256 мм), 

камъни (64-256 мм) 

Сладководни; 

<0,5‰ 

R5 Полупланински 
 

7 Силно варира 
 

<1300 км2, малки и  

средни (рядко големи) 
 

Смесена, силикати, 

варовик 

Едър чакъл (16–64 мм), 

дребен чакъл (2-16) 
 

Сладководни; 

<0,5‰ 

R12 Големи равнинни реки 
 

7 
<150 (200) м 

варира 
 

>7000 км2, големи и  

много големи 
 

Смесена, силикати  Пясъци (0,064-2) 
 

Сладководни; 

<0,5‰ 

R13 
Малки и средни 

равнинни реки 
 

7 
<150 (350) м 

варира 
 

<1300 км2, средни и  

малки 
 

Смесена, силикати  
Пясъци (0,064- 2),  

тиня (<0,064), чакъли 
 

Сладководни; 

<0,5‰ 

R14 
Субсредиземноморски 

реки (пресъхващи ) 
 

7 
<500 (650) м 

силно варира 
 

<1100 км2, средни и  

малки 
 

Смесена, силикати, 

варовик 
Варира силно 

 

Сладководни; 

<0,5‰ 
 

Хидрографска характеристика на водните тела, в чийто обхват попада територията, на 

която ще се реализира инвестиционното намерение  

На база на формулираните по-горе показатели, реките в поречието, на които е 
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разположена територията на Община Тунджа са идентифицирани 3 типа води от категория 

„Река” , показани в  Таблица № 16. 

Съгласно писмо №ЗДОИ-32/10.05.2017 г. на БДИБР гр. Пловдив, мястото на 

реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло Типология категория 

„Река” в Област Ямбол. 

Таблица № 16 

R12 Големи равнинни реки Река Тунджа от вливане на р. Асеновска до граница.  

R13  
Малки и средни равнинни реки с фин 

субстрат  

Притоци на р.Тунджа (р.Овчарица от с.Сотиря до вливане в 

р.Тунджа, р. Мочурица и притоци, р. Калница  

R14  
Субсредиземноморски реки 

(пресъхващи)  

Притоци на р.Тунджа (р.Боадере), р.Симеоновска, 

р.Дереорман, р.Поповска и притоци, р.Дряновска, 

р.Синаповска  

 

Речната мрежа в пределите на Община Тунджа се отнася към източната част на 

Егейския водосборен басейн и се формира от средното поречие на река Тунджа /ляв приток 

на Марица/ и по-големите ѝ притоци /р. Мочурица, р. Калница/ и някои малки притоци от 

водосбора на р. Сазлийка /ляв приток на Марица/.  

Басейнът на река Тунджа заема Североизточната част на Източно беломорски район. 

Тунджа е най-големият приток на р. Марица, който се влива в нея на турска територия. 

Поради голямата площ на водосборната ѝ област (7 901 км2 ) и понеже до границата тече като 

самостоятелна река, то р. Тунджа се разглежда като отделен басейн. Тя извира от централната 

част на Стара планина източно от вр. Ботев. До гр. Ямбол протича право на изток, като оттам 

прави завой на 90° и приема южна посока, която посока запазва до вливането си в р. Марица.  

Дължината на реката до границата е 350 км с водосборна площ 8 029 км2, което 

представлява 22,43% от площта на Източнобеломорски район. Има 44 първи притока с обща 

дължина 393,9 км. По-значителните са р. Мочурица - водосборна площ 1 278 км2, дължина 86 

км; р. Синаповска - площ 871 км2, дължина 55 км; р. Поповска и др. 

Средният наклон на главната река е 5,4 ‰ с коефициент на извитост 2,1. Средният 

наклон и коефициентът на извитост за притоците варират съответно между 1,4‰ (р. 

Мочурица) и 68‰ (Магарешка река) и между 1,06‰ (Куруджадере) и 2,4‰ (р. Поповска). 

Изключение по отношение степента на извитост правят реките Воденска, начало на Поповска, 

и Мочурица, чийто коефициент има значителната стойност - 4,0 съответно 4,5. Гъстотата на 

речната мрежа за 15 от по-значителните притоци, както и за главната река, има сравнително 

ниски стойности и се движи между 0,23 км/км2 (р. Мараш) и 0,66 км/км2 (р. Поповска), за 

което главна причина е ниската надморска височина на цялата водосборна област— 386 м н. 

в. 

Басейнът на р. Тунджа в пределите на страната се простира от вр. Ботев (Юмрукчал) в 

Централна Стара планина до държавната ни граница с Турция. В рамките на своите граници 

басейнът на р. Тунджа представлява тясна дълга долина, която може да се раздели по 

орографски белези на три части - западна, средна и южна. 

Южната част на басейна се простира южно от Ямболския пролом на р. Тунджа до 

турската граница. Тя обхваща Ямболското (където е предвидено и ИП) и Елховското поле, 

хълмистата област източно и западно от Елховското поле и областта на Сремския пролом на 

р.Тунджа. Полето има почти равнинен характер в западната част и слабо хълмист вид в 

източната част. Заобиколено е от запад и югозапад от ниския и заоблен Св. Илийски рид и 
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Манастирските височини (заоблени хълмове, 600 м високи), на северозапад от ниските ридове 

на Сърнена гора и на изток от редица плоски хълмове, известни с името Гледките 

(Бакаджиците). Те са четири на брой младоеруптивни конуси с височина 515 м. 

В северната част от територията на Община Тунджа, река Тунджа приема един от 

големите си притоци в тази част на поречието - река Мочурица.  

Мочурица, ляв приток на Тунджа, е река в Южна България, Област Сливен - Община 

Котел, Област Бургас - Общини Сунгурларе и Карнобат и Област Ямбол - Общини Стралджа, 

Тунджа и Ямбол. Дължината ѝ е 86 км, която ѝ отрежда 38-мо място сред реките на България 

и се явява най-големият приток на Тунджа. 

Мочурица извира на 561 м н.в. от южните склонове на Стидовска планина в Стара 

планина, в района на военния полигон „Ново село”. По цялото си протежение тече през 

равнинен терен в широка долина с голяма заливна тераса и малък надлъжен наклон от 1,4‰. 

В горното си течение пресича от запад на изток Сунгурларското поле, като постепенно завива 

на юг, а западно от град Карнобат посоката ѝ става югоизточна и образува къс пролом между 

планинския рид Терзийски баир на запад и възвишението Хисар на изток. След пролома 

надлъжният ѝ наклон става още по-малък и в долината и се появяват заблатени участъци и 

високи подпочвени води, откъдето идва и името на реката. Влива отляво в река  Тунджа на 

128 м. н.в., в северната промишлена зона на град Ямбол. 

Площта на водосборния басейн на реката е 1 278 км2, което представлява 15,16% от 

водосборния басейн на Тунджа.  

 Поради равнинния характер на терена, през който протича реката, водите ѝ масово се 

използват за напояване за обширните земеделски земи в долината ѝ. 

Почти по цялото си протежение коритото на реката е коригирано с водозащитни диги, 

въпреки това много често при бързо снеготопене или поройни дъждове Мочурица скъсва 

ограждащите я диги и причинява наводнения на земеделски земи и населени места.  

Други по-големи леви притоци на р. Тунджа водят началото си от Бакаджиците - 

Юржалийска река /Ада/ и Герганска река /Боадере/.  

Ада (или Овчи кладенец, до 1934 г. Коюнбунар) е река в  Южна България, Област 

Ямбол, Община Тунджа, ляв приток на Тунджа. Дължината ѝ е 19 км. Река Ада извира на 370 

м н.в. южно от връх Калето (488 м) във възвишението Бакаджиците. До село Челник тече на 

юг, а след това на югозапад в плитка долина през Ямболското поле. Влива се от ляво в река 

Тунджа на 110 м н.в., на 1,6 км североизточно от село Коневец. В миналото реката се е 

вливала директно в Тунджа, но сега на 1,2 км преди устието си коритото ѝ е преградено и е 

коригирано в югоизточна посока на протежение 3,7 км успоредно на Тунджа преди да се влее 

в нея. 

Площта на водосборния басейн на реката е малка – 54 км2, което представлява едва 

0,64% от водосборния басейн на  Тунджа. 

Основен приток – Илачдере (десен). 

Реката е с основно дъждовно подхранване с максимум от февруари до май и минимум 

от юли до ноември. През горещите лятно-есенни месеци пресъхва. 

По течението на реката в Община Тунджа са разположени 2 села: Челник и Асеново. 

Водите на реката почти на 100% през лятото се използват за напояване – язовир 

„Асеново”. 
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Боадере (или Боа и Геренска река) е река в  Южна България, Област Ямбол, Общини 

Стралджа и Тунджа, ляв приток на Тунджа. Дължината ѝ е 27 км.  

Река Боадере извира на 340 м н. в. от местността „Кайкаджа” във възвишението 

Бакаджиците. Тече на юг, като постепено завива на югозапад в плитка долина през 

югоизточната част на Ямболското поле. Влива отляво в река Тунджа на 110 м н.в., на 3,2 км 

югозападно от село Каравелово. 

Площта на водосборния басейн на реката е 107 км2, което представлява 1,27% от 

водосборния басейн на Тунджа. 

Основни притоци: Кувандере (десен), Чанаджикдере (ляв). 

Реката е с основно дъждовно подхранване с максимум от февруари до май и минимум 

от юли до ноември. През горещите лятно-есенни месеци пресъхва. 

Водите на реката почти на 100% през лятото се използват за напояване, като по самата 

река и по някои от нейните притоци са изградени няколко микроязовира, най-големи от които 

са: „Каменец 1”, „Каменец 2”, „Робово”, „Сламино”, „Карамелово 2”. 

Среден годишен отток при село Крумово 1,65 м3/с. 

Описание на част от преминаващите през Община Тунджа повърхностните водни тела, 

съгласно публикувания ПУРБ за Беломорски РБУ 2016-2021 г. са представени в Таблица № 17.  
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Таблица № 17 Списък на част от повърхностните водни тела, преминаващи през  територията на Община Тунджа, на територията на която 

попада ИП 
 

Код на ВТ Име на ВТ 

Категория на 

повърхностното водно 

тяло 

Характеристика ВТ 

Код 

на 

типа 

Описание на типа 
Естествено 

ВТ 
СМВТ ИВТ 

Дължина на реките, 

km/Площ на 

язовира, км2 

Водосборна 

площ, km2 

История на повърхностното 

водно тяло                               

(ПУРБ 2010 - 2015г.) 

BG3TU600R062 
Река Мочурица след вливане 

на р.Сигмен до устие 
река река R13 

Малки и средни равнинни 

егейски реки 
 СМВТ  46,06855 419,8935 BG3TU600R022 

BG3TU570R066* 

р. Тунджа от вливане на 

река Мочурица до вливане 

на р. Симеоновска 

река река R12 
Големи равнинни реки в 

екорегион 7 
eстествено     26,95646673 282,1451011 BG3TU570R021 

 

BG3TU500R020 р. Симеоновска река река R14 
Субсредиземноморски 

малки и средни реки 
eстествено     20,52307499 90,62354316  

BG3TU500R019 р. Боадере река река R14 
Субсредиземноморски 

малки и средни реки 
eстествено     22,84984804 104,139906  

BG3TU500R018 р. Дереорман река река R14 
Субсредиземноморски 

малки и средни реки 
eстествено     21,63565416 75,0713354  

BG3TU570R067 

р. Тунджа от вливане на река 

Асеновска до вливане на р. 

Мочурица 

река река R12 
Големи равнинни реки в 

екорегион 7 

eстествено     

34,23336849 216,9545003 BG3TU570R021 

 

BG3TU500R016 
р. Тунджа от вливане на р. 

Симеоновска до гр. Елхово 
река река R12 

Големи равнинни реки в 

екорегион 7 

eстествено     
31,88603466 77,0843308  

 

*ВТ в обхвата на което попада ИП 
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2.2. Зони за защита на водите съгласно ПУРБ 2016-2021 

В Р България е изградена система от защитени територии като част от регионалната и 

световната мрежа, в съответствие с международните договори по опазване на околната среда, 

по които Република България е страна. 

Всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел 

поддържане на необходимото количество и качество и здравословна околна среда, 

съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта, включително и чрез създаване на зони 

за защита на водите. За постигането на тези цели се обособяват следните видове зони за 

защита на водите: 

 зони за защита на питейните води - водни тела и санитарно-охранителни зони; 

 зони с води за къпане; 

 зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи, включително: 

уязвими зони и чувствителни зони;  

 зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми; 

 защитени зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в 

които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен 

фактор за тяхното опазване (Натура 2000). 

Изготвени са регистри за защитените зони в границите на Източнобеломорски район за 

басейново управление, като са включени и водните тела, попадащи в тях. 

2.2.1. Територии, обявени за извличане на вода, предназначена за човешка 

консумация, съгласно чл. 7 на Рамковата Директива по водите 

 Повърхностни води 

В изпълнение на изискванията на чл. 7, т. 1 от Директива 2000/60/ЕС на Европейския 

Парламент и на Съвета и чл. 119а ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за водите (ЗВ) за опазването на 

водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване са определени: 

 водни тела, които се използват за питейно-битово водоснабдяване и имат дебит 

средно над 10 м3 на ден или служат за водоснабдяване на повече от 50 човека; 

 водни тела, които се предвижда да бъдат използвани за питейно-битово 

водоснабдяване в бъдеще. 

Съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ зоните за защита на води, предназначени за питейно-

битово водоснабдяване включват територията на водосбора на повърхностните водни тела и 

земната повърхност над подземните водни тела. 

Опазването на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване се 

осъществява чрез определяне на: 

 водните тела - зони за защита на водите; 

 санитарно - охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно - 

битово водоснабдяване. 

ИП не попада в зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела. 

 Подземни води 

В Таблица № 18 са представени зоните за защита на питейните води от подземни водни 

тела в обхвата на които попада ИП.  
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Таблица  № 18 Регистър на зоните за  защита на питейните води от подземни водни тела на 

територията на БДИБР, съгласно ПУРБ 2016-2021, в обхвата на които попада ИП 

 

Код на зоната за 

защита на подземни 

води, 

предназначени за ПБ 

Код на подземното 

водно тяло 
Име на подземното водно тяло 

BG3DGW00000NQ054 BG3G00000NQ054 
Порови води в Неоген - 

Кватернер - Ямбол - Елхово 

 

 Водни обекти съгласно ПУРБ, обявени за зони за отдих, водни спортове 

и/или за къпане, съгласно чл. 119а, т. 2 от ЗВ (Директива 76/160/ЕЕС), в 

обхвата на които попада ИП 

С изменението на ЗВ от юли 2015 г. наименованието и обхвата на зоните за защита на 

водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 4 се промени от „зони с води за къпане” на „водните тела, 

определени като води за отдих и водни спортове, включително определените зони с води за 

къпане”. 

Съгласно изискванията на ЗВ, като зони за отдих, водни спортове и/или за къпане се 

определят водни тела, определени като води за отдих и водни спортове, включително 

определените зони с води за къпане.  

Защитените територии, обявени като води за рекреация, включително определените 

като зони за къпане, се определят по смисъла на: Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление 

качеството на водите за къпане, транспонираща Директива 76/160/ЕЕС относно качеството 

на водите за къпане.  

ИП не попада в зони за отдих и водни спортове.  

2.2.2. Територии съгласно ПУРБ, чувствителни към биогенни елементи, 

включително територии, обявени за уязвими зони съгласно Директива 91/ 

676/ ЕЕС и територии, обявени за чувствителни територии съгласно 

Директива 91/271/ ЕЕС и чл. 119а, т. 3 от ЗВ 

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 популациите 

на водната растителност. Внасянето на допълнително количество биогенни елементи и 

техните съединения във водоемите предизвикват нарушаване на екологичното равновесие в 

тях. 

Увеличаване на количеството на хранителни вещества води до еутрофикация на 

водите, вследствие на който процес настъпват няколко взаимосвързани неблагоприятни 

ефекта във водоемите: 

 „цъфтене” на водите - процес, при който съществено се увеличава числеността на 

един или няколко вида водорасли; 

 бурното развитие на водораслите на повърхността води до промяна на светлинните 

условия, поради намаляване на прозрачността на водата, в следствие на което 

дънните водорасли загиват, образувайки токсични вещества; 

 намаленото количество на кислорода във водата поради гнилостни процеси е 

причина за измиране водорасли, риби и други водни обитатели; 

 влошава се качество на водата, поради придобиване на неприятна миризма и вкус. 
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Основните източници на замърсяване на водите с биогенни елементи са селското 

стопанство и отпадъчните води от бита, както и някой отрасли на промишлеността. 

Чувствителните и уязвими зони са територии, обявени за защитени, тъй като водните 

тела в тези зони са чувствителни към влиянието на хранителни съставки - биогенни елементи 

(основно азот и фосфор) във водата. 

 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.  

Наредбата регламентира условия и изисквания, насочени към предотвратяване и 

намаляване на замърсяването на водите, с нитрати от земеделски източници, чрез:  

 определяне на водите, които са замърсени, и на водите, които са застрашени от 

замърсяване (съдържание на нитрати с концентрация, по-голяма от 50 

милиграма на литър), отчитайки физико-химичните и природните 

характеристики на водите и почвите; 

 определяне като уязвими зони на районите в страната, в които чрез просмукване 

или оттичане водите се замърсяват или могат да бъдат замърсени с нитрати от 

земеделски източници и които допринасят за замърсяването. 

Актуализацията на регистъра на тези зони е извършена въз основа на действащата към 

момента Заповед № РД 146/25.02.2015 г. на Министъра на ОСВ за определяне на нитратно 

уязвимите зони. 

Таблица № 19 Списък на водните тела, които са замърсени и такива, които са застрашени 

от замърсяване с нитрати от земеделски източници съгласно Приложение 1 към Заповед № РД 

146/25.02.2015 г. 

Код на зоната   Име на зоната Код на водното тяло Име на водното  тяло 

BGVZ01  южна зона BG3G00000NQ054 
Порови води в Неоген - Кватернер - 

Ямбол - Елхово 

 

Община Тунджа, в която се намира ИП, в целия си обхват попада в нитратно 

уязвима зона съгласно Приложение 2 към Заповед № РД 146/25.02.2015 г.  

 Чувствителни зони 

Те са определени по силата на Директива за пречистването на градски отпадъчни води 

(91/271/ЕЕС) и Заповед №РД - 970/28.07.2003 г. на МОСВ. 

Определянето на чувствителните зони цели защита на повърхностнте води от 

повишаване съдържанието на биогенни елементи в тях от отпадъчни води от населените 

места.  

На база определените зони, чувствителни към биогенни елементи, определени 

съгласно Директива 91/271/ЕИО и Заповед №РД-970/28.07.2003 г. за ИБР са определени и 

съответните зони за защита на водите. 

ИП попада в чувствителна зона BGCSARI12  Река Тунджа. 

Таблица № 20 Регистър на чувствителните зони в БДЧР, съгласно  Заповед № РД 

970/28.07.2003 г. на министъра на околната среда и водите 
 

Регистър на чувствителните зони на територията на Източно беломорски 

район за управление на водите 

Начало Край 
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р. Тунджа, след вливането на  р. Мочурица р. Тунджа до границата 

Код на зоната Име на зоната 

BGSARI12 Река Тунджа 

 

 Зони за опазване на стопански ценни видове риби и други водни организми  

Това са териториите, определени с цел опазване на икономически значими водни 

видове и представлява акватория, богата на миди и ракообразни, определена по силата на 

Директива за акваторията, богата на миди и ракообразни (79/923/ЕЕС) . 

Съгласно чл. 17 от Закона за рибарството и аквакултурите, стопански риболов се 

извършва в р. Дунав и в Черно море, което изключва територията на ИБР.  

Изготвен е списък със стопански значимите видове риби и други организми от МОСВ 

във връзка с прилагането на чл. 119а, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (Писмо с изх. № 05-08-

6421/11.10.2012 г.) и са определени стопански ценните видове риби в България, част от които 

се срещат и в ИБР. 

Таблоца № 21  Регистър на зони за опазване на стопански ценни видове риби в повърхностни 

води на територията на ИБРБУ, в която попада ИП 
 

Код на зоната за  

опазване на 

стопански  

ценни видове риби 

и други водни 

организми 

Име на 

зоната за 

опазване на 

стопански 

ценни 

видове риби 

и други 

водни 

организми 

Географско описание 

на зоната за опазване 

на стопански ценни 

видове риби и други 

водни организми 

Основание за  

определяне на  

зоната за опазване на 

стопански ценни  

видове риби и други 

водни организми 

Стопански 

ценни 

видове риба 

Код на ВТ, в което 

изцяло или 

частично попада 

зоната 

BG3FSWTU570R066 Р. Тунджа 

р. Тунджа от вливане 

на река Мочурица до 

вливане на р. 

Симеоновска 

Заявление от 

Сдружение 

„Балканка”, гр. 

София 

Щука (Esox 

lucius) 
BG3TU570R066 

 
 Защитени територии и зони обявени за опазване на местообитания и 

биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието 

на водите е важен фактор за тяхното опазване 

Зони  за защита на водите от „Натура 2000” съгласно Директива 92/43/ЕИО за 

запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в които поддържането 

или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване 

Защитените зони за опазване на типове природни местообитания и местообитание на 

видове се обявяват на основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за 

биологочното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерския съвет №122 от 02.03.2007 г. 

Към настоящия момент липсват издадени Заповеди за обявяване на защитени зони за опазване 

на типове природни местообитания и местообитания на видове. Основните органи за 

управление и контрол на защитените зони за опазване на типове природни местообитания и 

местообитания на видове са Министъра на околната среда и водите, Директорите на 

регионалните инспекции по околната среда и водите и Директорите на дирекции на 

националните паркове, съгласно чл. 115 и чл. 117 от Закона за билогичното разнообразие.  

Таблица № 22 Зони от „ Натура 2000”, определени като зони за защита на водите съгласно 

Директивата за хабитите 
 

Име на ЗЗВ Код на зоната Тип Дата  на определяне Повърхностно ВТ в ЗЗВ (код) 

Бакаджиците BG0000402 SCI юни.05 BG3TU500R019,BG3TU500R020,BG3TU570R066*,BG3TU600R062 
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 Река Мочурица BG0000196 SCI окт.10 
BG3TU600L023,BG3TU600R068,BG3TU570R066*,BG3TU800R065, 
BG3TU600R062,BG3TU570R067,BG3TU600R069 

Река Тунджа 1 BG0000192 SCI окт.10 

BG3TU900R058,BG3TU900R059,BG3TU900R054,BG3TU700R028, 

BG3TU700R032,BG3TU700R026,BG3TU900R055,BG3TU700L036, 
BG3TU700R033,BG3TU700R025,BG3TU570R066*,BG3TU900L047, 

BG3TU900R042,BG3TU800R065,BG3TU600R062,BG3TU570R067 

Река Тунджа 2 BG0000195 SCI юни.05 

BG3TU500R019,BG3TU500R020,BG3TU200R007,BG3TU500R018, 

BG3TU100R004,BG3TU500R012,BG3TU500R011,BG3TU500R015, 
BG3TU500R016,BG3TU570R066*,BG3TU100R002,BG3TU135R005 

 

 

Таблица № 23 Зони за защита на водите, които са защитени територии, определени по 

Закона за защитените територии 

 

Категория Код на ЗТ\ЗЗ Име на ЗТ\ЗЗ Описание 
Повърхностно ВТ 

(код) 

Защитена 

местност 
55 ДЕБЕЛАТА КОРИЯ 

Опазване на естествена ясенова и брястова 

гора и характерен пейзаж. 
BG3TU570R066 

 

Съгласно Писмо с изх. № КОС 01 – 5587/ 01.07.2016 г., площта на находище „Окопите” 

не засяга защитени зони. Съгласно предоставената информация инвестиционното намерение 

не засяга защитени территории по смисъла на Закона за защитените территории (ЗЗТ). 

Територията не попада в границите на защитени зони по чл. 6, ал. 1 от Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е  „Река Тунджа 

2”, с код BG0000195, която отстои на около 3,5 км западно от площадката, предвидена за 

реализиране на ИП. 

2.2.3. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ 

На около 2 100 м западно от находище „Окопите” се намират водовземните 

съоръжения: ШК, ТК-5, ТК-6, ТК-9, ТК-10 от „ПС Бакаджик-Окоп”, стопанисвани от „ВиК” 

ЕООД – Ямбол. Около водовземните съоръжения няма учредена СОЗ съгласно Наредба № 

3/16.10.2000г. 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. 

Един от посочените кладенци от „ПС Бакаджик-Окоп” е и мониторингов пункт с код 

BG3G000000QMP051 (Окоп, Кладенец - ПС (само за с. Окоп) от НММ на химичното 

състояние на подземни води на територията на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски 

район”. 

На около 1 400 м западно от  от находище „Окопите” се намира ТК, за напояване на 

земеделски култури (поливане на зелени площи) и други цели, собственост на „Алианс 

Агрикол-Алаг” ООД, с. Окоп. 

На около 1 700 м западно от  от находище „Окопите” се намира СК, за напояване на 

земеделски култури и животновъдство, собственост на „Алианс Агрикол-Алаг” ООД, с. Окоп.  

Находище „Окопите” се намира близо и до кладенците за собствени нужди на 

населението, предвид близостта му до с. Окоп.  

2.3. Количествена и качествена характеристика на водните ресурси на територията 

на обекта и категория на водоприемниците 

2.3.1. Мрежа за мониторинг на повърхностни води 

Системата за мониторинг на водите има за цел оценка на количествените и 

качествените характеристики на водите, включително и на отпадъчните води, своевременно 

установяване на негативните процеси, прогнозиране на тяхното развитие, предотвратяване и 
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ограничаване на вредните последици и определяне на степента на ефективност на 

осъществяваните мероприятия за използване и опазване на водите.   

2.3.2. Количествена и качествена характеристика на повърхностните водни 

ресурси на територията и категория на водоприемниците 

2.3.2.1. Количествена характеристика 

Валежи  

Валежите на територията на Община Тунджа са по-ниски от средните за страната и са 

недостатъчни. Съществуват условия за пролетни и летни засушавания. Годишната сума на 

валежите средно за района е 570 мм. В станция Малък манастир са измерени 606 мм, в 

Бояджик 576 мм, а в Полски Градец - 636 мм. Проявяват се два валежни максимума, от които 

по-изразителен е този през юни /вторичен се формира през декември/. Като най-сух месец се 

очертава август, следван от минимум, наблюдаван през март. Месечното разпределение на 

валежите съответства на условията на преходния климат с относително изравняване на 

валежните суми по сезони - за станция Бояджик /при обща сума от 578 мм/год./. Показват се 

стойности от 25% през зимата, 25% през пролетта, 26% през лятото и 24% през есента. В 

южна посока,под влияние на континентално-средиземноморския климат, нарастват валежните 

количества през зимата /до над 50-60% от годишната норма/. Нарастват и коефициентите на 

вариация - 27-29%. Регистрирани са отделни случаи на екстремни годишни валежни суми, 

вариращи за района от 850 мм до 1 300 мм. 

Речен отток  

Повърхностният отток се формира предимно от дъждовни води и в по-малка 

степен от топенето на снеговете. 

Територията се отнася към област със средиземноморско климатично влияние върху 

оттока. Районът се характеризира със слаба отточност, но значително подземно подхранване 

на реките /главно грунтови води/, и висока регулираност на оттока. Средният годишен отток 

на реките в района е само 50 мм, като средно многогодишните стойности се променят от 120 

мм/год. в хълмистите земи на Бакаджиците и Манастирските възвишения до 30 мм/год. в 

посока на Тунджанската долина. Повърхностният отток на реките е в границите на 25-50 

мм/год., а подземният едва 25 мм/год. Над 20 % от сумарния отток се формира с участието на 

подземно подхранване. Отточният коефициент е 8% от валежите. Пълноводието се проявява с 

два максимума - ХІІ-І и VІ и формира 74% от годишния отток. Маловодието се свързва с 

периода VІІІ-Х. Сумарното изпарение от речните басейни е много високо - над 550 мм/год., 

което в комплекс с общите характеристики на хидроложкия район обуславя високия риск от 

засушаване на територията на Община Тунджа. 

Реките са определяни като слабо поройни със средна честота на речните прииждания 

под 3 случая в годината. Средният максимален модул на оттока на речните прииждания е до 

50 л/сек/км2. Тази част от поречието на река Тунджа е определяна като рисков район, 

застрашен от наводнения. На това основание важно значение за стопанската практика имат 

хидротехническите корекции и завиряванията. Съгласно Хидрохимичната класификация на 

реките водите им се определят като хидрокарбонатно-калциево-сулфатни. 

В Таблица № 24 и Фиг. № 6 е представено процентното разпределение на оттока по 

месеци: 
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Таблица № 24 Процентно разпределение на оттока по месеци 
 

Река, пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

р.Тунджа при гр.Ямбол 9,289 13,708 15,539 14,413 13,072 7,843 3,472 2,742 2,641 3,412 5,515 8,353 100,0 

р.Тунджа при границата 9,829 14,639 15,905 13,827 12,111 7,320 3,393 2,709 2,715 3,513 5,625 8,414 100,0 

р.Мочурица при с.Воденичане 11,340 19,570 13,939 11,042 8,274 4,950 2,639 2,063 4,102 4,559 6,879 10,652 100,0 

 

  
 

                           Фиг. 6 Процентно разпределение на оттока по месеци 
 

 

 Опасни хидроложки явления. Риск от наводнения 

„Наводнение” означава временното покриване с вода на земен участък, който 

обичайно не е покрит с вода. Това включва наводнения от реки, планински потоци, 

средиземноморски сезонни водни течения и предизвикани от морето наводнения на 

крайбрежни райони и може да изключва наводнения от канализационните системи. 

„Риск от наводнения” означава съчетанието от вероятността за наводнение и 

възможните неблагоприятни последици за човешкото здраве, околната среда, културното 

наследство и стопанската дейност, свързани с наводненията. 

Речните прииждания са екстремни състояния на речните течения, които са резултат 

от активно протичащи хидроложки процеси във водосборите на реките при проявата на 

съответни синоптични обстановки. Най-голяма роля за формирането на прииждания през 

студеното полугодие играят валежните обстановки по топли фронтове, а през топлото 

полугодие - валежните обстановки по студени фронтове. 

Речните прииждания понякога предизвикват неблагоприятни последствия за човека, 

околната среда и инфраструктурата. От една страна, те увеличават съхранените водни 

ресурси, но от друга, причиняват разрушителни наводнения, а също така ускоряват 

ерозионно-денудационните и акумулативните процеси.  

Определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения с висок и 

среден риск  

Извършва се чрез прилагане на унифицирани за четирите района за басейново 

управление на водите в България критерии за риска на предварителните райони със 

значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). 

Критериите са обособени в четири категории - човешко здраве, стопанска дейност, 

околна среда и културно - историческо наследство. За всяка категория се извършва оценка по 

показатели, чиито прагови стойности са организирани в три степени на риск - нисък, среден и 

висок, съгласно „Критерии и методи за определяне на райони със значителен потенциален 

риск от наводнения”. 
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Табл. 25 Унифицирани критерии за класифициране на риска за определяне на РЗПРН 
 

№ Критерии по категории 
Мерна  

единица 

Нисък 

риск  

Среден 

риск 

Висок 

риск 

Човешко здраве 

1 Засегнати (пострадали) жители Брой 300 1500 3000 

2 

Засегнати елементи от критичната инфраструктура или 

засегнати сгради с обществено значение 

(болници,училища и др.) 

Брой 1 3 6 

3 
Кладенци и помпени станции за обществено питейно 

водоснабдяване 
Брой 4 18 38 

Стопанска дейност 

4 
Магистрали, І и ІІ клас, жп, мостове,летища, преносни 

мрежи и друга линейна инфраструктура 
Брой 1 5 10 

5 
Магистрали, І и ІІ клас, жп, мостове,летища, преносни 

мрежи и друга линейна инфраструктура 
м 1 000 5 000 10 000 

6 Засегнати селскостопански площи дка 6 000 30 000 65 000 

7 
Обобщена икономическа стойност на щети (за минали 

наводнения) 
лв. 70000 3000000 7000000 

Околна среда 

8 
Канализации на населени места – заустване на 

общински канализации или ГПСОВ 
Брой 1 2 5 

9 
Засегнати защитени територии: питейни води, зони по 

ЗЗТ, Натура 2000 
Брой 1 2 5 

10 
IPPC и SEVESO предприятия и др.(PRTR) от ИАОС, 

МОСВ, БД ивици 
Брой 0 0 1 

Културно наследство 

11 
Културно исторически паметници от ЮНЕСКО и 

национално значение 
Брой 0 0 1 

 

Определяне на риска по показатели. Оценка на местоположенията със значими 

наводнения, за всеки от показателите в три степени на риска: „нисък”, „среден”, 

„висок”  

Извършена е оценка на всички местоположения с наводнения на територията на ИБР, в 

който е имало минали наводнения или има вероятност от потенциални бъдещи наводнения 

със значителни неблагоприятни последици. Определени са степени на риска, като за оценка са 

послужили най - високите стойности за всяко местоположение по всеки показател за всяка 

категория, независимо че са от различни събития. 

Определяне на риска за всяка от категориите: човешко здраве, стопанска дейност, 

околна среда, културно – историческо наследство 

Степента на риск за всяка от описаните по-горе категории е определена чрез избор на 

най-високата степен на риск, определена за всеки един от показателите на съответната 

категория. 

Оценка и степенуване на риска по местоположение 

Рискът за всяко местоположение е определен и като комбинация от определения риск 

по категории при спазване на следните принципи: 

 Ако бъде определен висок риск за която и да е от категориите, 

местоположението остава във висок риск; 

 При среден риск по три от категориите местоположението е във висок риск; 

 При среден риск по две от категориите местоположението е в среден риск; 

 При среден риск по две от категориите, когато тези категории са човешко здраве 

и стопанска дейност, местоположението е във висок риск; 



Доклад за ОВОС на ИП за: „Добив на подземни богатства - строителни материали /пясъци/, от находище „Окопите”, 

разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол” 

 
 

 
Възложител: „РЕСУРСИ” ЕООД  57 

 При среден риск по една от категориите и при нисък риск по останалите 

категории местоположението е в нисък риск с изключение на случаите, когато е 

определен среден риск по категория човешко здраве. 

Съгласно Приложение №1 към Заповед №РД-03-152/ 08.08.2013 г. Община Тунджа 

попада в обхвата на РЗПРН BG3_APSFR_TU_02 (в който попада и с. Окоп*) и РЗПРН 

BG3_APSFR_TU_03, със степен на риск висок (Фиг. 7).  

Данни за определените РЗПРН в Източнобеломорски район са представени в Таблица 

№26. 

Таблица № 26 РЗПРН в които попадат населени места на Община Тунджа 
 

Код на РЗПРН Име на РЗПРН 
Дължина, 

км 
Поречие Водно тяло Населено място ЕКАТТЕ Община Област 

Степен  

на риск 

BG3_APSFR_TU_02 
р.Тунджа - 

Ямбол 
68 Тунджа 

BG3TU570R066 

BG3TU570R067 

(BG3TU570R021 

съгласно 

ПУРБ 2009-2015) 

Самуилово 65308 

Сливен Сливен 

висок 

Глуфишево 15206 

Крушаре 40082 

Камен 35660 

Ямбол 87374 Ямбол 

Ямбол 

Желю войвода 29194 

Тунджа 

Хаджидимитрово 77030 

Завой 30096 

Веселиново 10776 

Кукорево 40484 

Ханово 77150 

Окоп* 53480 

Тенево 72240 

BG3_APSFR_TU_03 р.Мочурица 34 Тунджа 

BG3TU600R062 

(BG3TU600R022 

съгласно 

ПУРБ 2009-2015) 

Ямбол 87374 Ямбол 

Ямбол висок 

Зимница 30898 

Стралджа 

Чарда 80220 

Джинот 20804 

Воденичане 11661 

Палаузово 55244 

Маленово 46303 

Веселиново 10776 

Тунджа Могила 48787 

Зимница 30898 

 

 
 

Фиг. 7. РЗПРН, в които попада района на Община Тунджа 
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Програма от мерки за региона, в който попада ИП, съгласно План за управление на 

риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново управление 2016 - 2021 г. са 

представени в Таблица № 27. 

Таблица № 27 Програма от мерки съгласно ПУРН 2016-2021г. 

Национален 

приоритет за 

определение на 

риска 

от наводнение 

Цел 
Наименование 

на мярка 
Описание Код на РЗПРН 

Населено 

място 

Код на водното 

тяло 

Приоритет 1 

Опазване на  

човешкия 

 живот и общественото 

 здраве 

1.1(1.4, 

5.4.) 

Изграждане на земно-

насипна 

дига и комбинация 

Изграждане на земно-насипна дига в 

комбинация с биологично укрепване на 

левия бряг на ляв приток на р.Тунджа, 

заустващ в северната част на с.Окоп. 

Дължината на съоръжението е 800м, като 

следва да се привърже към 

съществуващата лява дига на р.Тунджа. 

Средната височина на дигата е 1,5 м. 

Площта на укрепването е 4,8 дка.    

BG_APSER_TU_02 с.Окоп 

BG3TU570R066 

BG3TU570R067 

(BG3TU570R021 

съгласно 

ПУРБ 2009-

2015) 

Приоритет 1 

Опазване на  

човешкия 

живот и общественото 

здраве 

1.1(1.2, 

1.4,2.1, 

2.2) 

Разширяване на тесните 

места  

като мостове и др. които 

водят до подприщване на 

речния отток 

Отстраняване на насипи за подход към 

стар разрушен мост непосредствено 

 до съществуващия пътен мост на 

р.Тунджа при с.Ханово. Общият обем на 

материала за изземване по експертна 

оценка възлиза на 250 м3. 

BG_APSER_TU_02 с.Окоп 

BG3TU570R066 

BG3TU570R067 

(BG3TU570R021 

съгласно 

ПУРБ 2009-

2015) 

Приоритет 1 

Опазване на човешкия 

живот и общественото 

здраве 

3.4.(1.1, 

1.4.,5.4.) 

Залесяване на бреговете 

на бреговете и 

заливаемите тераси с 

подходящи  

дървесни видове 

Залесяване в горски територии-държавна 

собственост в районас.Самуилово, по 

бреговете на левите и десните притоци на 

р.Тунджа 

в рамките на РЗПРН 

BG_APSER_TU_02 
с.Окоп и 

др. 

BG3TU570R066 

BG3TU570R067 

(BG3TU570R021 

съгласно 

ПУРБ 2009-

2015) 

Приоритет 5 

Подобряване на 

административния 

Капацитет на УРН 

 

5.1(1.1, 

1.4,5.4) 

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с 

последващо изкуствено 

възобновяване,с 

изключение на акация и 

топола 

Забрана за голи сечи във вододайните 

зони,с последващо изкуствено 

възобновяване,с изключение на акация и 

топола 

BG_APSER_TU_02 
с.Окоп и 

др. 

BG3TU570R066 

BG3TU570R067 

(BG3TU570R021 

съгласно 

ПУРБ 2009-

2015) 

Приоритет 5 

Подобряване на 

административния 

Капацитет на УРН 

5.1(3.3, 

5.4) 

Ограничаване и/или 

недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичнитеособеност

и на водните тела 

Ограничаване и/или недопускане на нови 

негативни промени в 

хидрологичнитеособености на водните 

тела, в резултат на изграждане на нови 

ВЕЦ, баластриери и други дейности, 

водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките 

BG_APSER_TU_02 
с.Окоп и 

др. 

BG3TU570R066 

BG3TU570R067 

(BG3TU570R021 

съгласно 

ПУРБ 2009-

2015) 

 

2.3.2.2. Качествена характеристика на повърхностните води 

Имисионно състояние на водните обекти  

Качеството на водите е най-значителния индикатор за въздействието на човешката 

дейност върху естествената водна среда. Основните източници на замърсявания на водите, от 

които идват и съответните проблеми са земеделието, промишлеността, транспорта и 

населените места, като голяма част от тези замърсявания постоянно се изпускат в 

повърхностните и подземни води. Замърсителите, предимно от органичен произход, се 

разграждат под въздействието на естествени самопречистващи процеси до определена степен, 

но някои вещества изобщо не могат да бъдат разградени от естествените процеси, което 

налага тяхното отстраняване или намаляване до допустими за околната среда граници. 

Състоянието на водните тела е в зависимост от следните категории значими 

натоварвания:  

 Значими точкови източници на замърсяване на повърхностните води;  

 Значими дифузни източници на замърсяване на повърхностните води;  

 Значими водовземания от повърхностните води;  

 Други въздействия върху повърхностните води – морфологични изменения и 

регулиране на оттока. 
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Проблеми от точкови източници на замърсяване 

Източник на натиска от точкови източници на замърсяване на водите са урбанизацията, 

промишлеността и селското стопанство. Взаимовръзката между вида натиск и източника на 

замърсяване/въздействие е показана в Таблица 28.  

Таблица № 28 Взаимовръзка между вида натиск и източника на замърсяване/ въздействие 
 

Вид натиск 
Източник на замърсяване/въздействие (потенциални проблеми, 

свързани с управлението на водите 

Заустване на непречистени или частично пречистени 

битови отпадъчни води от населени места; 

Заустване на частично пречистени промишлени отпадъчни 
води; 

Заустване на непречистени или недостатъчно пречистени 

промишлени отпадъчни води зауствани в канализационните 
мрежи и системи; 

Заустване на недостатъчно пречистени отпадъчни води от 

животновъдни ферми; 
Заустване на отпадъчни води от стари общински сметища, 

които не отговарят на екологичните изисквания и 

нерегламентирани сметища 

Неизградени ГПСОВ на населените места, които  имат изградена 

канализация; 

 
Нереконструирани и неефективни ГПСОВ на населените места с 

над 2000 еквивалент жители; 

Нереконструирани и неефективни промишлени пречиствателни 
станции, вкл и от животновъдни ферми; 

Незакрити и/или нерекултивирани общински и  

нерегламентирани сметища; 
 

Кумулативно въздействие върху повърхностните води от битови 

и/или промишлени емитери 

 

Точковите източници на замърсяване на повърхностните води, самостоятелно или в 

комбинация, т.е. с кумулативно въздействие, са потенциално източници за влошаване 

състоянието на повърхностните водни тела. 

В Таблица № 29 са показани точкови източници на отпадъчни води, заустващи в 

повърхностни водни тела, в чийто обхват попада Община Тунджа, с преобладаващ битов 

характер, съгласно Приложение 1 към Раздел 2 на ПУРБ 2016-2021 г. 

В Таблица № 30 е показано натоварването на повърхностните водни тела преминаващи 

през Община Тунджа от точкови източници – индустрия съгласно Приложение 3 към Раздел 2 

на ПУРБ 2016-2021 г. 

Заустването на непречистени отпадъчни води от точкови източници води до 

замърсяване с биогенни вещества и активиране на процеси на еутрофикация, като аспектите 

на този процес са: 

 Обогатяване с хранителните вещества (биогени)–азотни, фосфорни съединения и 

показатели за органично замърсяване (БПК, ХПК); 

 Засилено първично производство / биомаса;  

 Цъфтеж на водорасли;  

 Промени в таксономичния състав на водораслите/ растенията;  

 Повишено фиксиране на въглерода;  

 Намалени нива на кислород през тъмната част от денонощието (и повишени през 

светлата част), създаващи предпоставки за аноксия и последвалите негативни 

ефекти върху флората и фауната;  

 Намалено разнообразие на бентосната фауна.  

Данните от мониторинга показват, че идентифицираното лошо екологично състояние 

(по специфични замърсители) и лошо химично състояние (приоритетни вещества) на водните 

тела на територията на ИБР се дължи основно на замърсяване с метали. 

Основни източници на замърсяване на повърхностните водни тела със специфични 

замърсители и приоритетни вещества са отпадъчните води от индустриални емитери. Част от 

тях заустват самостоятелно своите отпадъчни води, а друга част са включени в 

канализационните системи за отпадъчни води на населените места. 

Проблеми от дифузни източници на замърсяване 
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Съгласно Закона за водите „замърсяване от дифузен източник е замърсяване в 

резултат от човешка дейност, което не е заустване на отпадъчни води в повърхностни води 

и/или отвеждане на замърсители в подземните води, концентрирано в определена точка”. 

Съгласно Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните 

води „дифузен източник на замърсяване означава дейност или дейности, замърсяването от 

които не може да се асоциира (свърже) с точков източник на замърсяване и произхожда в 

резултат на пространствено използване на земи”. 

Като дифузни източници на замърсяване на повърхностните води са определени и 

разгледани: 

 Населени места с над 2000 е.ж. без изградена или частично изградени 

канализационна мрежа във водосборната площ на поречията, включително товар от 

азот и фосфор, постъпващ във водосбора на повърхностното водно тяло; 

 Земеделие и съпъстващите го дейности във водосборната площ на повърхностното 

водно тяло: 

- Използвана земеделска площ и обработваема земя, включително 

отглежданите земеделски култури във водосборната площ на повърхностното водно 

тяло;  

- Използване на торове, включително и товар общ азот във водосборната 

площ на повърхностното водно тяло; 

- Използване на препарати за растителна защита във водосборната площ на 

повърхностното водно тяло; 

- Складове за препарати за растителна защита; 

 Животновъдство - брой и гъстота на отглежданите животни, включително и товар 

азот и фосфор във водосбора на повърхностното водно; 

 Добив на подземни богатства във водосборната площ на повърхностното водно 

тяло; 

 Ерозия - преглед на степента податливостта на ерозия във водосбора на 

повърхностното водно тяло; 

 Депата за битови, строителни и промишлени отпадъци, които не отговарят на 

екологичните изисквания; 

 Атмосферни отлагания - товар от атмосферни замърсители, включително товар общ 

азот и общ фосфор, постъпващ във водосбора на повърхностното водно тяло; 

 Транспорт - автомобилен транспорт (магистрали и първокласни пътища), 

включително товар, постъпващ във водосбора на повърхностното водно тяло; 

замърсяване от корабоплаване. 
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Таблица № 29 Точкови източници на отпадъчни води с преобладаващ битов характер, съгласно ПУРБ 2016-2021 г. 

1.1 Точков - градски (битови) отпадъчни води 

Код на 

Повърхностното 

водно тяло 

Зауствания  

На ГПСОВ 

над 2 000 

е.ж., брой 

Зауствания на 

ГКМ над 2 000 

е.ж., брой 

Зауствания на 

ПСОВ под 2 000е.ж., 

ЛПСОВ с 

капацитет под и 

над 5 000 м3/ден, брой 

Зауствания на 

ГКМ под 2 000 

е.ж., брой 

Битови отпадъчни води  

товар БПКот населени 

места във водосбора на 

Повърхностното водно 

тяло, т/год 

Битови отпадъчни води - товар ХПК от 

населени места във водосбора на 

повърхностното водно тяло, т/год 

Битови отпадъчни води - товар общ 

фосфор от населени места във 

водосбора на повърхностното водно 

тяло, т/год 

Битови отпадъчни води - товар 

общ азот от населени места във 

водосбора на повърхностното 

водно тяло, т/год 

BG3TU600R062        1 311 1557   

BG3TU570R066*  1 1 3 7360749 10849167 362235 46207 

BG3TU570R067      1 2139 10693     

 

Таблица № 30 Натоварване на повърхностните водни тела от точкови източници – индустрия съгласно ПУРБ 2016-2021 г. 

Код на ново ВТ Име на ВТ 

Заустване  на 

индустриални 

отпадъчни  

води IPPC - с 

комплексни 

разрешителни 

Заустване  на 

индустриални 

отпадъчни 

води  не IPPC 

-  с разреши 

телни по ЗВ 

Заустване от 

животновъдн

и ферми 

 

НВ,  

кг/год 

БПК5, 

кг/год 

ХПК, 

кг/год 

Азот 

общ, 

кг/год 

Фосфор 

общ, 

кг/год 

Азот 

амониев, 

кг/год 

Азот 

нитратен, 

кг/год 

Азот 

нитритен, 

кг/год 

Фосфати, 

кг/год 

Нефто 

продукти, 

кг/год 

Желязо, 

кг/год 

 

Цинк, 

кг/год 

, 

Мед, 

кг/год, 

BG3TU600R062 

Река Мочурица 

след вливане на р. 

Сигмен до устие 

 1  36,95 88,97 281,84           

BG3TU570R066* 

р. Тунджа от 

вливане на река 

Мочурица до 

вливане на р. 

Симеоновска 

3  2 29454,10 9860,02 36893,41 2010,38 210,69 219,44   545,27 366,65 136,294799 
3,3049225 

 
7,443936 

BG3TU570R067 

р. Тунджа от 

вливане на река 

Асеновска до 

вливане на р. 

Мочурица 

 3  393,95 108,00 486,00           

*ПВТ в обхвата на, което попада ИП 
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При дифузно внесените вещества от значение са биогенните вещества, пестицидите 

(препарати за растителна защита) и тежките метали. 

Проблемите, произтичащи от дифузното натоварване на повърхностните води с азот се 

влияе основно от притока на подземни води (разтворените вещества), а с фосфор се 

предизвиква основно от ерозията (внесените количества твърди частици). 

По начинът, по който се използва земята около повърхностните водни тела, може да се 

направи предположение, че дифузен натиск съществува, ако структурата на земеползването 

отговаря на някое от следните условия: дял от обработваеми земи по-голям от 40%; дял на 

коренови култури, включително царевица по-голям от 20%; дял на особени култури (грозде, 

плодове, зеленчуци, слънчоглед, тютюн, ориз и др.) по - голям от 5% от орнaтa земя; дял на 

урбанизирани територии по-голям от 15%. 

Поземленият фонд на Община Тунджа е 1 013 265 дка, равняващи се на 83,1% от 

общата площ /1218,9 км2/. Обработваемата земя е общо 723 877 (59%) и е разпределена, както 

следва: 

Зърнените култури са 377 000 дка, равняващи се на 52,1% от обработваемата земя в 

Общината. Технически култури се произвеждат на площ от близо 305 000 дка, съставляващи 

42,1% от размера на обработваемата земя.  

 Зърнени култури 377 000 дка - 52,1%; 

 Технически култури  304 965 дка - 42,1%; 

 Фуражни култури 15 492 дка - 2,1%; 

 Ягоди, пресни зеленчуци /вкл. картови/ и цветя 5036 дка - 0,7%; 

 Други площи от обработваемата земя 21384 дка - 2,9%; 

 Семейни градини 1158 дка - 0,16%; 

 Постоянно затревени площи  37529 дка - 5,2%; 

 Овощни видове и други трайни насаждения без лозя  3953 дка - 0,5%; 

 Лозя 7006 дка - 0,97%. 

Замърсяване от риборазвъждане 

Дифузно замърсяване на водните тела от рибовъдни дейности се наблюдава при 

интензивното отглеждане на аквакултури в садкови стопанства, разположени в големи, 

дълбоки язовири и при полуинтензивното (свободно) отглеждане на аквакултури в средни и 

малки язовири. Дифузният натиск върху водоемите може да се предизвика от жизнената 

дейност на аквакултурите и органичното разграждане на неусвоената от тях храна 

(обикновено богата на протеини). Тези фактори предизвикват повишаване нивата на 

биогените, водещи от своя страна до цъфтежи на водорасли и силно понижение на кислорода 

през тъмния период от денонощието. Като резултат се наблюдава дебалансиране на физико-

химичните фактори във водната екосистема, които предизвикват лошо състояние на 

биологичните елементи и като крайно негативно последствие могат да доведат до замори на 

отглежданата риба, когато кислородът достига критично ниски нива в ранните часове на 

денонощието. 

Замърсяване от въздуха 

Замърсяванията, пренасяни с въздушните течения, могат да се депозират обратно върху 

земната повърхност и водните обекти чрез валежи, прах или в резултат на гравитацията. Този 

вид замърсяване се нарича „атмосферни отлагания” или „отлагане от въздуха” и попада в 

категорията на дифузните източници на замърсяване на повърхностните води.  

Отлагането на замърсители от въздуха се осъществява по няколко начина. Мокро 
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отлагане се получава, когато замърсителите от въздуха падат върху земната повърхност с 

дъжд, сняг, или мъгла. Сухо отлагане е отлагането на замърсители като сухи частици или 

газове. Замърсяването от въздуха може да достигне до земната повърхност и водните обекти 

чрез директни отлагания върху повърхността на водата (директно отлагане) или индиректно, 

от земната повърхност чрез отток или филтрация към водните обекти (непряко отлагане).  

Атмосферни отлагания са емисиите на замърсители на въздуха от природни и 

антропогенни източници. Естествени източници на емисиите на замърсители на въздуха са 

метеорологичните явления, природните изгаряния (горски пожари) и микробната активност. 

Към основните антропогенни източници се включват: изгарянето на изкопаеми горива за 

производство на енергия и транспорт; изгаряне на въглища (битово отопление, комунални 

услуги и котли) и изгаряне на отпадъци; селскостопански дейности (включително 

разпръскването на изкуствен и животински тор и лагуните за торовият отпадък); 

освобождаването на химически странични продукти от промишлени селскостопански 

процеси; урбанизирани територии; трансграничен/континентален пренос на замърсители по 

въздуха. 

Замърсителите във водите, които могат да произхождат от атмосферните отлагания 

най-често са: азот, сяра, живак, олово, кадмий, мед, цинк, техните съединения, пестициди, 

хербициди и други токсини. 

Замърсяване от автомобилен транспорт 

Източници на дифузно замърсяване от пътния трафик (транспорт) са износването на 

гумите, износването на спирачките и течовете на масло от двигателите, които отделят емисии 

от тежки метали и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). 

В Таблица № 31 е показано натоварването на речен басейн р. Тунджа от транспортна 

дейност, съгласно Приложение 13 към Раздел 2 на ПУРБ 2016-2021 г . 

Таблица № 31 Замърсяване от транспортна дейност речен басейн р.Тунджа 
 

Общо 

антрацен 

кг./г, 

постъп 

ващ от 

магистрал

и и 

пътища 

във ВТ 

 

Общо 

кадмий 

кг./г, 

постъп 

ващ от 

магистрал

и и 

пътища 

във ВТ 

 

Общо мед 

кг./г, 

постъп 

ващ от 

магистрал

и и 

пътища 

във ВТ 

Общо 

флуоранте

н кг./г, 

постъп 

ващ от 

магистрали 

и пътища 

във ВТ 

Общо 

олово 

кг./г, 

постъп 

ващ от 

магистрал

и и 

пътища 

във ВТ 

Общо 

никел 

кг./г, 

постъп 

ващ от 

магистрал

и и 

пътища 

във ВТ 

Общо 

цинк кг./г, 

постъп 

ващ от 

магистрал

и и 

пътища 

във ВТ 

Общо 

антрацен 

кг./г, 

постъп 

ващ от 

магистрал

и и 

пътища 

във 

водната 

площ на 

ВТ 

Общо 

кадмий 

кг./г, 

постъп 

ващ от 

магистрал

и и пътища 

във 

водната 

площ на 

ВТ 

Общо мед 

кг./г, 

постъп 

ващ от 

магистрал

и и 

пътища 

във 

водната 

площ на 

ВТ 

Общо 

флуоранте

н кг./г, 

постъп 

ващ от 

магистрали 

и пътища 

във 

водната 

площ на 

ВТ 

Общо 

олово кг./г, 

постъп 

ващ от 

магистрал

и и 

пътища 

във 

водната 

площ на 

ВТ 

Общо 

никел 

кг./г, 

постъп 

ващ от 

магистрал

и и 

пътища 

във 

водната 

площ на 

ВТ 

Общо 

цинк кг./г, 

постъп 

ващ от 

магистрал

и и 

пътища 

във 

водната 

площ на 

ВТ 

0,213926 0,054607 60,77446 0,765636 10,83748 2,410779 646,9678 0,003264 0,000824 0,9190818 0,011772 0,1636276 0,0364118 9,7615412 

 

Населени места без изградена канализация 

В населени места без изградена или частично изградена канализационна мрежа 

битовите, стопанските и промишлени води се събират в септични ями или попивни изгребни 

ями. Тези ями най-често не са водоплътни и изолирани и отпадъчните води се просмукват и 

замърсяват водоизточниците най-често със замърсители от битов и селскостопански произход 

- органични и биогенни елементи (неразтворени вещества; замърсители, влияещи на 

кислородния режим; различни форми на азот и фосфор).  

В Таблица № 32 са  показани товарите на основните биогенни елементи, постъпващи в 

река Тунджа в района, в който попада ИП. 
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Таблица № 32 Таблица на основни биогенни елементи постъпващи в р.Тунджа 
 

Код водното тяло 

Товари на основните биогенни елементи, постъпващи в 

повърхностните  

води от несвързаните с канализация домакинства 

Товар азот, кг/г Товар фосфор, кг/г 

BG3TU570R066* 779,96 143,63 

BG3TU570R067 600,50 110,58 
     

                        *ПВТ, в обхвата на което попада ИП 
 

Ерозия 

Ерозията обединява процесите на разрушаване на земната повърхност, пренасяне и 

отлагане на отделените от нея материали от водните потоци. Тя се разглежда като 

потенциален дифузен източник и принос за замърсяване на повърхностните води със 

суспендирани вещества, биогенни вещества (азот и фосфор), торове и приоритетни вещества 

от пестициди. Попадналите замърсители оказват влияние на състоянието на водните 

екосистеми намалявайки биоразнообразието. Под въздействие от ерозия са предимно 

повърхностните водни тела, разположени в планински и полупланински райони. 

Чрез процесите на ерозията се изнасят главните количества фосфор в повърхностните 

водни тела. Дифузно фосфорът достига във водите главно чрез ерозия и по-малко чрез 

отмиване от използваните за земеделие площи. Когато основното замърсяване е от земеделски 

източник, то обикновено пътищата за постъпване в околната среда са: ерозия на почвите, 

повърхностен отток, дифузно постъпване в подземни и повърхностни води. Индикативни 

вещества в този случай са нитратите, фосфорните съединения и пестицидите. 

Проблеми, вследствие на хидроморфологични изменения. Оценка на натиска от 

физични изменения / хидроморфологични изменения 

Във връзка с натиска от физични изменения в БДИБР са разгледани следните типове: 

 Натиск от водовземане (изменение на оттока)  

 Натиск от морфологични изменения  

 Прегради в реките  

 Регулиране на оттока и прехвърляне на води 

Натиск от водовземане (изменение на оттока)  

Установено е, че основният натиск е от водовземания с цел напояване и производство 

на електроенергия. Идентифицирани са различните типове изменения на воден отток: 

регулиране на водния отток чрез язовири, изземване на водния отток чрез водовземане от 

речни водохващания. Определени са осушени участъци от водовземания за съществуващи 

МВЕЦ и участъци от значими водовземания за напояване. 

Основните видове натиск, които водят до този проблем в управлението на водите, а 

именно изменение на речния отток са следните: 

- Водовземане за питейно-битови нужди; 

- Водовземане за напояване; 

- Водовземане с цел производство на електроенергия; 

- Водовземане за промишлени нужди; 

- Водовземане за охлаждане; 

- Водовземане за отглеждане на аквакултури; 

- Водовземане за минни дейности 

Водните тела се класифицират по стойностите на въздействие (водочерпено 
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количество от ресурса) в следните категории: 

- 1 - от 0 до 3 %; 

- 2 - от 3 % до 15 %; 

- 3 - от 15 % до 20 %; 

- 4 - от 20 % до 25 %; 

- 5 - от 25 % до 30 %; 

- 6 - Над 30 %. 

Отделени са три групи водни тела в следните категории: 

 ВТ с неопределен ресурс – Водни тела с ресурс зависещ в голяма степен от 

технологичен приток от язовир и/или деривация или водно тяло с малка площ и 

не обхванато от метода на регионализация на ресурса; 

 ВТ с техн. натиск – Водни тела, към които е добавен допълнителен 

технологичен приток от прехвърляне на води и/или зауствания; 

 ВТ категория „езеро” – Големи язовири от тип годишен или многогодишен 

изравнител, чиито водни обеми се акумулират и зависят изцяло от работата от 

изградените съоръжения. 

Повърхностните водни тела, върху част от, които се намира територията на Община 

Тунджа  съгласно таблица № 39 от раздел 2 на ПУРБ 2014-2021 г. не са значително повлияни 

от водовземания (водочерпене по-малко от < 30%). 

Таблица № 33 Водочерпене от ресурса по повърхностни водни тела преминаващи през Община 

Тунджа 
 

Код на водното тяло Описание 
КЛАСИФИКАЦИЯ  

Разрешени за ползване водни 

количества спрямо ресурса 

BG3TU570R066* 
р. Тунджа от вливане на река Мочурица до вливане на 

р. Симеоновска 
2 -от 3 % до 15 % 

BG3TU500R019 р. Боадере 1 -от 0 до 3 % 

BG3TU500R018 р. Дереорман 1 -от 0 до 3 % 

BG3TU500R020 р. Симеоновска 1 -от 0 до 3 % 

BG3TU600R062 Река Мочурица след вливане на р.Сигмен до устие 1 -от 0 до 3 % 
           

            *ПВТ, в обхвата на което попада ИП 

 

Най-голямо изменение на оттока се регистрира във водни тела с изградени 

деривационни съоръжения с цел акумулиране на обеми за производството на електроенергия 

и обеми за охлаждане. В Таблица № 34 са представени критериите за значимост на натиска от 

водовземане и изменение на водния натиск. 
 

Таблица № 34 Критерии за значимост на натиска от водовземане и изменение на водния отток 
 

Водовземане и изменение на воден отток 

Регулиране на оттока 
чрез отнемане на водни 

количества 

Дължина на осушения участък към дължина на 

разглеждания участък 

Значим натиск при > от 30% 

Слаб до умерен натиск при < от 30% 

Регулиране на оттока 

чрез големи язовири 

Дължина на регулирания участък към дължина на 

разглеждания участък 

Значим натиск при > от 30% 

Слаб до умерен натиск при   < от 30% 

Водовземане 

Балансът на отнетото и заустеното водно 

количество в разглеждания участък към средния 

многогодишен отток с обезпеченост 95% 

Значим натиск при > от 30% 

Слаб до умерен натиск при < от 30% 

Отток в речното корито след водовземането към средния 
многогодишен отток с обезпеченост 95% 

Значим натиск при > от 50%  

Слаб до умерен натиск при < от 50% 

 

В Таблица № 35 е показан натиска от ВЕЦ върху повърхностните водни тела, 

преминаващи през територията на Община Тунджа. 
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Таблица № 35 Натиск от ВЕЦ върху повърхностните водни тела преминаващи през 

територията на Община Тунджа 
 

Река 
Код на водното 

тяло 
Вид натиск 

Засегнат участък от реката в 

рамките на ВТ в % 

Степен на 

натиск 

BG3TU600R062 Мочурица напояване 28 умерен 

 

Натиск от морфологични изменения 

Водните организми се повлияват не само от количеството и качеството на водата, но и 

от физичните характеристики на водната среда. Модификации могат да променят физически 

водните обекти и да доведат до намаляване на биоразнообразието.Това, от своя страна, е 

възможно да доведе до влошаване на състоянието на биологичните елементи на качество 

(БЕК) и зоните за защита на водите, определени за опазване на биологичното разнообразие. 

Таблица № 36 Критерии за значимост на натиска от различните видове физични модификации 
 

Физични модификации 

1.Корекции на 

речното русло 

Дължина на коригирания участък към 

дължината на разглеждания участък 

Значим натиск от 70% до100% 

Умерен натиск от 30 до70% 

Слаб натиск при до 30 % 

2.Миграционни 

бариери  

 

Миграционните бариери (абсолютни и 

временни) оказват значително негативно 
влияние 

Значим натиск: 

-наличие на абсолютни прегради–брой прегради на: 

10 км/R3/, 25 км/R5, R13, R14/, 50 км/R12/ > 1,5; 

–% свободен участък от устие на река <30 % 

–% засегнат участък от реката >50 % 

Миграционните бариери (абсолютни и 

временни) оказват частично силно 

негативно влияние 

Умерен натиск: 

-отсъствие на абсолютни прегради 
-брой прегради на: 10 км/R3/, 25 км/R5, R13, R14/, 50 

км/R12/ в границите1-1.5; 

–% свободен участък от устие на река 30 % 
-50%% засегнат участък от реката 30-50% 

Миграционните бариери (абсолютни и 

временни) оказва частично слабо 
негативно влияние 

Незначителен натиск: 

-отсъствие на абсолютни прегради 
-брой прегради на: 10 км/R3/, 25 км/R5, R13, R14/, 50 

км/R12/ в границите<1; 

–% свободен участък от устие на река > 50%% 
-засегнат участък от реката <30% 

3.Дейности  

по укрепване на  
бреговете 

Дължина на укрепителните дейности  към 

дължина на разглеждания участък 

Значим натиск при > 70% 

Слаб до умерен натиск при < 70 % 

4.Добив на  

инертни 

материали 

Дължината на участъка за добив на 

инертни материали към дължината на 

разглеждания участък 

Значим натиск при > 70% 

Слаб до умерен натиск при < 70 % 

5. Завирени  

участъци 

Дължина на завирения участък към 

дължина на разглеждания участък 

Значим натиск при > от 30% 

Слаб до умерен натиск при < от 30% 

 

В следващите таблици са показани видовете хидроморфологичен натиск върху 

повърхностните водни тела, преминаващи през Община Тунджа съгласно ПУРБ 2016-2021 г. 

Таблица № 37 Видове хидроморфологичен натиск върху повърхностните водни тела, 

преминаващи през Община Тунджа-диги 
 

Име на водното тяло 
Код на Водното 

тяло 

Дължина на 

водното 

тяло 

Дължина на 

коригирания 

участък 

Процентно 

съотношение 
Вид натиск 

р. Тунджа от вливане на река Мочурица     до вливане 

на р. Симеоновска 
BG3TU570R066* 76496,17788 24253,06469 31,70493658 

умерен 

натиск 

Река Тунджа от вливане на река Асеновска до вливане 
на р. Мочурица 

BG3TU570R067 34233,36859 7672,754305 22,41308589 слаб натиск 

Река Мочурица след вливане на р.Сигмен до устие BG3TU600R062 79708,17249 47848,97361 60,0301978 
умерен 

натиск 
 

*ПВТ, в обхвата на което попада ИП 
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Таблица № 38 Видове хидроморфологичен натиск върху повърхностните водни тела, 

преминаващи през Община Тунджа - завирени участъци 
 

Име на водното тяло 
Код на водното 

тяло 

Дължина на 

завирения участък 

Дължина на 

водното тяло 

Процентно 

съотношение 
Вид натиск 

р. Тунджа от вливане на река 

Мочурица до вливане на р. 

Симеоновска 

BG3TU570R066* 3298,57 76496,18 4,31 слаб натиск 

Река Тунджа от вливане на 

река Асеновска до вливане на 
р. Мочурица 

BG3TU570R067 - - - - 

Река Мочурица след вливане 

на р.Сигмен до устие 
BG3TU600R062 3530,87 79708,17 4,43 слаб натиск 

       
         *ПВТ, в обхвата на което попада ИП 

 

Таблица № 39 Видове хидроморфологичен натиск върху повърхностните                                                  

водни тела, преминаващи през Община Тунджа – урбанизация 
 

Име на водното тяло 
Код на водното 

тяло 

Дължина на 

урбанизирания 

участък 

Дължина на 

речния участък 

Процентно 

съотношение 

Вид 

натиск 

р. Тунджа от вливане на 

река Мочурица до вливане 

на р. Симеоновска 

BG3TU570R066* 2583,227807 76496,17788 3,376937095 
слаб 

натиск 

Река Тунджа от вливане 

на река Асеновска до 

вливане на р. Мочурица 

BG3TU570R067 759,628904 34233,36859 2,218972118 слаб натиск 

Река Мочурица след 
вливане на р.Сигмен до 

устие 

BG3TU600R062 - - - - 

   
       *ПВТ, в обхвата на което попада ИП 
 

Таблица № 40 Видове хидроморфологичен натиск върху повърхностните                                                 

водни тела, преминаващи през Община Тунджа - инертни материали 
 

Име на речния 

участък 

Код на водното 

тяло 

Дължина на 

изгребаният 

участък 

Дължина на 

речния участък 

Процентно 

съотношение 
Вид натиск 

р. Тунджа от вливане на 

река Мочурица до 

вливане на р. 

Симеоновска 

BG3TU570R066* 5213,928471 26956,57554 19,34195411 слаб натиск 

Река Тунджа от 

вливане на река 
Асеновска до вливане 

на р. Мочурица 

BG3TU570R067 9196,629915 34433,69611 26,70822756 слаб натиск 

   
*ПВТ, в обхвата на което попада ИП 

 

 

Таблица № 41 Видове хидроморфологичен натиск върху повърхностните водни тела,               

преминаващи през Община Тунджа - миграционни бариери 
 

Код на ВТ Име на ВТ 
речен 

басейн 

натиск от 

миграционни 

бариери 

р. Тунджа от вливане на река Мочурица до вливане на р. 

Симеоновска 
BG3TU570R066* TU значителен 

Река Тунджа от вливане на река Асеновска до вливане на р. 

Мочурица 
BG3TU570R067 TU незначителен 

Река Мочурица след вливане на р.Сигмен до устие BG3TU600R062 TU умерен 
 

      *ПВТ, в обхвата на което попада ИП 
 

Натоварванията в резултат на антропогенната дейност, които могат да доведат водните 

тела в риск по отношение постигането и спазването на екологичните цели за добро състояние, 

определени в чл. 4 на РДВ се определят като значими натоварвания. 

Въз основа на оценката на риска водните тела се класифицират в следните категории:  
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 Водни тела в риск - за които е ясно без необходимост от по - нататъшно 

охарактеризиране или допълнителни мониторингови данни, че няма да постигнат 

екологичните цели в РДВ;  

 Водни тела, които е възможно да са в риск - за които има вероятност да не 

постигнат екологичните цели в РДВ, но поради недостатъчно данни не може да се направи с 

достатъчна сигурност окончателна оценка. За тях са необходими допълнителни 

мониторингови данни за окончателната оценка;  

 Водни тела, които не са в риск - за които е ясно без необходимост от по-

нататъшно охарактеризиране или допълнителни мониторингови данни, че ще постигнат 

екологичните цели в РДВ.  

2.3.3. Определяне на екологичното и химично състояние на повърхностните води   

РДВ въвежда нов подход при оценка на състоянието на водите, като поставя 

изисквания за оценка на „екологично състояние” и „химично състояние” на 

повърхностните води. По - ниската от двете оценки определя оценката на „общото състояние 

на водното тяло”. 

Във връзка с прилагането на Рамковата Директива за водите 2000/60/ЕС Басейновите 

дирекции към МОСВ са разработили Програми за контролен и оперативен мониторинг на 

повърхностните и подземните води. 

Екологично състояние 

Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява съобразно 

разработените при изготвянето на ПУРБ типово специфични референтни условия и 

класификационна система за биологичните елементи за качество, и поддържащите ги основни 

физико-химични елементи за качество за всяка от категориите повърхностни води - реки, 

езера, преходни води и крайбрежни морски води.   

При силно модифицираните и изкуствените водни тела вместо екологично състояние 

се определя екологичен потенциал (ЕП), като най-високата степен е „добър ЕП”. 

Класификацията на екологичното състояние включва: 

 Състоянието на биологичните елементи за качество - макробезгръбначни, риби, 

макрофити, фитобентос и фитопланктон (за езерата); 

 Концентрациите на основните физико-химични елементи, подкрепящи 

биологичните и на специфичните замърсители ФХЕК - за разграничаване на 

отлично, добро и умерено състояние; 

 Състоянието на хидроморфологичните елементи за качество - за разграничаване на 

отлично от добро състояние. 
 

Общите изисквания за оценка на екологичното състояние на повърхностните води са 

регламентирани с Наредба №Н-4 за характеризиране на повърхностните води, 

транспонираща РДВ. Класификационните системи за оценка на екологичното състояние на 

повърхностните води и стандартите за качество за специфичните замърсители са определени 

съответно с Приложения 6 и 7 на Наредбата.  

В България липсва утвърдена Методика за оценка на хидроморфологичните елементи 

за качество, поради което състоянието на ХМ елементи по данни от извършен мониторинг се 

определя по експертна преценка. Отлично състояние се определя, когато не се наблюдават 

или са налице незначителни отклонения от естествените условия. Във всички останали случаи 
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състоянието се определя като добро. 

Класифицирането на екологичното състояние на водните тела е извършено съгласно 

по-лошата от стойностите на резултатите по наблюдаваните биологични и физико - химични 

елементи за качество, в съответствие с Приложение V, 1.4.2. на РДВ и чл. 18, ал. 1 на Наредба 

№1/2011 г. за мониторинг на водите. 

Използвана е адаптирана скала за оценка в пет степени съгласно изискването на РДВ: 

много добро, добро, умерено, лошо и много лошо, които се изобразяват с показаните в 

Легендата цветове: 

          Легенда: 

ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

много 

добро 
добро умерено лошо 

много 

лошо 

 

В Таблица № 42 са дадени резултатите от оценката на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела през 2014 г., съгласно табл. № 19 на прил. 4 на ПУРБ 2016-2021 г., 

на територията, на която попада ИП. 

Таблица № 42 Екологично състояние/потенциал на повърхностните водни тела на      

територията на ИБР за 2014 година – табл.19 прил.4 на ПУРБ 2016-2021 
 

Речен 

басейн 

Код на водно 

тяло 
Име на водно тяло Типология Категория 

СМ/ 

ИВТ 

Биологични 

показатели 

Физико-

химични 

показатели 

Екологично 

състояние/ 

потенциал 

Изместващи показатели 

2014 

Тунджа BG3TU600R062 

Река Мочурица след 

вливане на р.Сигмен до 

устие 

R13 река СМВТ умерено умерено умерено 

Макрозообентос, 

електропроводимост, БПК, 

NO3, NO2, NН4, Nобщ, PO4, 

Pобщ 

Тунджа BG3TU570R067 

Река Тунджа от 

вливане на река 

Асеновска до вливане 

на р. Мочурица 

R12 река  умерено умерено умерено Макрозообентос, БПК 

Тунджа BG3TU570R066* 

Река Тунджа от 

вливане на река 

Мочурица до вливане 

на р. Симеоновска 

R12 река  умерено умерено умерено 
Макрозообентос, БПК, О2,  

РО4, 

Тунджа BG3TU500R020 Река Симеоновска R14 река  умерено умерено умерено 

Макрозообентос, 

Електропроводимост, 

NO3,Nобщ 

Тунджа BG3TU500R019 Река Боадере R14 река  умерено умерено умерено 

Макрозообентос, 

Електропроводимост, БПК, 

NO3, Nобщ, нитрати 

Тунджа BG3TU500R018 Река Дереорман R14 река  умерено умерено умерено 

Макрозообентос, 

Електропроводимост, БПК, 

NO3, Nобщ, нитрати 
 

*ПВТ, в обхвата на което попада ИП 
 

Химично състояние  

Оцeнката на химичното състояние на повърхностните води е извършена по 

установените концентрации на приоритетни вещества в съответствие със списъка и 

стандартите в Директива 2008/105/ЕО за СКОС на приоритетни вещества и някои други 

замърсители.  

Директивата е транспонирана в българското законодателство чрез Наредба от 2010 г. 

за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други 

замърсители. 

Съгласно нормативните дефиниции в Приложение V на РДВ оценката на химичното 

състояние се извършва в две степени – „добро ” и „лошо ”. 
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 Легенда:  

Химично състояние 

Добро Лошо 

 

При оценката на химичното състояние  са използвани следните критерии: 

1)Оценката на химичното състоянието се извършва по данни от проведен мониторинг 

на приоритетни вещества в съответствие със стандартите за качество, посочени в Приложение 

№ 2 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за 

приоритетни вещества и някои други замърсители, (Наредба СКОС);  

2)За извършване на представителна оценка са необходими 12 резултата от проведен 

анализ в продължение на 1 година (1 път месечно); 

3)Използваните резултати от мониторинга на приоритетни вещества в повърхностни 

води, трябва да отговарят на изискванията на Директива 2009/90/ЕО за определяне на 

техническите спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите 

(EQSD). Тези критерии за качество на получените данни са отразени в българското 

законодателство с раздел III, чл. 84-86 на Наредба 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите;  

4)За данните от мониторинга, които не отговарят на Директивата 2009/90/ЕО, се 

прилага приетият Подход за използване на резултатите под границата на количествено 

определяне;  

5)Добро химично състояние се определя, когато средната годишна стойност за 

количеството на всяко наблюдавано приоритетно вещество не превишава СГС-СКОС, 

посочен в Приложение 2 от Наредбата за СКОС; 

6)Лошо химично състояние се определя, когато средната годишна стойност за 

количеството на всяко наблюдавано приоритетно вещество е по-голяма от СГС-СКОС, 

посочен в Приложение 2 от Наредбата за СКОС; 

7)В неизвестно химично състояние се определят всички водни тела, в които не се  

провежда мониторинг за приоритетни вещества. Към тази група водни тела се отнасят и тези, 

в които не се извършва мониторинг на всички приоритетни вещества, предвидени в 

програмите за мониторинг;  

8)При оценката за водните тела, които не постигат добро химично състояние за метали 

и техните съединения в списъка на приоритетните вещества се използват естествените фонови 

концентрации, ако те пречат за постигане на съответствие със стойностите на СКОС. 

Фоновите концентрации са в процес на разработване и ще бъдат определени в периода на 

консултации на ПУРБ, като е изготвена Методика за използването им при оценката на 

състоянието на повърхностните води.  

През 2016 г. при изпълнението на научно-приложна разработка е приета Национална 

методика за оценка на химичното състояние на повърхностни води, която ще се прилага в 

периода на изпълнение на втория ПУРБ на ИБР. 

При оценката на химичното състояние ще се прилага и разработеният „Подход за 

определяне на фонови концентрации за химични елементи” с определени фонови 

концентрации за територията на ИБР.  

Утвърден е и подход за оценка на тенденциите в седименти и биота, във връзка с 

прилагане изискванията на Директива 2013/39/ЕС.  



Доклад за ОВОС на ИП за: „Добив на подземни богатства - строителни материали /пясъци/, от находище „Окопите”, 

разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол” 

 
 

 
Възложител: „РЕСУРСИ” ЕООД  71 

Във връзка с оценката на химичното състояние на повърхностните водни тела и 

възможностите за прилагане на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за стандарти за качество на 

околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители, Басейновите дирекции 

могат да определят зони за смесване, прилежащи към точките на заустване. Р България не 

прилага този член поради следните причини: 

- специфичнен характер на повърхностните водни тела от категория „Река”, 

характеризиращи се със силнопроменливи дебити, с изразено есенно и зимно маловодие;  

- липса на изявено желание от страна на водоползватели, заустващи отпадъчни води 

за определянето на такива зони. 

Поради посочените причини на територията на БД „ ИБР” при разработване на втория 

ПУРБ не са определени зони за смесване. 

Състоянието на повърхностните води, категория реки, в обхвата на които попада 

територията на Община Тунджа, през 2014 г.  съгласно табл. 23 от раздел 4 на ПУРБ 2016-

2021 г. е представено в следващата Таблица № 43: 
 

Таблица №  43 Химично състояние на повърхностните водни тела  през 2014 година съгласно 

табл.23 прил.4 на ПУРБ 2016-2021 г.на БДИБР 
 

Речен  

басейн 

Код на  

водно тяло 
Име на водно тяло Типология 

Химично 

състояние 2014 

Изместващи  

показатели 2014 

Тунджа BG3TU600R062 
Река Мочурица след вливане на р.Сигмен до 
устие  R13 

добро 
 

Тунджа BG3TU570R067 
Река Тунджа от вливане на река Асеновска до 

вливане на р. Мочурица R12 
добро 

 

Тунджа BG3TU570R066* 
Река Тунджа от вливане на река Мочурица до 

вливане на р. Симеоновска R12 
добро 

 

Тунджа BG3TU500R020 Река Симеоновска R14 неизвестно  

Тунджа BG3TU500R019 Река Боадере R14 неизвестно  

Тунджа BG3TU500R018 Река Дереорман R14 неизвестно  
 

*ПВТ, в обхвата на което попада ИП 

 

2.4. Състояние на водните тела и цели за опазване за повърхностните  водни тела  

категория „реки”, съгласно ПУРБ 2016-2021 г. в Община Тунджа, на територията 

на която попада ИП 

Определяне на целите за опазване на околната среда на повърхностните водни 

тела 

Екологичните цели са определени в член 4 от Рамковата Директива за водите (РДВ). 

Целта е дългосрочно устойчиво управление на водите, основано на висока степен на защита 

на водната среда. В член 4, параграф 1 се определя общата цел на РДВ, които следва да бъдат 

постигнати за всички повърхностни и подземни водни тела, т.е. постигане на добро състояние 

до 2015 г. и се въвежда принципът за предотвратяване на допълнително влошаване на 

състоянието. 

Основните екологични цели в Директивата са разнообразни и включват следните 

елементи, съгласно чл.4 (1) от РДВ: 

 Недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и подземни води и 

защита, подобряване и възстановяване на всичкиводни тела; 

 Постигане на добро състояние до 2015 г., т.е. добро екологично състояние (или 

потенциално такова), както и добро химическо състояние на повърхностните води и 

добро химическо и количествено състояние на подземните води; 
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 Постепенно намаляване на замърсяването от определени вещества и поетапно 

спиране на изпускането на приоритетни опасни вещества в повърхностните води , 

както и превенция и ограничаване на въвеждането на замърсители в подземните 

води; 

 Преустановяване на всякакви значителни възходящи тенденции в замърсяването на 

подземните води; 

 Постигане на стандартите и целите за защитените територии, определени в 

законодателството на Общността. 

По отношение на силно модифицираните и изкуствени водни тела, съгласно член 

4(1)(а)(iii),се определят „специфични цели” за тези конкретни водни тела.  

В член 4(3) са описани строги критерии за определянето на изкуствени или силно 

модифицирани водни тела. 

В ИБР постигането на целта „добро екологично състояние” е свързано с подобряване 

на хидроморфоложките условия (възстановяване на брегове и крайречна растителност, 

нарушения на оттока, рекултивация на речни корита и брегове в следствие въздействието на 

баластриери, МВЕЦ и др.), намаляване на натоварване с биогенни вещества (главно от 

отпадъчни води от населени места, от проблеми с отпадъци в речното корито и 

животновъдство), подобряване на общото физико-химично състояние (от дифузно 

замърсяване), намаляване замърсяване със специфични вещества (предимно нефтопродукти, 

мед и цинк от индустриални дейности), подобряване стойностите на биологичните параметри 

и преодоляване на проблеми с еутрофикацията (цъфтежи на водорасли) в големите язовири 

(например в опашката на яз. Студен кладенец и яз. Ивайловград). 

Непостигането на целите за добро химично състояние до 2015 г. са свързани със стари 

замърсяванията или замърсявания от недействащи минни съоръжения.  

Целите, които са свързани с подобряване на екологичното и химично състояние на 

водните тела са заложени като „подобряване на състоянието по съответните показатели”, за 

които не е постигнато добро състояние (стойностите, съответстващи на доброто състояние) 

съгласно Наредба Н-4 от 2012 г. за характеризиране на повърхностните води и Наредба от 

2010 г. за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други 

замърсители. 

В Таблица № 44 и Таблица № 45 са показани целите за екологичното и химичното 

състояние на водните тела, преминаващи през територията на Община Тунджа, на 

територията на която попада ИП. 
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Таблица № 44 Цели за опазване на околната среда за екологично състояние по повърхностни водни тела, част от, които преминават през Община Тунджа 
 

Код на водно 

тяло 
Име на водно тяло 

Типоло 

гия 
Категория 

ПБВ   

ПУРБ 2 

СМ/ 

ИВТ 

ПУРБ 2 

Екологично 

състояние/ 

потенциал  

2014 

Изместващи показатели  

2014 
ЦЕЛ за екологично състояние 

ЦЕЛ - срок 

екологично 

Изключения за 

екологично състояние - 

чл. РДВ, ЗВ 

BG3TU500R018 Река Дереорман R14 река 
    

умерено 
Макрозообентос, Елпроводимост, 

БПК, NO3, Nобщ, нитрати 

постигане на добро състояние по Макрозообентос, 

Елпроводимост, БПК, NO3, Nобщ, нитрати 
2016--2021 

4(4)(а)(i) от РДВ.  

Чл.156в,т.1, а) от ЗВ 

BG3TU500R019 Река Боадере R14 река 
    

умерено 
Макрозообентос, Елпроводимост, 

БПК, NO3, Nобщ, нитрати 

постигане на добро състояние по Макрозообентос, 

Елпроводимост ,БПК, NO3, Nобщ, нитрати 
2016--2021 

4(4)(а)(i) от РДВ.  

Чл.156в,т.1, а) от ЗВ 

BG3TU500R020 Река Симеоновска R14 река 
    

умерено 
Макрозообентос, Елпроводимост, 

NO3, Nобщ 

постигане на добро състояние по Макрозообентос, 

Елпроводимост, NO3, Nобщ 
2016--2021 

4(4)(а)(i) от РДВ.  

Чл.156в,т.1, а) от ЗВ 

BG3TU570R066* 

Река Тунджа от 

вливане на река 

Мочурица до вливане 

на р. Симеоновска 

R12 река   умерено 
Макрозообентос, БПК, О2,  

РО4 

постигане на добро състояние по 

Макрозообентос, БПК, О2,  РО4 
2016--2021 

4(4)(а)(i) от РДВ.  

Чл.156в,т.1, а) от ЗВ 

BG3TU570R067 

Река Тунджа от вливане 

на река Асеновска до 

вливане на р. Мочурица 

R12 

река   

 умерено Макрозообентос, БПК 
постигане на добро състояние по Макрозообентос, 

БПК 
2016--2021 

4(4)(а)(i) от РДВ.  

Чл.156в,т.1, а) от ЗВ 

BG3TU600R062 

Река Мочурица след 

вливане на р.Сигмен до 

устие  

R13 

река   

СМВТ умерено 

Макрозообентос, Елпроводимост, 

БПК, NO3, NO2, NН4, Nобщ, PO4, 

Pобщ 

постигане на добро състояние по Макрозообентос, 

електропроводимост, БПК, NO3, NO2, NН4, Nобщ, 

PO4, Pобщ 

2016--2021 
4(4)(а)(i) от РДВ.  

Чл.156в,т.1, а) от ЗВ 
 

     *ВТ във водосбора на което попада ИП 
 

Таблица № 45Цели за опазване на околната среда за химично състояние по повърхностни водни тела, част от, които преминават през Община Тунджа 
 

Код на водно 

 тяло 
Име на водно тяло 

Типолог

ия 
Категория 

ПБВ   

ПУРБ 2 

СМ/ИВТ 

ПУРБ 2 

Химично 

състояние 2014 

Изместващи 

показатели 2014 
ЦЕЛ за химично състояние 

ЦЕЛ - срок 

химично 

Изключения за химично 

състояние  - чл. РДВ, ЗВ 

BG3TU500R018 
Река 

Дереорман 
R14 река 

    
неизвестно 

  

Постигане на добро състояние или опазване на доброто химично 

състояние и предотвратяване влошаването 
Неизвестно 

  

BG3TU500R019 Река Боадере R14 река 
    

неизвестно 
  

Постигане на добро състояние или опазване на доброто химично 

състояние и предотвратяване влошаването 
Неизвестно 

  

BG3TU500R020 
Река 

Симеоновска 
R14 река 

    
неизвестно 

  

Постигане на добро състояние или опазване на доброто химично 

състояние и предотвратяване влошаването 
Неизвестно 

  

BG3TU570R066* 

Река Тунджа 

от вливане на 

река 

Мочурица до 

вливане на р. 

Симеоновска 

R12 река 

    

добро 

  

Опазване на доброто химично състояние и предотвратяване 

влошаването 
2015 

  

BG3TU570R067 

Река Тунджа 

от вливане на 

река 

Асеновска до 

вливане на р. 

Мочурица 

R12 река 

    

добро 

  

Опазване на доброто химично състояние и предотвратяване 

влошаването 
2015 

  

BG3TU600R062 

Река 

Мочурица 

след вливане 

на р.Сигмен 

до устие 

R13 река 

  

СМВТ добро 

  

Опазване на доброто химично състояние и предотвратяване 

влошаването 
2015 

  
 

*ВТ във водосбора на което попада ИП 
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Изключения от постигане на целите за опазване на околната среда на 

повърхностните водни тела 

Неразделна част от екологичните цели, заложени в член 4 е т. нар. „освобождаване от 

задължението за спазване”, член 4, параграфи 4, 5, 6 и 7 описват условията и процеса, в който 

могат да се прилага освобождаване. Освобождаването от задължението за спазване варира от 

кратковременно освобождаване от задължението за спазване с ограничен мащаб, до такива 

със средно и дългосрочно отклонение от правилото „добро състояние до 2015 г.” (съответно 

„добър екологичен потенциал до 2015 г.” за силно модифицираните и изкуствените водни 

тела и включва следните аспекти: 

 удължаване на сроковете - с други думи, добро състояние трябва да се постигне до 2021 

г. или най-късно до 2027 г. (член 4, параграф 4), или веднага след като природните 

условия позволят това след 2027 г.; 

 постигането на не толкова строги цели при определени условия (член 4, параграф 5); 

 временно влошаване на състоянието поради естествени причини или „непреодолима 

сила” (член 4, параграф 6); 

 нови модификации на физическите характеристики на повърхностен воден обект или 

промяна в нивото на подземен воден обект, или невъзможност за предотвратяване 

влошаването на състоянието на повърхностен воден обект (включително от 

висококачествено към добро състояние) в резултат на устойчиви нови човешки 

дейности (член 4, параграф 7). 

Общото за всички тези варианти на освобождаване от задължението за спазване е 

необходимостта да бъдат удовлетворени строги условия и да бъде включена обосновка за тях 

в Плана за управление на речните басейни. 

Изключения по чл. 4(4) от РДВ – удължаване на срока за постигане на целите 

Съгласно чл. 156 в от Закона за водите срокове по чл. 156а, ал. 2 могат да бъдат 

удължавани с актуализацията на Плановете за управление на речните басейни за етапното 

постигане на целите за опазване на околната среда в случаите, когато е прекратено 

влошаването на състоянието на засегнатото водно тяло и са налице следните условия: 

 компетентният орган установи, че е невъзможно да се постигне подобряване 

състоянието на водните тела в определения срок по чл. 156а, ал. 2, когато: 

необходимите подобрения могат да бъдат осъществени само на етапи за по-дълъг срок 

по причини от технически характер; подобряването на състоянието на водните тела в 

определения срок е икономически необосновано; естествените условия не позволяват 

подобряване на състоянието на водното тяло в определения срок; 

 в Плана за управление на речния басейн са посочени: удължаването на срока и са 

обосновани причините за това; предвидените мерки за поетапно привеждане на 

водните тела в планираното състояние в срок, графика за тяхното прилагане, както и 

причините за всяко значително забавяне; 

 удължаването е за срок не по-дълъг от две последващи актуализации на плана за 

управление на речния басейн, освен в случаите, когато естествените условия не 

позволяват постигането на целите в този срок; 

 в Плана за управление на речния басейн или неговата актуализация са включени: 

списък на мерките, които са предвидени като необходими за постепенното постигане 

на изискваното състояние на водното тяло в рамките на удължения срок; обосновка на 

причините за забавянето на изпълнението на тези мерки и очакваните срокове за 

изпълнението им; 
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 преглед на прилагането на тези мерки в рамките на предходния План и списък на 

всички допълнителни мерки, които трябва да се изпълнят в периода на текущия план. 

Изключенията от целите за постигане на добро екологично състояние по чл. 4(4) от 

РДВ по повърхностните водни тела преминаващи през територията на Община Тунджа 

съгласно ПУРБ 2016-2021 г, са показани в Таблица  № 46. 

Изключения по чл. 4 (5) от РДВ – определяне на по-малко строги цели 

Съгласно чл. 156г от Закона за водите, целите за опазване на околната среда могат да 

бъдат по-малко строги за конкретни водни тела, когато при анализа и прегледа по чл. 156з, т. 

1 и 2 е установено, че те са засегнати значително от човешката дейност или за които 

естествените условия са такива, че постигането на целите за опазване на околната среда по чл. 

156а, ал. 1 е невъзможно или икономически необосновано и когато са изпълнени следните 

условия: 

 екологичните и социално-икономическите нужди, осигурявани от такава дейност не 

могат да бъдат осъществени чрез такива средства, гарантиращи значително по-добро 

опазване на околната среда при сравними разходи; 

 налице са въздействия, които не са могли да бъдат избегнати поради характера на 

човешката дейност или на замърсяването и са постигнати: възможно най-добро 

екологично и химическо състояние за повърхностни води; възможно най-малки 

промени в доброто състояние на подземните води; 

 не настъпва по-нататъшно влошаване в състоянието на водите в засегнатото водно 

тяло; 

 причините за определянето на по-малко строги цели за опазване на околната среда са 

посочени в плана за управление на речния басейн и тези цели са подлагани на преглед 

на всеки 6 години. 
 

За повърхностните водни тела, преминаващи през територията на Общината не 

са приложени изключения по чл. 4 (5) от РДВ – определяне на по-малко строги цели. 

Изключения по чл. 4 (6) от РДВ – изключителни обстоятелства 

Съгласно чл. 156д от Закона за водите временното влошаване на състоянието на 

водните тела не се смята за нарушение на този закон, когато е в резултат от естествени 

причини или непредвидими, или изключителни обстоятелства, включително силни 

наводнения и продължителни засушавания, или са в резултат на обстоятелства, предизвикани 

от инциденти, които не са могли да бъдат предвидени в случаите, когато: 

 са предприети всички практически мерки за: предотвратяване на бъдещо влошаване 

състоянието на водното тяло; невъзпрепятстване постигането на целите за други 

водни тела, незасегнати пряко от тези обстоятелства;  

 в Плана за управление на речния басейн са посочени обстоятелствата, които могат да 

бъдат определени като непредвидими или изключителни; 

 мерките за изпълнение при възникване на непредвидими или изключителни 

обстоятелства са включени в програмата по раздел V и няма да възпрепятстват 

възстановяването на състоянието на водното тяло след отпадането на тези 

обстоятелства; 

 последствията от тези обстоятелства се разглеждат ежегодно, а в случаите по чл. 156в, 

т. 1 се предприемат всички практически мерки за възможно най-бързото 

възстановяване състоянието на водното тяло до състоянието му преди тези 

обстоятелства; 
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 в следващата актуализация на Плана за управление на речния басейн е включен кратък 

преглед на последствията от тези обстоятелства. 

За повърхностните водни тела в ИБР не са приложени изключения по чл. 4(6) от 

РДВ и чл. 156д от ЗВ. 

Изключения по чл. 4 (7) от РДВ - нови устойчиви човешки дейности 

Съгласно чл. 156е от Закона за водите не е налице нарушение на закона в случаите, 

когато: 

 не е постигнато добро екологично състояние на повърхностните води или добър 

екологичен потенциал на силно модифицираните водни тела или не е предотвратено 

влошаване на състоянието им в резултат на ново изменение на физичните 

характеристики на повърхностното водно тяло; 

 не е постигнато предпазване от влошаване на състоянието на повърхностно водно тяло 

- от отлично до добро, в резултат от нови дейности за устойчиво човешко развитие със 

социално-икономически ефект; 

 не е постигнато добро състояние на подземните води или не е предотвратено 

влошаване на състоянието им в резултат на изменение на нивото им. 

 

За повърхностните водни тела, преминаващи през територията на Общината са 

приложени  изключения по чл. 4 (7) от РДВ, показани в Таблица № 47. 
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Таблица № 46 Изключения от целите за постигане на добро екологично състояние по чл.4 (4) от РДВ по повърхностни водни тела,                     

част от, които преминават през Община Тунджа 
 

Код на водно 

тяло 

Име на водно 

тяло 

Т
и

п
о

л
о

г
и

я
 

К
а

т
е
г
о

р
и

я
 

П
Б

В
  

 П
У

Р
Б

 2
 

С
М

/ 
И

В
Т

 

П
У

Р
Б

 2
 Екологично 

състояние/ 

потенциал 

2014 

Изместващи 

показатели 2014 

ЦЕЛ за екологично 

състояние 

ЦЕЛ - срок 

екологично 

Изключения за 

екологично 

състояние - чл. 

РДВ, ЗВ 

Обосновка Причини 

BG3TU500R018 Река Дереорман R14 река   умерено 

Макрозообентос, 

Електропроводимост, 

БПК, NO3, Nобщ, 

нитрати 

постигане на добро 

състояние по 

Макрозообентос, 

Електропроводимост, 

БПК, NO3, Nобщ, 

нитрати 

2016--2021 

4(4)(а)(i) (iii) от 

РДВ.  

Чл.156в,т.1, а) и 

в) от ЗВ 

1. Пресъхващи реки - замърсяване от населени места 

(нерегламентирано заустване на отпадъчни води, 

отглеждане на животни и изхвърляне на битови и 

животински отпадъци). 2. Поради своя 

нерегламентиран характер прилагането на регулаторни 

мерки (чрез разрешителен режим) спрямо този вид 

замърсяване е много трудно; 3. Предвидена мярка за 

прилагане на добри земеделски практики, която има 

бавен ефект върху екосистемите; 4. Необходимост от 

преразглеждане на вече издадените разрешителни и 

промяна на условия с очакван ефект следнай-малко 3 

години;  

технически 

причини и 

естествени 

условия 

BG3TU500R019 Река Боадере R14 река   умерено 

Макрозообентос, 

Електропроводимост, 

БПК, NO3, Nобщ, 

нитрати 

постигане на добро 

състояние по 

Макрозообентос, 

Електропроводимост, 

БПК, NO3, Nобщ, 

нитрати 

2016--2021 

4(4)(а)(i) от 

РДВ.  

Чл.156в,т.1, а) 

от ЗВ 

1. Неизвестен източник на  натиск; 2. Необходими са 

допълнителни проучвания ; 3.  Необходимост от 

преразглеждане на вече издадените разрешителни и 

промяна на условия с очакван ефект следнай-малко 3 

години;  

технически 

причини 

BG3TU500R020 
Река 

Симеоновска 
R14 река   умерено 

Макрозообентос, 

Електропроводимост, 

NO3, Nобщ 

постигане на добро 

състояние по 

Макрозообентос, 

Електропроводимост, 

NO3, Nобщ 

2016--2021 

4(4)(а)(i) от 

РДВ.  

Чл.156в,т.1, а) 

от ЗВ 

1. Неизвестен източник на  натиск; 2. Необходими са 

допълнителни проучвания; 3. Необходимост от 

преразглеждане на вече издадените разрешителни и 

промяна на условия с очакван ефект следнай-малко 3 

години; 4. Също така са предвидени добри земеделски 

практики, които също дават ефект върху състояние 

след определен период от време; 

технически 

причини 

BG3TU570R066* 

Река Тунджа 

от вливане на 

река Мочурица 

до вливане на 

р. 

Симеоновска 

R12 река   умерено 
Макрозообентос, БПК, 

О2,  РО4, 

постигане на добро 

състояние по 

Макрозообентос, 

БПК, О2,  РО4, 

2016--2021 

4(4)(а)(i) (iii) от 

РДВ.  

Чл.156в,т.1, а) 

и в) от ЗВ 

1.  ПСОВ на гр.Ямбол ще бъде доизградена в най-

кратки срокове, но ще даде ефект след определен 

период от технологично време; 2.  Равнинен тип 

реките от R12 се характеризират с бавно течение, 

по-високи стойности на биогени и естествено 

натрупване на органични утайки, което е причина 

за значително по-ниската самопречиствателна 

способност в сравнение с реките от  планински и 

полупланински тип. Тези характеристики са 

определящ фактор за по-бавния процес на 

възстановяване на водните екосистеми имайки 

предвид големия товар от биогени, постъпващ чрез 

непречистени отпадъчни води от големи населени 

места в течение на десетилетия. Този факт определя 

естествените причини за отлагане на сроковете за 

постигане на добро състояние дори след въвеждане 

в действие на ГПСОВ ; 3. Предвидена е и мярка за 

прилагане на добри земеделски практики, която 

технически 

причини и 

естествени 

условия 
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има бавен ефект върху водните екосистеми; 4. 

Необходимост от преразглеждане на вече 

издадените разрешителни и промяна на условия с 

очакван ефект следнай-малко 3 години;  

BG3TU600R062 

Река Мочурица 

след вливане на 

р.Сигмен до 

устие 

R13 река  СМВТ умерено 

Макрозообентос, 

електропроводимост, 

БПК, NO3, NO2, NН4, 

Nобщ, PO4, Pобщ 

постигане на добро 

състояние по 

Макрозообентос, 

електропроводимост, 

БПК, NO3, NO2, NН4, 

Nобщ, PO4, Pобщ 

2016--2021 

4(4)(а)(i) от 

РДВ.  

Чл.156в,т.1, а) 

от ЗВ 

1. Влияние на населени места ; 2. Необходимост от 

преразглеждане на вече издадените разрешителни и 

промяна на условия с очакван ефект следнай-малко 3 

години; 3. Предвидена е и мярка за прилагане на добри 

земеделски практики, която има бавен ефект върху 

водните екосистеми; 4. Предвидена мярка за 

осигуряване на подходящо пречистване на населено 

място под 2000 е.ж., за която има проект, които е 

временно спрян; 

технически 

причини 

 

*ПВТ ,в обхвата на което попада ИП 
 

Таблица № 47 Проверка за изключения по чл. 4(7) от РДВ във връзка с мерки, включени в ПУРН на ИБР 

Код на  

повърхностното 

водно тяло 

Описание на 

повърхностното 

водно тяло 

Име на 

воден 

обект 

Дължина  на 

повърхностното 

водно тяло  км 

Силномодифицирано 

повърхностно водно 

тяло 

основна 

цел/употреба 

 ( за СМВТ) 

Основание за 

определяне на 

СМВТ съгласно 

Подхода 

Код на РЗПРН 
Име на 

РЗПРН 

Планирани дейности,  

водещи до физични 

изменения 

в
и

д
 

м
о

д
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

обхват - 

км 

Засегната част от 

водното 

тяло 

 ( % от  дължината) 

превиша

ване на 

крите-

рия 

съгласно 

подхода 

за СМВТ 

BG3TU570R067 

р. Тунджа от 

вливане на река 

Асеновска до  

вливане на р. 

Мочурица 

р.Тунджа 34,26395235 не неприложимо неприложимо BG3_APSFR_TU_02 
р.Тунджа - 

Ямбол 

Изграждане на 

земнонасипна дига в 

комбинация с 

биологично 

укрепване - 3970 м; 

Изграждане на 

защитна стена от 

габиони 

 в комбинация с  

биологично укрепване 

 –  400 м; Изграждане  

на стоманобетонна  

подпорна стена - 1950 

м 

  6,300 18,38667045 не 

BG3TU600R062 

Река Мочурица 

след вливане на  

р.Сигмен до устие 

р.Мочури 

ца 
79,70817253 да 

Селско 

стопанство - 

напояване 

Защита от 

наводнения 

икономически 

необосновани 

мерки , реката 

 е изправена 

изцяло и 

андигирана 

BG3_APSFR_TU_03 р.Мочурица 

Изграждане на 

земнонасипна дига в 

комбинация с 

биологично 

укрепване -350 м 

  0,350 0,439101775 
неприло

жимо 



Доклад за ОВОС на ИП за: „Добив на подземни богатства - строителни материали /пясъци/, от находище „Окопите”, 

разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол” 

 
 

 
Възложител: „РЕСУРСИ” ЕООД  79 

2.5. Програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда за 

повърхностните водни тела, преминаващи през територията на Община Тунджа 

Програмата от мерки е основният инструмент за постигане на целите на Плана за 

управление на речните басейни съгласно Рамковата Директива за водите и Закона за водите. 

Мерките се планират като отговор на установеното състояние за конкретните 

повърхностни и подземни водни тела и зоните за защита на водите, както и поставените цели 

за запазването или подобряването му. 

Планирането на мерките се основава на детайлен анализ на състоянието на всеки един 

показател за качество (количество) и причините за установените отклонения, необходимото 

време и средства за подобряване на състоянието му. За всяка планирана мярка се 

идентифицира отговорната институция и/или икономически субект, отговорен за прилагането 

й. 

В Таблица № 48 е представена Програма от мерки за повърхностните и подземни води , 

както и Програма от мерки за зоните за защита на водите, свързани с територията на Община 

Тунджа. 

В Таблица № 49 е представена Програма от мерки на ПУРН, които са в съответствие с 

целите на ПУРБ. 
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Таблица  № 48 Програма от мерки за повърхностните и подземни води и Програма от мерки за зоните за защита на водите,                             

свързани с  територията на Община Тунджа 
 

К
о

д
 н

а
 в

о
д

н
о

т
о

 т
я

л
о

 

Име на ВТ Цел за водното тяло 

Екол. 

съст-е 

на пов. 

ВТ/ 

Колич. 

съст-е 

на подз. 

ВТ 

Химич 

но 

състоя 

ние 

КТМ 

Тип на 

 мярката,  

когато е 

определена  

като основна 

Наименование 

 на мярка 

Действия за изпълнение на 

мярката 

Конкретизиране 

на действието 

Година на 

стартиране на 

мярката 

Допълнителна 

информация 

Населено 

място 

B
G

3
T

U
5

7
0

R
0

6
6

*
 р. Тунджа 

 от вливане на 

река 

Мочурица  

до вливане  

на р. 

Симеонов 

ска 

постигане на добро 

състояние по 

Макрозообентос, 

БПК, О2,  РО4,; 

опазване на доброто 

химично състояние 

 и предотвратяване 

влошаването 

у
м

ер
ен

о
 

д
о

б
р

о
 Изграждане или 

модернизиране на 

пречиствателни станции 

 за отпадъчни води. 

Градски 

отпадъчни 

 води 

Осигуряване на 

събиране, отвеждане и 

пречистване  на 

отпадъчни води на 

населените места 

4. Изграждане, реконструкция 

или модернизация на 

канализационна мрежа за 

агломерации с над  

2 000 е.ж. 

Изграждане и/или 

реконструкция на 

канализационна 

 мрежа за 

населено място 

над  

10 000 е.ж. 

2017  Ямбол 

B
G

3
T

U
5

7
0

R
0

6
6

*
 р. Тунджа 

от вливане на 

река 

Мочурица  

до вливане на 

р. Симеонов 

ска 

постигане на добро 

състояние по 

Макрозообентос, 

БПК, О2,  РО4, ; 

опазване на доброто 

химично състояние  

и предотвратяване 

влошаването 

у
м

ер
ен

о
 

д
о

б
р

о
 

Изграждане или 

модернизиране на 

пречиствателни  

станции за отпадъчни  

води. 

Градски 

отпадъчни 

 води 

Осигуряване на 

събиране, отвеждане и 

пречистване  на 

отпадъчни води на 

населените места 

1.Изграждане, реконструкция 

или модернизация на ГПСОВ  

за агломерации с  

над 2 000 е.ж. 

Изграждане или 

разширение на  

ПСОВ над 100000 

е.ж. 

2017  Ямбол 

B
G

3
T

U
5
7
0
R

0
6
6
*

 р. Тунджа 

 от вливане на 

река 

Мочурица  

до вливане  

на р. 

Симеонов 

ска 

постигане на добро 

състояние по 

Макрозообентос, 

БПК, О2,  РО4, ; 

опазване на доброто 

химично състояние 

 и предотвратяване 

влошаването 

у
м

ер
ен

о
 

д
о
б

р
о

 

Подобряване на 

хидроморфологичните 

условия на водните тела 

(напр. възстановяване на 

реки, подобряване на 

крайбрежни райони, 

премахване на твърди 

насипи, възстановяване на 

връзката между реки и 

заливни равнини, 

подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на преходни и 

крайбрежни води и т.н.). 

Хидроморфол

огия 

Подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на реките 

4. Забрана за нови 

инвестиционни намерения, 

свързани с изграждането  

на хидротехнически 

съоръжения и изземане на 

наносни отложения с 

изключение на  съоръженията 

за защита  

на населението от наводнения 

Въвеждане на 

забрана за 

изземване на 

инертни 

материали 

2017  р.Тунджа 

B
G

3
T

U
5
7
0
R

0
6
6
*

 р. Тунджа 

 от вливане на 

река 

Мочурица  

до вливане  

на р. 

Симеонов 

ска 

постигане на добро 

състояние по 

Макрозообентос, 

БПК, О2,  РО4, ; 

опазване на доброто 

химично състояние 

 и предотвратяване 

влошаването 

у
м

ер
ен

о
 

д
о
б

р
о

 

Подобряване на 

надлъжната 

непрекъснатост (напр.  

създаване на рибни 

проходи, разрушаване на 

стари бентове). 

Хидроморфол

огия 

Осигуряване на 

непрекъснатостта на 

водните течения и 

движението на рибите 

1. Изграждане на съоръжения 

за осигуряване на 

непрекъснатостта на реката 

(рибни проходи, байпаси и 

др.) 

Изграждане на 

съоръжения за  

осигуряване на 

непрекъснатостта 

на реката ("рибни 

проходи";  

байпаси 

 и др. ) 

2017 

Изграждане на 

рибни проходи  

на прагове при  

град Ямбол -   

2 бр х 5 м 

гр. Ямбол 



Доклад за ОВОС на ИП за: „Добив на подземни богатства - строителни материали /пясъци/, от находище „Окопите”, разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, 

Област Ямбол” 

 
 

 
Възложител: „РЕСУРСИ” ЕООД  81 

B
G

3
T

U
5

7
0

R
0

6
6

*
 р. Тунджа 

 от вливане на 

река 

Мочурица  

до вливане  

на р. 

Симеонов 

ска 

постигане на добро 

състояние по 

Макрозообентос, 

БПК, О2,  РО4, ; 

опазване на доброто 

химично състояние 

 и предотвратяване 

влошаването 

у
м

ер
ен

о
 

д
о

б
р

о
 

Намаляване на 

замърсяването с 

хранителни елементи от 

земеделието. 

 

Нитрати 

Намаляване на 

замърсяването с нитрати 

от земеделски източници 

 

9.Прилагане на приетите 

правила за добра земеделска 

практика в нитратно уязвими 

зони 

 

Прилагане на 

добри фермерски  

практики за 

животновъдство 

 

2017  

Ямбол 

Тунджа 

Сливен 

 

B
G

3
T

U
5

7
0

R
0

6
6

*
 р. Тунджа 

 от вливане на 

река 

Мочурица  

до вливане  

на р. 

Симеонов 

ска 

постигане на добро 

състояние по 

Макрозообентос, 

БПК, О2,  РО4, ; 

опазване на доброто 

химично състояние 

 и предотвратяване 

влошаването 
у

м
ер

ен
о

 

д
о

б
р

о
 

Към повече от една КТМ 

Точково 

заустване на 

отпадъчни 

води 

Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за 

заустване на отпадъчни 

води, в резултат от   

преразглеждането им. 

1.Изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за заустване на 

производствени отпадъчни 

води,  

в резултат от   

преразглеждането им. 

Преразглеждане 

на издадените 

разрешителни с 

цел постигане на 

 целите за водното 

тяло 

2017 

Отнася за за 

разрешителни, 

издадени по 

Закона за 

водите 

цялото 

водно тяло 

B
G

3
G

0
0

0
0

0
N

Q
0

5
4

*
 

Порови води 

в Неоген - 

Кватернер - 

Ямбол - 

Елхово 

по-малко строга  

цел по показател 

нитрати, обща алфа-

активност, фосфати, 

натрий, 

хлориди;постигане на 

по-малко строга цел 

от добро 

количествено 

състояние 

д
о

б
р

о
 

л
о

ш
о

 

Подобряване на 

управлението 

Контрол 

върху 

водовземането 

Изменение или отнемане 

на разрешителни за 

водовземане от подземни 

води, в резултат от   

преразглеждането им. 

4.Отнемане на част от 

разрешените водни 

количества в издадените 

разрешителни за водовземане 

за ПВТ опредени в риск/лошо 

състояние по количество; 

Преразглеждане, 

изменение или 

прекратяване на 

разрешителни за 

водовземане във 

водни тела, в 

които общото 

водовземане 

надвишава 

разполагаемите 

ресурси на 

подземните водни 

тела и/или 

максимално 

допустимото 

експлоатационно 

понижение на 

водното ниво във 

водовземните 

съоръжения 

надвишава 

определеното за 

водното тяло 

допустимо 

понижение на 

водното ниво 

2017  
Цялото 

водно тяло 
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B
G

3
T

U
5

7
0

R
0

6
6

*
 

Река Тунджа 

от вливане на 

река 

Мочурица до 

вливане на р. 

Симеонов 

ска 

постигане на БПС 

у
м

ер
ен

о
 

д
о

б
р

о
 

Подобряване на 

хидроморфологичните 

условия на водните тела 

(напр. възстановяване на 

реки, подобряване на 

крайбрежни райони, 

премахване на твърди 

насипи, възстановяване на 

връзката между реки и 

заливни равнини, 

подобряване на 

хидроморфологичното 

състояние на преходни и 

крайбрежни води и т.н.). 

Хидроморфол

огия 

Възстановяване и защита 

на речните брегове и 

речното корито от ерозия 

3. Проучване на речното дъно 

и прилагане на мерки  

за възстановяване на 

естественото му състояние 

Проучване 

необходимостта 

от възстановяване 

на естественото 

състояние на 

речното дъно 

2017 

За 

изменени речни 

участъци 

представляващи 

местообитание 

 на вида Unio 

crassus и  

Austropotamobius 

torrentium 

BG0000192 

B
G

3
G

0
0

0
0

0
N

Q
0

5
4

*
 

Порови води 

в Неоген - 

Кватернер - 

Ямбол - 

Елхово 

Постигане на добро 

състояние на 

подземните води д
о

б
р

о
 

л
о

ш
о

 

Мерки за недопускане или 

контрол на замърсяването 

от урбанизирани зони, 

транспорт и изградена 

инфраструктура. 

Дифузно 

замърсяване 

Намаляване на 

дифузното  замърсяване 

от отпадъци от населени 

места 

6. Закриване и рекултивация 

на депо за неопасни отпадъци 

Закриване и 

рекултивация на 

36 общински депа, 

които са в 

наказателна 

процедура по чл. 

14 от Директива 

1999/31/ЕО на ЕС 

2017 Депо Елхово  

  
 

Таблица № 49 Програма от мерки на ПУРН, които са в съответствие с целите на ПУРБ 

К
о
д
 п

о
 к

а
т
а
л

о
г
а
 н

а
 

м
е
р

к
и

т
е
 з

а
 П

У
Р

Н
 

Наименование 

на мярка 
Описание 

Приоритет 

на мярката 

 

К
о
д
 н

а
 Р

З
П

Р
Н

 

О
б
л

а
с
т

 

О
б
щ

и
н

а
 

Населено място 

К
о
д
 н

а
 в

о
д

н
о
 т

я
л

о
 

Компетентна 

институция/ лице 

за изпълнението 

на мярката 

Компетентна 

институция/ 

лице за 

контрола по 

изпълнението на 

мярката 

Очакван 

трансграничен 

ефект 

Друга допълнителна полезна 

информация за пояснение 

P
R

E
1

-R
R

1
-R

E
A

C
1

 

Залесяване на 

бреговете и 

заливаемите 

тераси с 

подходящи 

дървесни видове 

Обща площ за залесяване в района 

с. Самуилово, по бреговете на 

левите и десните притоци на р. 

Тунджа в рамките на РЗПРН.  

Дейностите да се извършват в 

горски територии- държавна 

собственост. 

много висок 

B
G

3
_

A
P

S
F

R
_

T
U

_
0
2

 

Сливен;  

Ямбол 

Сливен; 

Ямбол; 

Тунджа 

гр. Ямбол, с. Самуилово, с. 

Глуфишево, с. Крушарe, с. 

Камен, с. Желю войвода, с. 

Хаджидимитрово, с. Завой, с. 

Веселиново, с. Кукорево, с. 

Ханово, с. Окоп, с. Тенево 

B
G

3
T

U
5
7
0
R

0
6

6
*

 

B
G

3
T

U
5
7
0
R

0
6
7

 

(B
G

3
T

U
5
7
0
R

0
2
1

) 

МЗХ, държавните 

предприятия по 

чл.163 от ЗГ 

МЗХ, ИАГ 

Положително 

трансгранично 

влияние - 

задържане на 

водни  

количества 

Обща площ за залесяване: 1200 

дка – в района с. Самуилово, по 

бреговете на левите и десните 

притоци на р. Тунджа в рамките 

на РЗПРН. 
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P
R

E
3

0
-R

E
A

C
3

1
 

Забрана за голи 

сечи във 

вододайните 

зони, с 

последващо 

изкуствено 

възобновяване, с 

изключение на 

акация и топола 

Забрана за голи сечи във 

вододайните зони, с последващо 

изкуствено възобновяване, с 

изключение на акация и топола 

висок 

B
G

3
_

A
P

S
F

R
_

T
U

_
0

2
 

Сливен;  

Ямбол 

Сливен; 

Ямбол; 

Тунджа 

гр. Ямбол, с. Самуилово, с. 

Глуфишево, с. Крушарe, с. 

Камен, с. Желю войвода, с. 

Хаджидимитрово, с. Завой, с. 

Веселиново, с. Кукорево, с. 

Ханово, с. Окоп, с. Тенево 

B
G

3
T

U
5

7
0

R
0

6
6

*
 

B
G

3
T

U
5

7
0

R
0

6
7

 

(B
G

3
T

U
5

7
0

R
0

2
1

) 

МЗХ; ИАГ МЗХ; ИАГ 

Неутрално 

трансгранично 

влияние 

Създаване на по-благоприятни 

условия при наводнение чрез 

влияние върху силата на 

"високата вълна" и опазване на 

водоизточниците 

P
R

O
1

1
-R

E
A

C
3

8
 Ограничаване 

и/или 

недопускане на 

нови негативни 

промени в 

хидрологичните 

особености на 

водните тела 

Ограничаване и/или недопускане 

на нови негативни промени в 

хидрологичните особености на 

водните тела, резултат от 

изграждане на нови ВЕЦ, 

баластриери и други дейности, 

водещи до негативни промени в 

хидрологията на реките 

висок 

B
G

3
_

A
P

S
F

R
_

T
U

_
0

2
 

Сливен; 

Ямбол 

Сливен; 

Ямбол; 

Тунджа 

гр. Ямбол, с. Самуилово, с. 

Глуфишево, с. Крушарe, с. 

Камен, с. Желю войвода, с. 

Хаджидимитрово, с. Завой, с. 

Веселиново, с. Кукорево, с. 

Ханово, с. Окоп, с. Тенево 

B
G

3
T

U
5

7
0

R
0

6
6

*
 

B
G

3
T

U
5

7
0

R
0

6
7

 

(B
G

3
T

U
5

7
0

R
0

2
1

) 

БД БД 

Неутрално 

трансгранично 

влияние 

Предтвратяване и намаляване 

на негативните промени в 

хидрологията на реките. 

 

       *ПВТ съгласно ПУРБ 2016-2021 г. 
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2.6. Подземни води  

 Подземни са всички води, които се намират във водонаситената зона на земята и са в 

пряк контакт със земните пластове. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и 

опазване на подземните води класифицира подземните водни тела:  

 според структурата на водоносните хоризонти – като единични, слоести и разнородни; 

 според хидравличните условия на горнището на водоносния слой – като напорни, 

безнапорни, напорно-безнапорни; 

 според филтрационните им свойства – еднородни, нееднородни и особено 

нееднородни. 

Хидроложки условия и фактори за формирането на подземните води 

Подземните води в България имат повсеместно разпространение и играят важна роля, 

както за формиране на природната среда, така и като важен воден ресурс за задоволяване на 

потребностите на човека и на икономиката като цяло. Подземните води в България имат свои 

собствени басейни, в които се извършват процесите на тяхното количествено натрупване, 

движение и формиране на хидрохимичните им свойства.  

 За да се оцени ролята, мястото и значението на подземните води като воден ресурс и 

екологичен фактор, е необходимо те да бъдат разглеждани в зависимост от произхода им 

/инфилтрационен, седиментогенен, смесен/. Той определя техните физико - химични свойства 

и състав. 

По произход, физико - химични свойства и цели, за които се използват подземните 

води в България се делят на три основни вида - пресни студени, минерални и 

високоминерализирани. 

Факторите, които определят условията за формиране на подземните води, тяхната 

динамика и режим са много, но първостепенно значение за тях имат: 

 Физико-географски – релеф, климат, хидрогеология, хидрография; 

 Геоложки – геоложки строеж, литоложки състав на скалите и тектонски 

структури. 

Изхождайки от главните физико-географски и геоложки фактори, които предопределят 

разпространението, произхода, количеството, режима и динамиката на различните подземни 

води, България се разделя на три хидрогеоложки региона: Мизийски, Балканиден и Рило-

Родопски. 

Територията на Община Тунджа попада в Ямболско-Елховския хидрогеоложки район. 

Той обединява аналогичните по тектонски и геоложки строеж Ямболска и Елховска 

синклинални форми, които са запълнени от отложенията на неогена и алувиалните наслаги на 

р. Тунджа и нейните притоци - Поповска, Калница, Араплийска река и Явуз дере. 

Основен водоносен хоризонт за района е алувиалният. Неогенските седименти са 

умерено водоносни само в района на Елхово-Изгрев-Бояново. 

Тук кватернерът е представен само от алувиалните отложения на Тунджа и нейните по-

големи притоци. Тунджанската тераса има ширина от 1 до 4 км. Стеснява се от страничния и 

подрусловия скален праг при с. Коневец и завършва при скалния праг при с. Княжево. И в 

двете места по-голямата част от подземния поток на терасата се разтоварва в реката. 

Дебелината на терасните наслаги варира от 8 до 25 м като чакълесто-пясъчният слой заема 

малко повече от половината. Останалата част се пада на глините, които заемат предимно най-
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горните части на разреза. Водопроводимостта достига 1000-1200 м2/д, а нивопредаването - 5,5 

103м2/д. 

В зависимост от средата, в която се формират подземните води, те могат да се 

класифицират като порови, пукнатинни и карстови.  

Подхранването на водоносния хоризонт става за сметка на валежите. Предполага се, че 

в подхранването вземат участие и разтоварващите се в долината пукнатинни и пукнатинно-

карстови води от коренните скали. При тези хидрогеоложки характеристики алувиалните 

отложения се отнасят към силно водоносните. 

Подземните води са възобновяем ресурс. Те представляват съществена част от оттока 

на страната /28-32%/, като през сезона на маловодие са главен източник на подхранване на 

речната мрежа. Първостепенното им значение се определя от факта, че те са основен източник 

на питейно-битово водоснабдяване на преобладаващия брой населени места. В много случаи 

използването на подземните води е технически, икономически и санитарно по-целесъобразно, 

отколкото на повърхностните води. 

Естествени и експлоатационни ресурси 

За региона на Община Тунджа  могат да се разгледат следните обособени водоносни 

хоризонти и прилежащите им водни тела от ПУРБ (2009-2015 г.): 

- BG3G000000Q 017 - Порови води в Кватернер - Ямбол – Елхово;  

- BG3G000000N 014- Порови води в Неоген - Ямбол – Елхово. 

Като са взети предвид научно обосновани становища, по време на проведените 

консултации по проекта на ПУРБ (2016-2021 г.), двете подземни водни тела са обединени в 

едно подземно водно тяло BG3G00000NQ 054- Порови води в Неоген - Кватернер - Ямбол – 

Елхово.  

Направеният анализ дава основание да се твърди, че плиоценският водоносен хоризонт 

има важно значение за подхранване на подземните води в алувиалният водоносен хоризонт на 

река Тунджа. Посочените факти за връзката и подхранването на кватеренерния водоносен 

хоризонт от плиоценския, донякъде обясняват феномена с по-високите експлоатирани водни 

количества, отколкото определените естествени ресурси и дават основание двете водни тела 

BG3G000000Q 017 - Порови води в Кватернер - Ямбол – Елхово и BG3G000000N 014 - 

Порови води в Неоген - Ямбол – Елхово да се обединят в едно. 

Характеристика: 

1.Водно тяло BG3G00000NQ 054 - Порови води в Неоген - Кватернер - Ямбол – 

Елхово, с обща площ 1437,83 км2. 

 Населени места в Община Тунджа - Асеново, Безмер, Бозаджии, Гълъбинци, Драма, 

Дряново, Кабиле, Калчево, Каравелово, Коневец, Крумово, Кукорево, Маломир, Меден 

кладенец, Окоп, Робово, Роза, Савино, Симеоново, Сламино, Стара река, Тенево, Ханово, 

Челник. 

Естествените ресурси на ВТ са 1 206,97 л/сек, Разполагаеми ресурси 1 118,38 л/сек, 

Разрешеното годишно водоползване е 913,81 л/сек. 

Хидрогеоложки условия в района на инвестиционно предложение за Добив и 

преработка на пясъци от находище „Окопите”, разположено в землището на с. Окоп, Община 

Тунджа, Област Ямбол, съгласно изработената хидрогеоложка оценка  

Съгласно Информация по ЗДОИ-32/2017 г., предоставена на „Ресурси” ЕООД  на 
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около 2 100 м западно от находище „Окопите” се намират водовземните съоръжения ШК, ТК-

5, ТК-6, ТК-9, ТК-10 от „ПС Бакаджик-Окоп”, стопанисвани от „ВиК” ЕООД – Ямбол. Около 

водовземните съоръжения няма учредена СОЗ съгласно Наредба №3/ 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. 

Един от посочените кладенци от „ПС Бакаджик-Окоп” е и мониторингов пункт с код 

BG3G000000QMP051 (Окоп, Кладенец - ПС (само за с. Окоп) от НММ на химичното 

състояние на подземни води на територията на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски 

район”. 

На около 1 400 м западно от  от находище „Окопите” се намира ТК, за напояване на 

земеделски култури (поливане на зелени площи) и други цели, собственост на „Алианс 

Агрикол-Алаг” ООД, с. Окоп. 

На около 1 700 м западно от находище „Окопите” се намира СК, за напояване на 

земеделски култури и животновъдство, собственост на „Алианс Агрикол-Алаг” ООД, с. Окоп. 

Според архивна информация на всички тръбни кладенци е направен глинест или 

циментов тампонаж за изолиране на по – плитките, уязвими на замърсяване водоносни 

пластове на кватернерния водоносен хоризонт. По тази причина приемаме, че няма 

пряка връзка между водоносният хоризонт, т.е. е защитен воден обект. 

2.6.1. Количествена характеристика на подземните водни тела (ПВТ) 
 

Количестве

но 

състояние 

За да бъде подземното водно тяло в добро количествено състояние, трябва да 

бъде изпълнен всеки един от критериите (целите), определени в таблица 2.1.2 

от приложение V към РДВ определението за добро състояние (5.1) както 

следва: 
Добро Лошо 

 

- наличните ресурси от подземни води да не надвишават от дългосрочната средна 

годишна стойност на водочерпенето; 

- да няма значително влошаване на химичното или екологичното състояние на 

повърхностните води в резултат от антропогенни промени в нивото, или промени в условията 

на теченията, които да доведат до неизпълнение целите по член 4 за свързани повърхностни 

водни обекти; 

- да няма значително увреждане на сухоземни екосистеми, зависими от подземните 

води, в резултат от антропогенни промени в нивото; 

- да няма осоляване или други нарушения в резултат на антропогенно предизвикани 

устойчиви промени в посоката на потока. 

Таблица № 50 Оценка на количественото състояние на ПВТ – тест „воден баланс” 
 

код на ПВТ наименование на ПВТ 
разполагаеми ресурси 

на ПВТ  

общо черпене от 

ПВТ  

количествено състояние 

на ПВТ 

BG3G00000NQ054 
Порови води в Неоген- Кватернер - 

Ямбол - Елхово 
35269175,18 28817968,33 добро 
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2.6.2. Качествена характеристика на водоносните хоризонти и ПВТ  

Видове натиск и въздействие в резултат от човешката дейност върху състоянието 

на подземните води   

Качеството на подземните води се определя от антропогенното въздействие, което се 

изразява в различен тип замърсявания от точкови и дифузионни източници. 

 Проблеми от точкови източници на замърсяване 

Като такива се разглеждат нерегламентирани (селски) сметища, общински сметища, 

складове за пестициди, течове от замърсени площадки, депа на производствени и опасни 

отпадъци, местоположения на стари замърсители, стари сметища, затворени индустриални 

терени, Б-Б кубове за събиране, депониране, дезактивиране и безопасно съхраняване на 

наличните в страната количества забранени, залежали и негодни за употреба пестициди. За 

определяне на риска, на всеки точков източник е съпоставена общо потенциално натоварена 

повърхнина от подземното водно тяло в размер равен на радиус на въздействие от около 1 км. 

Приема се, че съществува риск за достигане на целите, когато сумата от действащите 

повърхнини надвишава 33% от разкритата повърхнина на съответното водно тяло. При 

замърсявания от точкови източници в подземните води се повишава съдържанието на 

биогенни вещества. 

Направеният анализ показва, че на територията на ИБР няма определени ПВТ, за 

които натиска от точкови източници на замърсяване да е значителен.  

Таблица № 51 Натиск от точкови източници върху подземните водни тела, върху част от,                

които попада територията на Община Тунджа 
 

Код на ПВТ 

Точкови източници на замърсяване, брой 

Потенциално 

въздействие в/у 

ПВТ, като % от 

разкритата площ 

на ПВТ 

Разкрита 

част 

на водното 

тяло, км2. 

Ферми, 

складове 

и други 

селско 

стопански 

обекти 

ГПСОВ 

Депа за 

Отпадъци 

/сметища 

Мини/хвос 

тохранилища 

не IPPC 

индустрия 

(разрешителни 

по ЗВ) 

IPPC индустрия 

(комплексни 

разрешителни по 

ЗООС) 

Населени 

места с 

частично 

изградена 

канализация 

(площ,км2) 

BG3G00000NQ054 1437,83 5   2 6   3 27,58 3,22 
 

 Проблеми от дифузни източници на замърсяване 

Дифузни източници на замърсяване са земеползването (орна земя и трайни 

насаждения), селища без изградена канализационна система, урбанизирани територии. 

Значимите проблеми от този вид въздействие върху подземните води са увеличаване 

съдържанието на нитрати, фосфати, сулфати, хром, желязо и манган. Съдържанието на 

нитрати е водещ параметър за дифузионните внасяния при подземните води.  

Оценката на натиска върху подземните водни тела от дифузни източници е изчислена 

като сумарната засегната площ спрямо общата разкрита площ на водното тяло. Когато сумата 

на повлияната площ от дифузни източници превишава 75% от разкритата площ на 

съответното подземно водно тяло се счита, че идентифицирания натиск е значим.  

Таблица № 52 Натиск от дифузни източници върху подземните водни тела, върху част от, 

които попада територията на Община Тунджа 
 

Код на ПВТ 

Разкрита част 

на водното 

тяло, км2. 

% от разкритата 

площ на ПВТ, км2 

Натиск от дифузни източници на замърсяване 

Потенциално въздействие  

в/у  ПВТ, като % от 

разкритата площ на ПВТ 

Селско 

Стопанство 

(площ,км2) 

Населени места 

несвързани с 

канализация 

(площ,км2) 

Мини/хвостохранилища  

(площ,км2) 

BG3G00000NQ054 1437,83 100 861,86 319,41 75,53 87,41 
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Таблица № 53 Риск оценка на подземните водни тела в БД ИБР по дифузни и точкови  

източници на замърсяванe 

ГИС 

слой 
Наименование на подземното водно тяло Код на ПВТ 

Оценка на 

риска 

Вид източник 

на 

замърсяване 

1 Порови води в Неоген - Ямбол - Елхово BG3G00000NQ054 в риск дифузни 

 

 Проблеми от натиска на водовземане 

Натискът от водовземането от подземни води в ИБР е определен в съответствие с 

разработения единен национален подход. За целта е анализирана и обобщена информацията 

за всяко разрешено водовземане от подземни води в ПВТ. Информацията е анализирана общо 

и за отделни цели на използване на водите.  

За определяне на натиска от водовземане са използвани данни от разрешителните за 

водовземане от подземни води в подземните водни тела към 01.01.2015 г., данни от други 

национални институции и ведомства, имащи отношение към управлението на водите в 

Р.България и провеждащи дейности по мониторинг на количества – дебити и нива на 

подземни води – мрежата за мониторинг на НИМХ–БАН, данни от направени проучвания, 

измервания и изследвания в рамките на различни национални и международни проекти, 

обхващащи като тема количественото състоянието на подземните води в Източнобеломорски 

район, данни за регистрирани кладенци, за собствени потребности на гражданите. 

Натискът от водовземане е определен като значим, когато експлоатационният индекс е 

над 40% (за цялото ПВТ или за частта от него), определен по модула на разполагаемите 

ресурси на ПВТ и площта на ПВТ /района. 

Таблица № 54 Натиск от водовземане върху подземните водни тела, върху част от,                  

които попада територията на Община Тунджа 
 

Код на  

подземното водно 

тяло 

Наименование на 

подземното водно 
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Неоген - Кватернер 

BG3G00000NQ054 

Порови води в Неоген- 

Кватернер - Ямбол - 

Елхово 

1118 913,81 82% 740,37 66% 7,98 1% 100,46 9% 24,51 2% 0,00 0% 8,38 1% 32,12 3% 

 

2.6.3. Mониторинг на химично състояние на подземните води  

Процедура за оценка на химичното състояние на подземните води 

Извършва се чрез последователно прилагане на следните стъпки: 

А. Обща оценка на химичното състояние на тялото 
 

 За всеки наблюдаван показател в мониторинговият пункт за подземното водно 

тяло се извършва статистическа обработка на редицата от данни за периода с използване на 

медианата (вместо средноаритметично стойност с цел по висока достоверност);  

 Получената стойност на показателя за водата в пункта се сравнява с най-

строгата прагова стойност и стандарта за качество определени за замърсителя: 

- Когато получената стойност е под праговата стойност/стандарта за качество са 

изпълнени изискванията за добро химично състояние на водата в пункта по този показател; 
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- Ако получената стойност е над праговата стойност/стандарта за качество химичното 

състояние на водата в пункта се определя като лошо по този показател; 

 Крайната оценка на състоянието на водата в района на пункта се определя по 

следния начин: 

- Ако по всички показатели, състоянието е „добро”, състоянието на водата се определя, 

като „добро” по този показател; 

- Ако по някой от показателите, състоянието е „лошо”, състоянието на водата се 

определя като „лошо” по този показател; 

 Оценка на състоянието на цялото ПВТ: 

- Ако в района на всички пунктове за мониторинг в тялото състоянието е „добро” – 

ПВТ е определено в „добро” химично състояние  

- Ако в района на някой от мониторинговите пунктове в тялото състоянието е „лошо” – 

следва извършването на допълнителен анализ за окончателна оценка състоянието на водното 

тяло, чрез комбинирано прилагане на стъпките от Б. до Е.  

Б. Определяне на степента на превишение 

Ако по един или повече показатели в района на един или няколко мониторингови 

пункта състоянието е определено като „лошо”, се извършва оценка на засегнатата площ по 

следния начин: 

- Всеки засегнат от замърсяване участък от тялото е очертан, като в него са включени 

площта от тялото разположена между мониторинговите пунктове, в които е установено 

превишение над стандарта за качество или праговата стойност за някой от показателите и 

площта около всеки краен пункт, в който е установено превишение, изразено с площ на кръг с 

радиус 1 км.  

- Определена е площта на всеки очертан засегнат участък от водното тяло и каква част 

от общата площ на тялото представлява в %; 

Заключение: 

- Когато площта на замърсяване от ПВТ е по-малка от 20% от общата площ на тялото и 

резултатите от останалите тестове (описани от В. до Е.) показват добро състояние и не са 

установени тенденции за повишаване на концентрациите на замърсителите  – ПВТ е оценено 

в „добро” химично състояние; 

- Когато площта на замърсяване от ПВТ е по-голяма или равна от 20% от общата площ 

на тялото и резултатите от останалите тестове (описани от В. до Е.) показват „лошо” 

състояние и са установени значими и устойчиви възходящи тенденции за повишаване на 

концентрациите на замърсителите – ПВТ е оценено в „лошо” химично състояние; 

В. Тест: „Интрузия на солени и замърсени води“ 

Теста се прилага само за тела оценени в лошо количествено състояние и едновременно 

с това показали отклонения от изискванията за „добро” състояние по даден показател. С теста 

се отчита дали променените водни нива са довели до влошаване на качествата на водата, чрез 

привличане на солени или замърсени води от повърхността. 

Г. Тест: „Значимо влошаване на екологичното или химичното състояние на 

повърхностните водни тела, причинено от пренос на замърсители от ПВТ” 

Този тест отчита връзката повърхностни подземни води и се прилага за участъците от 
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водните тела в които е идентифицирана такава връзка. За тези участъци и в случаите на 

установени отклонения от доброто състояние на подземните води в даден мониторингов 

пункт попадащ в участъка на взаимовръзката, се отчита възможността влошеното качество на 

подземните води да е оказало влияние върху качеството на повърхностните води. 

Д. Тест: „Значимо влошаване на състоянието на земните екосистеми, зависещи от 

подземните води, поради пренасяне на замърсители от ПВТ” 

Този тест отчита дали е осигурено необходимото качество на подземните води за 

поддържане на екосистемите зависещи от тях. Той се прилага за екосистеми попадащи в 

районите на мониторинговите пунктове оценени в „лошо” състояние по определен показател 

и попадащи в най-близките до повърхността подземни води от първи слой. Извършва се 

оценка на вероятността влошеното качество на подземните води по определен/и показател/и 

да оказва отрицателно влияние върху статуса на екосистемата. 

За подземните води попадащи в дълбоките слоеве теста е неприложим, защото дълбоко 

залягащите подземни води не оказват влияние върху екосистемите на повърхността. 

Е. Тест: „Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за 

питейно-битово водоснабдяване” 

Теста се прилага за идентифицирани водовземни съоръжения черпещи вода за 

питейно-битово водоснабдяване, попадащи в установените в стъпка А. райони с превишения 

на концентрацията на замърсителите.  

Химичното състояние на подземните водни тела върху които е разположена Община 

Тунджа е показано в Таблица № 55. 

2.6.4. Характеристика на подземното водно тяло, в границата на Община 

Тунджа, в която попада ИП 

Подземното водно тяло, в обхвата на което попада Община Тунджа, респ. ИП е 

посочено с писмо изх. №ЗДОИ-32/10.05.2017 г. на БДИБР гр. Пловдив. Съгласно ПУРБ 2016-

2021 г. неговата характеристика е следната 

Име на ПВТ - „Порови води в Неоген - Кватернер - Ямбол – Елхово”  

Код на ПВТ- BG3G00000NQ054 

Тип на ПВТ според хидравличните условия на горнището му -  напорно-безнапорен 

Характеристика на потока на геоложките пластове - не е слоисто 

Местоположение и граници на ПВТ, населени места Община Тунджа - Асеново, 

Безмер, Бозаджии, Болярско, Ботево, Бояджик, Видинци, Генерал Инзово, Голям манастир,   

Гълъбинци,   Драма, Дряново,   Кабиле, Калчево,   Каравелово,  Коневец,  Крумово, Кукорево,   

Маломир, Меден кладенец, Окоп, Робово, Роза, Савино, Симеоново, Сламино, Стара река, 

Тенево, Ханово, Челник. 

Вертикална позиция, хоризонти (1,2,3) - 1 

Площ на ПВТ, км2 - 1437,83 

Разкрита площ , км2 - 1437,83  

Характеристика на покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване - почвен слой, 

песъкливи глини, пясъци, глинести пясъци 

ПВТ, от които зависят пряко водни екосистеми и/или сухоземни системи - BG0000219 
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Дервентски възвишения 2, BG0000418 Керменски възвишения, BG0002021 Сакар/птици. 

Натиск и въздействие  върху количественото състояние 

- Естествени ресурси на ПВТ- л/с - 1206,97 

- Разполагаеми ресурси - л/с - 1118,38 

- Разрешени водни количества (средногодишни) - л/с - 913,81 

- експлоатационен индекс - % - 82 

Район на значим натиск-значим натиск 

Водно ниво 

- НВВН при ненарушено от черпене филтрационно поле, м- 

- НВ на допустимото понижение на ВН, м - 

Необходимо за екосистемите количество - 89 

Натиск и въздействие върху химичното състояние. Категория натиск 

Идентифицирани дифузни източници на замърсяване - Находище на строителни 

материали - Гърлата-север - Пясъци  и чакъли, Находище на строителни материали - Хумни 

дол - Пясък и чакъл, Находище на строителни материали - Каменец - Мрамори и 

мраморизирани варовици - малка част от нах. Каменец - точ. /0,09/, Находище на 

индустриални минерали - Устрем - Фелдшпатова Суровина, Находище на строителни 

материали - Козарево - Андезити, Находище на строителни материали - Окопите - Пясъци 

- само част от площтта /1,49/, защото друга част /2,91/ попада в площта на влияние на 

ураново нах. Тенево-дифуз., Находище на уран Доброселец, Находище на уран Орлов дол, 

Находище на уран Тенево-2198/1990, Находище на уран Тенево, Населени места без 

канализация и от селскостопанска дифузия - вероятно от органични азотни и фосфорни 

торове 

Идентифицирани точкови източници на замърсяване - Общинско депо за неопасни 

отпадъци /битови и строителни/ - Елхово - в процес на рекултивация, Регионално депо за 

неопасни отпадъци на Общини Елхово и Болярово /БО, СО, ПО/, 15 бр. Б-Бкуб, Складове за 

пестициди, 67бр. Б–Бкуб , Складове за пестициди, Складове за пестициди, Градус - 1 - 

площадка „Птицекомбинат Ямбол”, Е. Миролио АД, Репродуктор по свиневъдство АД, 

Находище на строителни материали - Маломир - Трахибазалти, Находище на строителни 

материали - Срем - Доломитни мрамори, Находище на строителни материали - Бояново - 

Доломити + нах. Бояново - 2, Находище на строителни материали - Ханово - Пясък, 

Находище на строителни материали - Коневец - Доломити, Находище на уран Доброселец 

НБ-176/93, Населени места с частично изградена канализация  

Трансгранично ПВТ/ Държава - не е трансгранично ПВТ 

Риск оценка по количество - в риск 

Риск оценка по химия - в риск 

Обща оценка на риска - в риск 
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Таблица № 55.Обща оценка на химично състояние на ПВТ, върху което е разполовена Община Тунджа 
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Фосфати (mg/l) 
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Хлориди (mg/l) 

46,325 

 

46,325 - 87,325 

0,5595 

156,625 

193,875 

 

2.6.5. Резултати от мониторинга на химично състояние на подземните водни тела, в обхвата, на които попада ИП, 

съгласно ПУРБ 2017-2021 г. 

Таблица №  56 Оценка на хим. статус на ПВТ BG3G00000NQ054, в мониторинговите пунктови от НММ на химичното състояние на 

подземни води на територията на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район” 
 

Водовземно съоръжение/система 

Замърсяващо вещество NO3 Замърсяващо вещество  PO4 
Замърсяващо вещество  Na 

 
Замърсяващо вещество  Cl 

Срeдна  

стойност 

 за 

периода,  

мг/л 

Стандарт 

за качество, 

мг/л 

Базово 

ниво, 

мг/л 

ПС, 

мг/л 

Срeдна  

стойност 
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за 
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мг/л 
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ниво, 

мг/л 

ПС, 

мг/л 

Срeдна  

стойност 
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периода,  

мг/л 
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за 
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мг/л 
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ниво, 

мг/л 
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Срeдна  

стойност 

 за 

периода,  

мг/л 

Стандарт 

за 

качество, 

мг/л 

Базово 

ниво, 

мг/л 

ПС, 

мг/л 

Малък манастир, ПС - дренаж 69,5 50 65,9667 38,7913 0,0754 0,5 0,0938 0,38075         

Меден кладенец, ПС1 - Кладенец 87,325 50 100,275 38,7913                 

Генерал Инзово, ПС "Генерал Инзово" - 

Извор 
65,875 50 68,1429 38,7913         

        

Окоп, Кладенец - ПС (само за с.Окоп)* 46,325 50 43,275 38,7913                 

Ханово, Група "Скалица" - ПС "Ханово" - 

Сондаж 
51,3167 50 60,7 38,7913 0,5595 0,5 0,5463 0,38075 156,625 200 157,5714 153,0250 193,875 250 185,5714 190,575 

 

       *Пункт за мониторинг в близост до мястото на ИП 
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2.6.6. Цели за опазване на околната среда за ПВТ 

Целите за опазване на оклната среда в подземно водно тяло BG3G00000NQ054, върху част от което е разположена Община 

Тунджа са показани в Таблица №57. 

Таблица № 57 Цели  за опазване на околната среда за подземните водни тела съгласно ПУРБ 2016-2021 
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4(5) 

Значителна площ (88%) от 

водното тяло е засегната от 

дифузни източници на 

замърсяване, като най-

голям дял имат площите 

заети от селско 

стопанство. Поради това са 

планирани мерки за: 

 1. Прилагане на добри 

фермерски практики за 

животновъдство; 

2.Прилагане на добри 

земеделски практики за 

торене и съхранение на 

торове;  

3.Провеждане на обучение 

на селскостопански 

производители и фермери 

за прилагане на добри 

земеделски практики.  

Тези мерки ще имат 

съответния ефект след 

период от 10 до 20 години, 

което е времето за пренос 

на замърсители от 

селското стопанство 

(нитрати). 

да 
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Кратко изложение на вероятната еволюция на компонента на околната среда – 

води, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено 

Ако инвестиционното предложение не бъде осъществено, не се очакват промени в 

естествените еволюционни процеси по отношение на повърхностните води, както и върху 

състоянието на подземните води. 

3. Земни недра и почви 

3.1. Характеристика на почвите в района 

Според генерализираната схема на почвите в България по FAO, почвите в района на 

инвестиционното намерение могат да се характеризират по следния начин: 

Ордери: В – почви, образуването и свойствата на които са предопределени от 

особеностите на почвообразуващата скала. 

                          Тип смолници (vertisols, VR). 

                    Подтип – богати/обикновени (eutric, VRe) 

                                    – карбонатни (calcic, VRk) 

 Смолниците (Vertisols) са представени почти изключително от излужения си и съвсем 

малко от типичния си и карбонатен подтип. Формирани са както на плиоценски и еоценски 

глинести материали, така и на елувий от андезит и андезитни туфи. В зависимост от 

материалите, върху които са образувани, те показват известни различия. Тези върху 

кватернерни отложения са средно мощни (с хумусен хоризонт 50-70 cm) и имат 

черноземовиден характер - по-добре изразена зърнесто-троховидна структура, по-слабо 

уплътняване и по-голямо съдържание на хумус (до 3,8%). По механичен състав са по-леки - 

тежко песъчливо-глинести. Механо-технологичните им свойства показват известни различия 

от тези на смолниците върху плиоценски отложения - по-ниско относително съпротивление 

при оран, по-добра водопропускливост и др. Добре са запасени с фосфор, общото съдържание 

на които достига до 0,220% срещу 0,050 до 0,130% при другите смолници. Реакцията им е 

неутрална до слабо кисела. Друга особеност на тези почви е, че сред тях са разпространени 

карбонатни и типични подтипове. Последните се отличават с по-маломощен (45-60 cm) 

хумусен хоризонт, по-добре изразена зърнесто-троховидна структура и по-високо съдържание 

на хумус (3,5-4%). 

 Почвения профил се характеризира с добре проявена диференциация. В него има два 

прехождащи един в друг хоризонта: горен, черен на цвят с дебелина до 1,20 m и долен 

глинест, под който се разполагат коренните скали на сенона.          

Кратко изложение на вероятната еволюция на компонента на околната среда – 

почви, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено 

Ако инвестиционното предложение не бъде осъществено няма да настъпи съществена 

промяна в състоянието на почвената покривка. Земите ще продължават да се ползват както 

досега - една част за земеделско производство, а друга част ще си останат необработваеми. 

3.2. Земни недра 

По картограмата на страната в М 1:100 000 (Фиг. 8) терена на инвестиционното 

намерение попада в картен лист Ямбол. Районът около находище „Окопите” е изграден от 

кватернерни, неогенски и горнокредни материали.  
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Фиг.  8 Фрагмент от геоложка карта на България за районът на инвестиционното 

намерение. Картен лист Ямбол в М 1: 100 000 (Петрова А. и др., 1995 г.) 

 -   местоположение на обекта 

ЛЕГЕНДА: 

КВАТЕРНЕР 

 

Алувиални образувания 

– руслови и на заливните 

тераси 

(чакъли, пясъци, глини) 
 

Алувиални 

образувания на първа и 

втора надзаливни 

тераси 

(чакъли, пясъци и 

глини) 

НЕОГЕН 
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Елховска свита 

(песъчливи глини, пясъци, лигнитни въглищни пластове) 

ГОРНА КРЕДА 

 

Драгановска свита 

(туфи) 

 

Задруга на трахитовите 

туфи  

 

В геоложко отношение, районът е част от Ямболско-Бургаския вулканогенен район и 

попада в неговите западни части. Характеризира се с интензивна ефузивна и интрузивна 

дейност в края на сенона. 

Стратиграфската колонка на района е сравнително проста: 

- Горна креда (сенон) 

     долен – варовити мергели с флинт, 

     среден – мергелен, 

горен – мощна задруга от алтерниращи мергелни варовици, вулкански туфи, 

туфити и лавови скали (андезити, латити). 

- Терциер (eN1-2)  

- Кватернер  

Сенонските вулканогенни формации са представени от богата гама предимно К-

субалкални вулканити и пирокластити със среднокисел до базичен и дори ултрабазичен 

състав. Повечето от тях носят черти на магми с дълбочинен до подкоров произход.  

Процепени са от множество интрузии с подобен химизъм и сенонско-палеоценска възраст. С 

тях са свързани редицата находища и прявления на метални полезни изкопаеми.  

Драгановска свита 

В изграждането на свитата участвуват вулкански скали, представени в ефузивен, 

експлозивен субвулкански (силове) и гърлов фациес и седиментни скали. По целия разрез се 

наблюдава едно редуване на потоци от възглавнични лави (pilow-lava) c различна дебелина (от 

5 -10 до 100 -150 m) и пакети от различни по гранулометрия туфи и пакети от алтернация на 

туфи и седименти. В разреза преобладават вулканските скали. 

Според Петрова и др. (1980) вулканските скали от тази единица се определят като 

алкални мела-, мезо и левкотрахити и нормални трахити (пироксенови феноандезити),  докато 

Попов и др. (1980) определят същите като „трахиандезити до трахибазалти”, трахити и алкални 

трахити. 

Терциерът (неоген - Елховската свита) е представен от типични плиоценски 

алувиални наслаги, най-вероятно на река, предшествуваща река Тунджа, но текла при други 

климатични и хипсометрични условия. 

В естествените разкрития е установена само горната част на свитата, а в сондажи 

Изгревският въгленосен член и долната й част. За стратотип на свитата е обявено разкритието 

в изоставената кариера в местността „Пръстницата” - на 200 m западно от с. Изгрев, а за 

спомагателен разрез е приет този от сондаж 300, намиращ се в североизточния край на селото. 
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Елховската свита лежи трансгресивно и дискордантно върху пъстра подложка от скали 

с възраст от докамбрия до палеогена включително. Поради липса на достатъчен брой сондажи 

нейните отношения с останалите литостратиграфски единици на неогена остават неизяснени. 

Покрива се и от седиментите на кватернера. 

В основата на разреза, в дълбоките нива на понижението, е разположена долната част 

на свитата. Тя е изградена от груби пясъци, конгломерати и чакълни лещи между тях. Над тях 

следва незакономерно редуване на дребно - до грубозърнести пясъци със сивозелени и 

зеленикави мазни до алевритови глини. Дебелина - 170 m. 

Средните части на свитата са заети от Изгревския въгленосен член представен от 

въгленосна зона - сиви и черни глини и диатомитни глини, прослоени от няколко лигнитни 

въглищни пласта. При сондирането в Елховското структурно понижение са установени седем 

въглищни пласта с дебелина на отделните пластове от 0,4 до 4,5 m. В страни, на запад и на 

изток, пластовете изклиняват по посока на бордовете на понижението и преминават като 

чернилки в типични седименти на Елховската свита. Дебелината на Изгревския член в сондаж 

300 е 31,6 m. 

Горната част на свитата прехожда от Изгревския въгленосен член. Тя се състои от бели 

и жълтеникави дребнозърести пясъци с гривийни зърна, редуващи се неправилно със средно- 

до грубозърнести полимиктови пясъци с чакълни лещи - с честа коса и кръстосана слоистост, 

зеленикави алевролити до алевролитно-глинести дребнозърнести пясъчници (несортирани до 

лошо сортирани) с варовити ожелезнени ядки. Дебелината ѝ е около 75 m. Общата дебелина 

на Елховската свита е около 276 m. 

Кватернерът е представен от съвременни алувиални наслаги (пясъци, чакъли и глини), 

елувиално-делувиални наслаги (главно глини и почви) и по-рядко делувий от временни 

потоци и оврази. На запад от находището на пясък „Окопите” са разположени обширните 

заливни и незаливни тераси на река Тунджа. 

Тектоника 

Районът, в който е разположено находището лежи на границата на три тектонски 

морфоструктурни единици - Бургаския синклинорий на изток, Старозагорската ивица и 

Загорския грабен на запад. Северно от тези единици лежи Стралджанския грабен, а южно 

Странджанския антиклинорий. Основните черти на тектониката в района се определят от 

Тунджанския разломен сноп, формулиран от Г. Чаталов. Той е от най-големите и изявени 

дислокации  на назованата от Е. Бончев Меридионална система разломи на територията на 

България. На юг той разкъсва Странджанския антиклинорий в меридионална посока. По 

неговата дължина се пречупват осите на редица структури под ъгъл около 1200 – например 

Светиилийската и Бояновската моноклинали. Тунджанският разломен сноп се схваща и като 

активна сеизмотектонска зона. Той има старокимерска предистория, но и подчертано 

младоалпийска изява.  

През края на горната креда районът е театър на интензивен вулканизъм в западната 

част на Ямболско-Бургаския вулкански район, който е с меридионално разпространение 

(Станишева, 1968, 1971; Станишева-Василева, 1980). Дебелата лавова и пирокластична 

покривка е консолидирала района и ясна изява имат само руптурите с дълбочинна заложба. 

3.3. Геоложки строеж на находище „Окопите” 

В геоложко отношение находището попада върху неогенски (eN1-2) седименти – 

Елховската свита на плиоцена. Прокараните в този район проучвателни сондажи разкриват 

следния профил: 
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Най-отдолу са разположени кафяви пластични глини с примес от варовикови 

конкреции. Те залягат дискордантно върху размивната повърхност на по-стари вулканогенни 

скали с горнокредна (сенонска) възраст. Пълната им дебелина не е установена със сондажните 

изработки. По-нагоре тези глини стават по-песъкливи и постепенно прехождат в кафяви до 

бежови и светлосиви разнозърнести пясъци с примес от чакъл и валуни (до 200 mm).    

Чакълите и валуните са изградени от кварцити и кварцитизовани пясъчници, късове 

гранит, вулканити и по-рядко метаморфни скали. Дебелината на пясъците и чакълите е от 1 m 

до 9,5 m. На места тези материали са прослоени от глини, дебели до 1 m. Характерно е, че в 

повечето случаи пясъците залягат направо върху горнокредни материали. Това се отнася най-

вече за сондажите, разположени в по-високите части на релефа. Може да се отбележи, че по 

цялия разрез тези материали са в различна степен заглинени.   

Над пясъците и чакълите се разполагат кафяви песъчливи глини с примеси от 

единични зърна чакъл и варовити конкреции. Дебелината на тези глини за по-ниските части 

на релефа е по-малка и се движи от 2 до 5 m. В югозападната част от площта на находището (в 

района на могилата) дебелината на тези глини е над 8 нm.  

Кватернерните отложения покриват повсеместно всички по-стари материали. 

Представени са от тъмнокафяви до чернокафяви песъчливи глини с примес от единични 

чакъли и варовити конкреции, а над тях почви. 

3.4. Минерален състав на полезното изкопаемо  

 Алувиалните седименти, които се явяват полезно изкопаемо, са доста идентични по 

състав – полимиктови пясъци и чакъли с преобладаващо кварцов състав. Подхранващите 

провинции са разположени източно, западно и северно от района на находището и техните 

особености определят минералното разнообразие на полезното изкопаемо.  

Като цяло минералите в пясъците могат да бъдат разделени на две големи групи (по 

Петиджон и др. 1976): отломъчни (в резултат на дезинтеграцията на скалите и теригенните 

процеси) и хемогенни (най-често образувани в самите наслаги при диагенетните процеси). 

Отломъчната група изгражда основната (над 90 %) част на пясъците в разглеждания 

участък. Пясъците са полимиктови и се състоят от кварц (често до 60 % и дори повече), 

фелдшпати, глинести минерали, доста късове скали (със свои отделни минераложки 

особености) и минерали от тежката фракция. Към последните спадат различни силикати и 

оксиди, чиито общо количество е до 1% от масата на пясъците. Характеризират се с по-голямо 

обемно тегло. Високата степен на сортираност, далечината на пренос и възрастта на наносите 

предполагат наличие само на най-устойчиви минерали в тежката фракция.  

Скалните късове са предимно от интрузивни скали-главно гранити, пясъчници и 

кварцитизувани пясъчници, различни вулканогенни скали и малко метамофити-шисти, 

метакварцити, гнайси и др.  Интересни вулкански късове са описани в плиоцена от района от 

Шумлянский и др.(1972), а именно вулкански бомби със съдържание на самородно желязо. 

Подобни късове с природно легирано самородно желязо са наблюдавани от авторите на 

настоящата разработка в терциерните алувиални наслаги лежащи върху горнокредни 

вулканити в Бургаския район.   

Кварц. В разглежданите наслаги кварцът е като заоблени и полузаоблени прозрачни, 

безцветни до слабожълтеникави зърна, на места с фини включения от циркон. Повърхността 

им е гладка или леко матирана. Те са идиоморфни, рядко с неправилни форми. Рядко се 

наблюдават и стъкловидни отломки, капкообразни зърна или фини кристалчета 

(хексагонално-бипирамидални, някъде с в комбинация със слабо развита призма) от 
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вулканогенен кварц.  Част от кварца идва и като съставка в скалните отломъци, нерядко 

мономинерални (метакварцити). Оцветяването е от ръждиво-кафяво, жълто до най-често 

млечнобяло и прозрачно-матово. Кварцът е преобладаващ – до 80 % от обема. 

Фелдшпати. Фелдшпатите, които присъствуват в наслагите, макар и в ограничено 

количество, са от почти всички разновидности. Най-често са като част от скални отломъци 

заедно с кварц, много по-рядко мономинерални зърна. В по-голямата си част са променени – 

глинясване и серицитизация. Впечатлението е, че преобладават натриевите разновидности – 

албит-олигоклаз, които са основни и в подхранващите провинции. Леко повишеното 

съдържание на К-фелдшпати като свободни минерали се дължи вероятно на неговата 

значително по-голяма устойчивост. 

Глинести минерали. Заемат до 20 %, рядко повече от обема на наслагите. Служат за 

лека спойка на пясъците, но изграждат и лещи и слоеве с дебелина 0,10–0,5 m. 

Преобладаващите минерали са илит-монтморилонитов тип, но има и смектитов тип 

(нонтронит, сапонит и др.). В глините по слоистостта има отлагане и  на слюдести минерали–

финолюспест мусковит (серицит)  и др. 

Тежки минерали. Тежката фракция в грубокластичните плиоценски наслаги от района 

на село Окоп е от порядъка на 0,5-1`% от общата им маса. Широко приложение има и 

терминът шлих, който по същество означава същото. Шлиховите минерали са с голямо 

относително тегло, устойчиви на химическо и физическо изветряне. Изследването на 

минералния състав на тежките фракции се извършва чрез шлихов анализ, при който те се 

разделят на магнитни (феромагнитни), електромагнитни и немагнитни минерали.  

Минералите в магнитната фракция от разглеждания участък са представени от 

магнетит и титаномагнетит. В разглежданите плиоценски наноси е относително ниско 

съдържанието на магнитни минерали за разлика от много шлихи от съвременни алувиални 

наслаги.  

Магнетитът тук е представен от дребни идиоморфни кристали – октаедри със 

стъпаловидни и щриховани стени и по-рядко фрагменти от кристали. Блясъкът е от матов до 

стъклено-металически, а цветът черен. По размери кристалчетата не надхвърлят 1 – 1,5 mm.  

Титаномагнетитът почти не се различава по външност от магнетита. Всъщност той е 

фино прорастване на илменит с магнетит.  

Електромагнитна фракция – Характеризира се с по-голямо разнообразие на 

минерали. В най-голямо количество са представени хромшпинелидите и илменита. Освен тях 

са наблюдавани пироксен, титанит, гранати (алмандин, андрадит), ортит, епидот, монацит 

турмалин, дистен и др. 

Хромшпинелидите са редки в шлихите. В разглежданите се откриват единични зърна. 

Представени са най-често от идиоморфни кристали с октаедричен хабитус и смолисто чер 

цвят. Размерите са 0,1 - 0,5 mm. 

Илменитът в разглежданите шлихи е слабо представен. Има заоблени форми с леко 

плоски,  плочковидни кристали с псевдохексагонален облик. Цветът му е смолисточер, а 

окислените зърна са лимонитизирани. От магнетита се отличава по слабата си магнитност. 

Пироксенът е представен като отломки от късопризматичен авгит. 

Титанитът е относително често срещан в разглежданите пясъци. В повечето случаи е 

идио до хипидиоморфен на вид, с моноклинен хабитус (като форма на запечатан плик). 

Цветът му е жълто-кафяв до зеленовато – кафяв, а блясъкът е стъклен до диамантен  на 
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цепителните повърхнини. 

Гранатите са андрадит-гросуларов и алмандинов тип. Те са лесно различими по 

външен вид–типични форми за кубичната сингония–ромбододекаедри, пентагондодекаедри и 

комбинации. Цветът е от наситен червен до жълтеникаво – зеленикав и кафав. Едрината на 

зърната е до 1-1,5mm.  

Ортит – Среща се относително рядко и присъствието му се свързва с представените в 

подхранващите райони гранитоиди. Диагностиката му е трудна. Представен е като фрагменти 

с неправилна форма и смолисто чер, кафяво черен и тъмно-кафяв цвят и безцветна черта със 

смолист блясък. 

Епидот – Често е зелено, жълто зелено оцветен с неправилни форми. Блясъкът му е 

маслен до стъклен на отцепена повърхност. Относително рядък в разглежданите фракции. 

Монацит –  Наблюдава се в шлихите, но в малки количества. Произходът му е от 

гранити, гранитогнайси и гранитоиди. Цветът му е медно-жълт, златисто жълт, тухлено 

червен, кафеникав. Диагностира се относително трудно. Има стъклен блясък. Характерна е 

естествената му радиоактивност. Дава характерна микрохимична реакция на торий и фосфор. 

Турмалинът се наблюдава много рядко като отломки от призми, прозрачни, 

бледорозови. 

Дистенът е рядък, табличат, с мръсно белезникавозелен цвят, непрозрачен. 

Немагнитната тежка фракция съдържа апатит, рутил и циркон. 

Апатитът е типичен за немагнитните фракции. Различава се трудно. Прилича на кварц 

и други безцветни минерали, но луминисцира с характерен цвят. 

Рутилът е често срещан, но в малки количества. Характерен е с игловидните си, 

щриховани кристали. Цветът му е разнообразен – светлокафяв, кафяво-червен, винено-червен 

до тъмен към черен. Черта – безцветна до бяла. 

Цирконът в разглежданите шлихи е в повишено количество и е много характерен на 

външен вид. Почти винаги е с правилни форми, оцветен розово, жълто до безцветен, със 

силен диамантен блясък. Понякога количеството му е над половината от немагнитната 

фракция. 

Хемогенни минерали - като хемогенни минерали, образувани след формирането на 

наноса се явяват марказит под формата на много редки марказитови конкреции на границата 

на отделни пластове от пясъците. Други хемогенни минерали са калцит, зеолити, глинести 

минерали и серицит. Те са резултат на процесите, протекли в наслагите при стадия на 

диагенезата.  

Подземни богатства 

 В Община Тунджа има доста находища на строителни материали, заведени в 

националния баланс на запасите. Някои от тях са получили концесии за добив:  за добив на 

пясъци и чакъли: „Събини върби-север”, „Гърлата-север”, „Иречеково”, „Ханово”, за добив на 

трошен камък за пътни настилки и бетон: „Козарево”, „Големия кайряк”, „Еневи могили”, 

„Могила”, „Маломир”, „Крачола”.  

3.5. Сеизмичност 

Съгласно картата за сеизмично райониране на България (ДВ бр. 102/2005 год.) 

територията на находище „Окопите” попада в зона със сеизмична интензивност от VIII-ма 

степен по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник и сеизмичен коефициент съответно 0.15.  
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Кратко изложение на вероятната еволюция на компонента на околната среда – 

геоложка основа, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено  

Геоложката среда се отнася към неживата материя на земята и нейната еволюция и по-

точно нейното изменение се извършва в продължителни периоди в геоложката история, които 

са несъизмерими с периода на съществуване на човешкия вид. Съществени изменения, които 

могат да бъдат близки до термина еволюция на геоложката среда са възможни при 

колебателни движения на земната кора като потъване и издигане, планинообразувателни 

процеси, земетресения или други геоложки процеси, независещи от човешкия фактор. В тази 

връзка, констатации относно вероятна еволюция на геоложката среда, ако ИП не бъде или 

бъде реализирано, нямат никакъв физически смисъл.  

При нереализиране на ИП, в статуквото няма промяна по отношение на геоложката 

среда и полезното изкопаемо в разглежданата концесионна площ на находище на пясъци 

„Окопите”. 

4. Биологично разнообразие 

4.1. Растителен и животински свят 

Разглежданата територия по зоогеографско райониране попада в Среднобългарския 

биогеографски район. Поради наличието на естествени и полуестествени ландшафтни 

елементи, фауната, обитаваща терените около кариерната площадка, се характеризира с 

присъствието на специфично фаунистично разнообразие. То е обусловено и от наличието на 

развито селско стопанство, спецификата на екологичните условия, модифициращото влияние 

на елементите на климата.  

Животинският свят в близост до и в границите на кариерната площадка е сравнително 

по-слабо представен. Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, се 

характеризира със собствена фауна, която е сравнително бедна, и като видов състав на 

гръбначната фауна включва предимно синантропни видове, както и синурбанисти. 

Предоставеното на концесия находище е разположено в район с преобладаващи 

обработваеми и необработваеми земеделски земи с единични дървета и храсти, в район с 

преобладаващи селскостопански дейности, със слабо развити инвестиционни процеси и липса 

на реализирани в съседство инвестиционни предложения. Съществуващите на територията на 

находище „Окопите” растителни видове са широко разпространени в природата, отличават се 

с лесната си приспособимост към ежегодните процеси на измененията на средата, 

осигуряващи им висока репродуктивна способност.   

Кратко изложение на вероятната еволюция на компонента на околната среда – 

биологично разнообразие, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено 

На територията на инвестиционното предложение не се очаква развитие на ценни 

флорни елементи, тъй като площадката е разположена в зона, в която е извършван в миналото 

добив, зона в близост до пътища и населени места, наличие селскостопански площи – ниви  

и  др.   

Извън съществуващата площадка при неосъществяване на инвестиционното 

предложение се очаква запазване на състава на наличната растителност или продължаваща 

рудерализация, тъй като не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 

В района на находището няма ценни животински съобщества, които евентуално да бъдат 

прогонени при реализация на инвестиционното предложение. Осъществяването на 

инвестиционното намерение няма да промени местообитанията и да се отрази подчертано 

негативно на местните представители на животинския свят. 
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4.2. Защитени територии и защитени зони  

Теренът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не 

попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии  

и/или в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. 

Най-близко разположената защитена зона е: ЗЗ BG0000195 „Река Тунджа- 2”, одобрена с  

Решение №122/ 02.03.2007 г. /ДВ, бр. 21/2007 г. /.   

С писмо с Изх. № КОС-01-5587/01.07.2016 г., в резултат на извършената преценка, 

РИОСВ-Стара Загора обосновава мотивирано липсата на необходимост от изготвянето на 

самостоятелен Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони - ДОСВ 

като приложение към ДОВОС, поради следните мотиви: 

 В северната си част находище „Окопите”, включва стара съществуваща кариера за 

добив на пясъци, използвана в миналото и заемаща 1/3 от цялата площ на находището. 

Другите земи, включени в територията на бъдещата концесия за добив на пясък, 

включват основно земеделски земи с начин на трайно ползване - „нива”;  
 

 В цитираните по-горе площи, предвид основния характер, няма природни 

местообитания или видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена 

ЗЗ BG0000195 „Река Тунджа- 2”. По тази причина се изключва възможността за 

увреждане на ключови елементи от защитените зони от мрежата Натура 2000; 
 

 Не се предвижда изграждането на нови пътища или промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура,както при минно-подготвителните дейности така и при експлоатацията; 
 

 В радиус на 5 км от концесията за добив, няма налични съществуващи гнезда на хищни 

птици, като най-близко разположеното известно гнездо на царския орел по данни на 

СНЦ „Зелени Балкани” е в землището на с. Тенево, общ. Тунджа и се намира на повече 

от 5 км югозападно от площ „Окопите”; 
 

 Отдалечеността от защитените зони /3,5 км/ и местоположението на инвестиционното 

предложение не предполага въздействие върху същите, включително увреждане 

/унищожаване/ на ключови елементи от тях. 

Не се очаква инвестиционното предложение в неговата цялост (вкл. използваната 

пътна инфраструктура) да окаже значително отрицателно въздействие и върху елементи на 

ландшафта (вкл. и природни местообитания и местообитания на видове от приложенията на 

Директиви 92/43/ЕС и 2009/147/ЕС извън защитените зони), които се явяват свързващи 

елементи на ландшафта между защитените зони и които въз основа на своята линейна и 

непрекъсната структура или свързваща функция са значими за миграцията, географското 

разпространение и генетичния обмен в растителните и животинските популации и видове, 

предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.  

Кратко изложение на вероятната еволюция, ако инвестиционното предложение не 

бъде осъществено 

Не осъществяването на инвестиционното предложение, означава запазване на 

съществуващото състояние, при което ще остане неизползвано находище с доказани запаси, 

освен това  вероятността от извършване на незаконен добив е голяма. 

Не осъществяването на инвестиционното предложение означава запазване на 

съществуващите въздействия, основно в границите на кариерната площадка, без засягане на 

елементи на Националната екологична мрежа, но и без прилагане на мерки, които да 

предотвратят и/или минимизират въздействията върху околната среда.   
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5. Ландшафт 

С понятието „ландшафт” се означава компонентът на околната среда, който възниква в 

резултат от взаимодействието на редица природни, а на по-късен етап от развитието на 

културните и редица други фактори. 

Ландшафтите  се  състоят  от  веществени  компоненти,  образувани  от вещества с 

различни физически свойства. Релефът и климатът имат водещо ландшафто-образуващо  

влияние. Водите (повърхностни и подземни), почвите и геоложката среда, растителният и 

животински свят са съществени компоненти на ландшафта и са важни индикатори на 

състоянието му.   

Кратко описание на ландшафтите в разглеждания район 

ИП на Възложителя - „Ресурси” ЕООД, е във връзка с предоставената му концесия за 

добив и  експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните 

богатства - строителни материали - пясъци, представляващи изключителна държавна 

собственост, от находище „Окопите”, разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, 

Област Ямбол. 

Определената концесионна площ е от 362 662 m2, която включва площта на 

находището (запасите) - 316 917 m2 и допълнителните площи, необходими за осъществяване 

на дейностите по концесия извън добива - 45 745 m2. В северната си част находището включва 

стара съществуваща кариера за добив на пясъци, използвана в миналото и заемаща 1/3 от 

цялата площ на находището. Общият обем на изчислените промишлени запаси от кариерен 

пясък е 1 886 475 m3, общо за категории запаси Доказани и Вероятни. 

Според комплексното физико-географско райониране на България с. Окоп, Община 

Тунджа се отнася към Преходна област, Горнотракийско-Среднотунджанска подобласт (по 

Гълъбов, 1975). 

Съгласно класификационната система на ландшафтите в България /География на 

България, проф. П. Петров,  1997 г./, обектът попада в Междупланинска зонална област на 

южнобългарските низини и ниски планини, Горнотракийска подобласт. Територията 

обединява части от Средно Тунджанското поречие с източните хълмисти разклонения на 

Сърнена Средна гора, Светиилийските и Манастирските възвишения и западните хълмисти 

повърхнини на Бакаджиците. 

В съответствие с класификационната система и типологията на ландшафтите в 

България, в  териториалния обхват на инвестиционното предложение,  попадат следните 

типове ландшафти както следва: 

 2. Клас МЕЖДУПЛАНИНСКИ РАВНИННИ ЛАНДШАФТИ 

 2.5 Ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и горско ливадно-степни 

междупланински низини. 

2.5.10 Подтип Ландшафти на ливадностепните междупланински низини  

 2.5.10.17 Ландшафти на ливадностепните междупланински низини  с рохкави 

четвъртични отложения и висока степен на земеделска усвоеност  

От антропогенната дейност в района на ИП, засегнатите природни компоненти в 

разглежданата територия са растителността, животинския свят, почвите и геоложката основа. 

В хоризонталната и вертикалната структура на ландшафта динамични изменения са 

настъпили в селищните части на района, вследствие на застрояване, изграждане на 

инфраструктура и в крайселищните територии в резултат от интензивното развитие на 
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земеделие, селско стопанство, а на места и в резултат от добив на инертни материали и др.  

Характерен за района на ИП, е предимно равнинния-низинния релеф. Надморската 

височина в границите на находището варира от 125 м – 145 м. 

Поземлените имоти в района на инвестиционното предложение са със слаба степен на 

антропогенна намеса по отношение на застрояването /сгради и съществуваща 

инфраструктура/  и с висока - по отношение на земеделско усвояване на териториите.  

В зависимост от преобладаващото участие на природни или антропогенни компоненти 

ландшафтите се разделят на: 

- природни ландшафти - те са формирани под влияние на природните фактори и не 

попадат под въздействието на човешката дейност. Устойчивостта на структура им се определя 

от процесите на саморазвитие и саморегулиране. Към тези ландшафти могат да се причислят 

и  попадащи под защитата на държавното природно законодателство - резервати, защитени 

територии и природни обекти, някои от горските и крайводни ландшафти. В разглеждания 

район този тип ландшафти, са защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000  и са 

разположени съответно в западна (ЗЗ BG0000195 „Река Тунджа 2” по Директивата за 

природните местообитания) и североизточна посока (ЗЗ BG0000402 „Бакаджиците” по 

Директивата за природните местообитания) от обекта на инвестиционното предложение; и 

природните ландшафти от типа крайречни, развити по поречието на река Тунджа и нейните 

притоци; в последните присъстват заливните тераси, обраслите брегове с храстова 

растителност, променящите се речни корита; 

     - аграрни ландшафти /агроландшафти/ - равнинният релеф, липсата на големи 

превишения, микроклимата, доброто изложение са фактори, които благоприятстват 

развитието на земеделски култури в района на ИП; тук преобладаващи са зърнено-житните 

култури /пшеница, царевица, слънчоглед/; следвани от промишлените насаждения /коноп, 

памук, слънчоглед/; при този тип ландшафти се увеличава делът на площите с лозови масиви 

и овощни насаждения, свързано с осъществени инвестиции по Европейски програми; 

   - селищни ландшафти - те са резултат от човешката дейност, която е променила в 

различна степен някои природни компоненти, формирайки нов характер и структура. 

Обхващат различно променени от стопанската, строителната и културната  дейност на човека 

природни условия и имат нарушени взаимоотношения и взаимовлияния със съществуващия 

растителен и животински свят. Тук попадат селищните ландшафти в разглеждания район. 

Най-близко до обекта на инвестиционното предложение, са тези разположени в 

регулационните граници  на с. Окоп, Община Тунджа. 

              Елементите на техническата инфраструктура в ландшафта на района са добре развити. 

По отношение на преобладаващите елементи на техническата инфраструктура, в ландшафта 

на района те са равномерно разпределени и добре развити. Основно те имат линеарна 

структура - пътища, електропроводи, и др., които преминават през територията, наземно и/или 

надземно, налагайки своите очертания в ландшафта. В близост до находището преминава 

първокласния път от Републиканската пътна мрежа  І-7 ГКПП Силистра – ГКПП Лесово, 

отстоящ на около 1.04 км. 

Съществува добре развита шосейна мрежа между отделните селища на Община 

Тунджа, както и добра комуникация с останалите Общини от Ямболска област. 

Изводът, който може да се направи е, че районът на инвестиционното предложение е 

със слаба антропогенна намеса по отношение на селищно и промишлено застрояване,  средна 

по степен на техногенните промени  и умерена по отношение на инфраструктура и земеделско 
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усвояване на териториите. 

Територията на разглеждания обект, в който ще се реализира ИП за ,,Добив на 

подземни богатства - строителни материали /пясъци/ от находище „Окопите”, разположено в 

земл. на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол”, носи белезите на селскостопански 

ландшафти, които са претърпели промени в посока към техногенен тип, с течение на  времето 

в резултат на антропогенно въздействие, предвид на факта, че в северната си част находището 

включва стара съществуваща кариера за добив на пясъци, използвана в миналото и заемаща 

1/3 от цялата площ на находището. 

Кратко изложение на вероятната еволюция на компонента на околната среда – 

ландшафт, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено  

При прилагане на базовият сценарий, без да се реализира настоящото ИП, ще се запази 

сегашният характер и типология на ландшафта, без съществена промяна.     

6. Културно наследство 

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. 

Опазването на културното наследство е системен процес на издирване, изучаване, 

идентификация, документиране, регистрация, консервация, реставрация и адаптация. 

Община Тунджа е с богато културно-историческо и архитектурно наследство. На 

територията на Общината са открити много крепости, праисторически селища и надгробни 

могили. Културно-историческите паметници с национално и международно значение са: 

разкопките край с. Драма и Античния град Кабиле. Други археологически обекти на 

територията на Община Тунджа са: 

 Останки от късноантична и средновековна крепост, намираща се на около 4 км западно 

от с. Каравелово; 

 Късноантична крепост, открита северно от с. Голям манастир в м. „Градището”; 

 „Еркесията” - българско погранично землено укрепление с обща дължина около 142 км, 

от които около 60 км са на територията на Общината.  

На територията на инвестиционното предложение и в близост до него няма 

регистрирани археологически паметници на културата и такива на културно-историческото 

наследство.  

Кратко изложение на вероятната еволюция на културното наследство, ако 

инвестиционното предложение не бъде осъществено 

Прилагането на „базовия сценарий”, т.е. неосъществяването на обекта няма да промени 

по никакъв начин съществуващото състояние на културното наследство. 

7. Отпадъци 

Важен показател за характеризиране на екологичната картина на Област Ямбол е 

управлението на отпадъците. По своята териториална конфигурация и административно 

устройство, Община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за Общината е, 

че няма административен център. Обединява 44 населени места от селски тип, разположени 

около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна 

гледна точка. Водещо място в структурата на общинската икономика заема първичният сектор 

- приоритетно е развитието на растениевъдството и животновъдството. В по-малка степен са 
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развити вторичният сектор - представен от някои дейности на преработвателната 

промишленост във връзка наличната ресурсна база от земеделски и животински произход, и 

третичният сектор предимно здравни, социални, образователни услуги и търговия.   

Към 2016 г. всички 44 населени места в Община Тунджа са включени в системата за 

организирано сметосъбиране и сметоизвозване. По данни на РИОСВ Стара Загора през 2016 г. 

броя на обслужваното население в Община Тунджа е 24 155. С реализирането на 

инвестиционното предложение не се очакват драстични промени на количествата отпадъци. 

Територията, предмет на ИП, притежава потенциал за икономическо развитие при 

първостепенното отчитане на екологичния фактор и стриктното спазване на екологични 

норми на поведение. 

Минерално-суровинната индустрия е важна за България и е една от най-добре 

развиващите се през последните години. Именно в този отрасъл страната ни най-много се 

доближава като производителност на труда до средната на ЕС и значително надвишава 

средната производителност за останалите браншове. България  е  една  от  държавите  в  

Европейския  съюз,  която  заедно  с Германия, Австрия, Полша, Чехия, Румъния, Швеция и 

други има дългогодишни традиции и опит в развитието на минерално-суровинната индустрия. 

През последните години в минната индустрия на страната бяха привлечени значителни   

чуждестранни и български инвестиции. Редица дружества вече прилагат най-добрите 

световни практики за проучване, добив и преработка на подземни богатства. Налице са добри 

практики както в ЕС, така и в България, които могат и следва да се прилагат и 

непрекъснато да се усъвършенстват за постигане на устойчиво развитие на минната 

индустрия. 

Реализирането на инвестиционното предложение ще гарантира по отношение на 

фактор отпадъци: 

 Ефективно събиране на отпадъците по цялата технологична верига; 

 Постигане на баланс между търсене и предлагане на пазара за инертни материали чрез 

контрол на натовареността; 

 Устойчиво разработване на находището на строителни материали, опазване на земните 

недра и околната среда; 

 Свеждане до минимум на негативните социално-икономически ефекти от незаконни 

добивни дейности; 

 Устойчиво  управление  на  минните  отпадъци  от  добива  и  първичната преработка 

на подземните богатства; 

 Прилагане  на йерархия  при  управлението  на  отпадъците; 

 Ефективно обслужване и регулиране на дейностите в обекта от добре обучен и 

ресурсно осигурен персонал. 

Кратко изложение на вероятната еволюция на фактор отпадъци, ако 

инвестиционното предложение не бъде осъществено   

Ако ИП не се реализира в разглежданата територия напълно реалистични са следните 

варианти: 

 Незаконен добив; 

 Потенциален риск за неправилно управление на отпадъците; 

 Риск от загуба на реална инвестиция. 
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8. Рискови енергийни източници 

8.1. Шум 

Шумът е фактор, въздействащ силно върху околната среда и живите организми. Няма 

област и човешка дейност, при които да не се наблюдава шумово излъчване. Шумът в 

околната среда, причинен от транспортните, промишлените и ремонтните дейности, е един от 

главните екологични проблеми в урбанизираните територии. 

Оценката, управлението и контролът на шума в околната среда, причинен от 

автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт, както от промишлените 

инсталации и съоръжения и от локални източници на шум, се рагламентират чрез Закона за 

защита от шума в околната среда (ЗЗШОС), в сила от 01.01.2006 г., както и чрез 

подзаконовите документи към него, издадени в съответствие с изискванията на чл. 11 и чл. 14. 

В Закона са изложени правата и задълженията на държавните органи и органите на местно 

самоуправление, на юридическите и физическите лица, на едноличните търговци. 

По смисъла на ЗЗШОС:  

 „шум в околната среда” е нежелан или вреден външен звук, причинен от човешка 

дейност, в т.ч шумът, излъчван от транспортните средства от автомобилния, железопътния, 

водния и въздушния транспорт, от инсталациите и съоръженията на промишлеността, 

включително за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от 

ЗООС, и от локални източници на шум;    

 „Локални източници на шум” са търговските обекти, увеселителните заведения, 

сервизите за услуги и други, разположени на територията, определена като урбанизирана 

територия по ЗУТ; 

 „Промишлени източници на шум” са инсталациите и съоръженията от 

промишлеността, включително за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към 

чл. 117, ал. 1 на ЗООС. 

Вредното въздействие на шума зависи от неговите физически характеристики. Най-

дразнещи са високите честоти, а най-неприятни усещания предизвикват шумове, чиито ниво и 

спектър се променят непрекъснато и неравномерно. Количествено шумът се оценява чрез 

величината „ниво на звуковото налягане” и се изразява с мерната единица Децибел (dB). В 

околната среда преобладават променливите шумови емисии. За оценяването им е въведен 

терминът „еквивалентно ниво на шума Leq [dB(A)]”. 

Подзаконов документ на ЗЗШОС е Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на Министерство 

на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите. С нея се определят: 

1. Показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 

различните части на денонощието; 

2. Граничните стойности на показателите за шум в околната среда; 

3. Методите за оценка на стойностите на показателите за шум в околната среда и на 

вредните ефекти от шума върху човешкото здраве. 

По този начин се създава възможност за оценки и прогнози за състоянието на 

шумовото натоварване в урбанизираните територии и в тихите зони извън тях, за 

разработването на стратегически карти за шум и планове за действие с оглед защита здравето 

на населението и подобряване качеството на живот.  
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Граничните стойности на нивата на шума в различни територии и устройствени зони в 

урбанизираните територии и извън тях са определени в Таблица № 2 от Приложение № 2 към 

чл. 5 от Наредба № 6/2006 г. на МЗ и МОСВ, представена както следва: 

Таблица № 58 Гранични стойности на нивата на шума в различни територии и устройствени             

зони в урбанизираните територии и извън тях 
 

№ 
Територии и устройствени зони  

в урбанизираните територии и извън тях 

Еквивалентно ниво  

на шума в dB(A) 

ден вечер нощ 

1. Жилищни зони и територии 55 50 45 

2. Централни градски части 60 55 50 

3. 
Територии, подложени на въздействието на 

интензивен автомобилен трафик 
60 55 50 

4. 
Територии, подложени на въздействието на 

релсов железопътен и трамваен транспорт 
65 60 55 

5. 
Територии, подложени на въздействието на 

авиационен шум 
65 65 55 

6. Производствено-складови територии и зони 70 70 70 

7. Зони за обществен и индивидуален отдих  45 40 35 

8. Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 

9. 
Зони за научноизследователска и учебна 

дейност 
45 40 35 

10. Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 

 

С Наредба № 4 от 27 декември 2006 г. на МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ за ограничаване на 

вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и 

нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на 

строителство, се определят: 

1. Техническите изисквания за защита от шум на сградите при проектирането им; 

2. Техническите правила за изпълнение на строителните и монтажните работи (СМР), 

чрез които се осъществява защитата от шум в сградите; 

3. Техническите правила и норми за извършване на СМР при изпълнението на 

строежите по отношение на шума в околната среда; 

4. Изискванията към инвестиционния проект на строежа. 

Тя се прилага при проектиране и изпълнение на жилищни сгради и на сгради за 

обществено обслужване в областта на здравеопазването, образованието, културата и 

изкуството, търговията, общественото хранене, хотелиерството и услугите, административни 

и производствени сгради. Изискванията на наредбата за ограничаване на шума, излъчван при 

изпълнението на СМР, се прилагат за всички строежи. 

От 12.02.2011 г. е в сила и Наредба № 54 от 13.12.2010 г. на МЗ и МОСВ за дейността 

на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за 

провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените 

източници на шум в околната среда (отменяща Наредба № 2 от 2006 г.). С тази наредба се 

уреждат редът и начинът на функциониране на националната система за мониторинг на шума 

в урбанизираните територии, като и изискванията за провеждане на собствен мониторинг и 
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предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда. Целта на 

Наредбата е да се оцени шумовото натоварване в урбанизираните територии, създавано от 

основните източници на шум. Оценката на шумовото натоварване се извършва възоснова на 

стойностите на показателите за шум. В изпълнение на изискванията на параграф 3 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата са издадени съответните методики от 

Министъра на здравеопазването и Министъра на околната среда и водите. Съгласно тази 

наредба РЗИ по места провеждат регулярни измервания на шумовите нива в населените места 

в пунктове, определени съгласно Методиката на МЗ. Съответните структури на ИАОС към 

МОСВ измерват нивата на шум, излъчвани в околната среда от промишлени източници, 

прилагайки „Методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната 

среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”, 

утвърдена от Министъра на околната среда и водите.  

Министърът на околната среда и водите, директорите на РИОСВ или упълномощени от 

тях длъжностни лица осъществяват превантивен, текущ и последващ контрол върху 

инсталациите и съоръженията от промишлеността, включително за категориите промишлени 

дейности по Приложение № 4 към чл.117, ал. 1 от ЗООС. 

Акустичната обстановка в района на ИП на „Ресурси” ЕООД за находище „Окопите” в 

земл. на с. Окоп се формира от наличието на транспортни комуникации, промишленост, 

селскостопански дейности и др., намиращи се в близост до разглеждания терен. 

Първокласният път от РПМ І-7 минава на около 1 000 м от терена на кариерата за 

добив на пясък, обхождайки го от северозапад и запад. Това е транспортната артерия, която 

свързва ГКПП Силистра с ГКПП Лесово и чрез нея районът се интегрира в националната 

транспортна мрежа. Съгласно последно публикуваните данни от АПИ за пътния трафик по 

пътищата от РПМ средноденонощната годишна интензивност, отчетена за 2016 г. в от пункта 

при с. Каравелово, е 148 МПС/час с около 30% дял на тежкотоварни автомобили 

(включително автобуси). Данните от този пункт могат да се приемат за съпоставими с 

трафика в участъка от път І-7, преминаващ най-близо (разстоянието от пътя до най-близката 

концесионна граница, измерена по пряка въздушна линия е 725 м в западна посока) до терена 

на оценяваното ИП на „Ресурси” ЕООД. Реално трафикът е по-интензивен в интервала 07:00 – 

21:00 ч., свързан с движението в работни дни. За този часови интервал средната интензивност 

на трафика е около 240 МПС/час с около 23% дял на тежкотоварни МПС. Максимално 

допустимата скорост в района е 80 км/час. Пътната настилка е асфалтобетон, в разглеждания 

участък надлъжният наклон е под 5%. Съгласно Приложение 3 към чл.6 на Наредба № 6/2006 

г. на разстояние 7,5 м от оста на крайната лента за движение и на височина 2 m над нивото на 

платното за движение при тези условия за пътния трафик ще се формира шум с еквивалентно 

ниво LАекв,T
(7,5) = 70,75 dB(A). Това изходно еквивалентно ниво на шума определя на 

разстояние 725 м (до най-близката концесионна граница на бъдещата кариера) шумово 

натоварване с LАтер,Т  около 47 – 48 dB(A), като при изчислението са отчетени теренните 

дадености в района. Т.е. на такова разстояние транспортният трафик по този път не оказва 

съществено акустично натоварване върху терена на инвестиционното предложение.  

В близост до района на ИП на „Ресурси” ЕООД няма разположени значими 

промишлени предприятия, които да излъчват шумови емисии в околната среда. Най-близкото 

населено място с. Окоп отстои на около 725 м на запад от най-близката концесионна граница. 

Няма информация за предприятия в селото, в които да се извършват постоянни 

шумоизлъчващи дейности. 

Съгласно разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда РИОСВ – 

Стара Загора организира извършване на измерването, оценката, управлението и контрола на 
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шума, излъчван от промишлени инсталации и съоръжения в регионален мащаб по утвърден 

график. Приоритетни са тези, които граничат с жилищни територии или се намират в 

жилищни зони. Измерванията се извършват съвместно с ИАОС-Регионална лаборатория 

Стара Загора, прилагайки „Методиката за определяне на общата звукова мощност, 

излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в 

мястото на въздействие”, утвърдена със Заповед № РД-613/08.08.2012 г. на Министъра на 

околната среда и водите. През последните години измервания на шум (контролни и собствени 

периодични) са извършвани при няколко предприятия в района на Община Тунджа, в рамките 

на която се намира теренът на оценяваното ИП. Това са „Репродуктор по свиневъдство” АД в 

землището на село Калчево, „Палфингер Продукционстехник България” ЕООД филиал 

Тенево в индустриалната зона на село Тенево, „Геострой-инженеринг” ЕООД в м. „Начева 

могила”, с. Калчево и др. Към 2016 г. предприятия с предоставени комплексни разрешителни 

в района са „Репродуктор по свиневъдство” АД и „Палфингер Продукционстехник България” 

ЕООД филиал Тенево, които изпълняват заложените условия за мониторинг на излъчвания в 

околната среда шум, спазвайки изискванията на Наредба № 54/2010 г. на МЗ и МОСВ.   

Съгласно Годишните доклади за състоянието на околната среда през последните 

години при извършените контролни измервания на шума, излъчван в околната среда, не са 

констатирани превишения на граничните стойности на нивата на шум в района на 

оценяваното инвестиционно предложение. Най-близо до терена на находище „Окопите” е 

„Репродуктор по свиневъдство” АД, отстоящо на повече от 4 000 м. На такова разстояние не 

могат да достигнат шумови емисии от производствени дейности, извършвани в предприятия в 

околните населени места. 

8.2. Вибрации 

Вибрациите са често срещан фактор на работната среда в много производства. 

Физическото определение за вибрации е „механично трептене на еластична среда”. 

Измерването на вибрациите е наложително, за да се оцени както влиянието им върху 

експлоатационния срок на машините, така и да се установи прякото въздействие върху 

здравето на човека. От голямо значение е и обстоятелството, че вибрациите, пренасяни от 

машините, конструкциите и сградите, се излъчват в околното пространство като шум, което 

води до влошаване на общата акустична обстановка.  

От 12 юни 1989 г. е в сила Директива 89/391 EИО - „Рамкова директива” за БЗР 

(Безопасност и здраве при работа) за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на 

безопасността и здравето на работниците на работното място. Рамковата директива с нейното 

широко приложно поле и други директиви, посветени на конкретни аспекти на безопасността 

и здравето при работа, са основата на европейското законодателство в областта на 

безопасността и здравето.  

На основата на Директива 89/391 EИО и подчинената на нея Директива 2002/44/ЕС-

Вибрации у нас от МЗ и МТСП е разработена Наредба №3, ДВ, бр. 40/2005 г. за защита на 

здравето и безопасността на работещите от рискове, свързани с експозицията на вибрации. 

Европейската директива, както и Наредбата, въвеждат не само нормите, но и методите на 

измерване и оценка, задълженията на работодателите, здравните аспекти и наблюдение и др. 

информационни приложения, посочени подробно в международните стандарти, третиращи 

общите и локални вибрации. 

В района на ИП на „Ресурси” ЕООД няма съоръжения и дейности, които да 

предизвикват възникването на наднормени вибрации, утежняващи общата акустична среда и 

влияещи нездравословно на пребиваващите в близост.  

https://osha.europa.eu/bg/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
https://osha.europa.eu/bg/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
https://osha.europa.eu/bg/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction
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8.3. Лъчения - йонизиращи и нейонизиращи 

Йонизиращи лъчения 

Йонизиращите лъчения обуславят радиационната обстановка в даден район. Те 

съкратено се наричат с придобилия гражданственост термин „радиация” и са неизбежен факт 

в живота на човечеството. Радиацията, респективно нейните източници са съществували и 

съществуват в природата; това са естествените радиоактивни източници. Радиоактивни 

източници могат да бъдат получавани и по изкуствен начин, т.нар. техногенни източници.  

Радиационното състояние на околната среда се контролира чрез измервания на 

естествения радиационен (наречен „гама”) фон, а също така и чрез оценяване съдържанието 

на естествените радионуклиди Уран-238, Радий-226, Торий-232 и Калий-40 и други в 

различните компоненти на околната среда. С това са ангажирани Министерството на околната 

среда и водите, Министерството на здравеопазването, Националният център по 

радиобиология и радиационна защита и други институции чрез своите регионални поделения. 

Радиационното състояние на околната среда се контролира чрез постоянната мрежа за 

радиологичен мониторинг, извършван от ИАОС. В района на находище „Окопите” такъв 

пункт е този при с. Окоп.  

Разпространените в природата естествени радионуклиди заедно с космическото 

лъчение създават т.нар. естествен радиационен фон, който въздейства непрекъснато на всички 

живи организми на планетата. Естественият радиационен гама-фон е физична характеристика 

на околната среда и представлява полето на гама-лъчите, в което се намират всички живи 

организми на Земята. Измерваната величина е мощност на дозата на гама-лъчението и е 

специфична за всеки пункт, област, регион. Данните за мощността на дозата гама-лъчение за 

страната се получават в реално време от 26 постоянни локални мониторингови станции 

(ЛМС) на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния 

гама-фон, администрирана от Изпълнителната агенция по околна среда. Най-близката до 

находище „Окопите” ЛМС е тази в гр. Елхово. През последните години стойностите на гама 

фона, отчетени в тази станция по данни от ИАОС, варират в интервала 0,09 – 0,11 

микроСиверта/час; те са характерни за този пункт и конкретните метеорологични условия, 

като остават ниски в рамките на характерните стойности за страната.  

Регионална лаборатория – Стара Загора към ИАОС в рамките на националната мрежа 

за радиационен мониторинг на околната среда извършва измервания в регионален обхват на 

радиационния гама-фон, атмосферната радиоактивност и съдържанието на естествени и 

техногенни радионуклиди в почви, строителни материали, утайки и др. в постоянни пунктове 

от тази мрежа. За района такъв пункт има при с. Окоп. Съгласно Годишните доклади на 

ИАОС-МОСВ за състоянието на околната среда през последните години не са установени 

превишения на характерните за региона фонови стойности. В изследваните проби не е 

регистрирано повишено съдържание на естествени или техногенни радионуклиди в сравнение 

с характерните за съответните райони стойности. Респективно това се отнася и за територията 

на находище „Окопите”, на която се намира оценяваното инвестиционно предложение на 

„Ресурси” ЕООД. Извършените измервания на радиационния гама-фон и анализи на проби от 

обекти от околната среда в района на находище „Окопите” през последните години не 

установяват отклонения от характерните фонови стойности за региона.  

Няма информация за съществуващи източници на наднормени радиационни 

замърсявания на околната среда в района на находище „Окопите”.  

Нейонизиращи лъчения 

Нейонизиращи лъчения са електромагнитните лъчения, които поради своята същност 
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не предизвикват йонизация в средата, през която преминават.  

Източници на електромагнитни лъчения в околната среда са високоволтните 

електропроводи и съоръжения от електропреносната мрежа. Те са с определена зона на 

въздействие в границите на съответните сервитути.  

 Съгласно предоставената информация теренът е електрифициран в миналото, когато 

се е експлоатирала пясъчна кариера в северната част на находището. Възложителят не 

предвижда изграждане на нови съоръжения за електрозахранване. Поради това не се очаква 

възникване на допълнително натоварване на околната среда с електромагнитни полета. 

Съществуващата в района електропреносна мрежа е в добро състояние и позволява 

осигуряването на елзахранване за битови нужди в процеса на доразработка на находище 

„Окопите”, без да възниква риск от допълнително електомагнитно натоварване. 

На този етап няма информация за наличие на базови станции на мобилните оператори в 

близост до терена на инвестиционното предложение. Предполага се, че територията на 

площадката е покрита от мобилните оператори. Необходимата комуникация за управление и 

връзки между персонала ще се осъществява чрез опериращите в района доставчици на 

мобилни услуги. 

Като цяло по отношение на рисковите енергийни източници не се очакват съществени 

негативни физически въздействия върху околната среда и най-близко разположената 

жилищна зона на с. Окоп от реализацията на ИП на „Ресурси” ЕООД. 

Кратко изложение на вероятната еволюция на рисковите енергийни източници - 

шумове, вибрации, радиации, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено   

Ако инвестиционното предложение не бъде осъществено, не се очакват някакви 

промени на акустичната обстановка (акустичния режим) на територията на площадката и в 

мястото на въздействие. 

При неосъществяване на инвестиционното предложение, не се очаква да възникнат 

наднормени вибрации, утежняващи общата акустична среда и влияещи нездравословно на 

пребиваващите в близост.  

9. Население и човешко здраве 

Област Ямбол се състои от 5 Общини – Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа и Ямбол. 

Общият брой на населените места в Областта е 109, като от тях четири са градове - Ямбол, 

Елхово, Болярово и Стралджа, а останалите са села. От Общините с най-голяма територия е 

Община Тунджа - 1 218,9 км2, а най-малка е Община Ямбол, само 90,1 км2, която обхваща 

само град Ямбол.  

Площта на Община Тунджа формира 36,3% от тази на Областта, 8,3% от площта на 

Югоизточен район от ниво 2 и 1,1% от територията на България. 

На северозапад Община Тунджа граничи с Общините Сливен и Нова Загора /Област 

Сливен/, на изток и на юг - с Общините Стралджа и Елхово /Област Ямбол/. В югозападна 

посока има обща граница с Общините Тополовград и Раднево, разположени в Областите 

Хасково и Стара Загора. В северната си част Община Тунджа оконтурява самостоятелно 

обособената Община Ямбол. Така общият брой на гранични Общини е седем. 

Основен показател за здравно-социалния статус на населението е демографското му 

състояние, разпространението на социално значимите заболявания, които са причина за смърт 

и регистрираните и новооткрити заболявания. 

Численост на населението 
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Населението в Община Тунджа по данни на НСИ към 31.12.2016 г. наброява 22 287 

души, което представлява 18,23 % от населението на Област Ямбол (122 276 души).  

Спецификите на селищната мрежа на Община Тунджа определят особеностите в 

местоживеенето на населението. Общината се състои от 44 населени места от селски тип, т.е. 

селското население е 100%.  

Таблица  № 59 Население на Община Тунджа към 31.12.2016 г. (за тригодишен период) 

Община 

Тунджа общо мъже Отн. дял жени Отн. дял 

В градо-

вете Отн. дял В селата Отн. дял 

2014 г. 22745 11294 49.65 11451 50.34 - - 22745 100 

2015 г. 22725 11275 49,61 11450 50,39 - - 22725 100 

2016 г. 22287 11062 49,63 11225 50,37 - - 22287 100 

    Източник: НСИ  

През 2016 г. в сравнение от предходната 2015 г. броят на населението на Община 

Тунджа е намалял с 438 души. Това намаление е в резултат предимно на отрицателния 

естествен прираст, т.е. от значително по-големия брой на умрелите от живородените. 

През разглежданият тригодишен период делът на жените е незначително по - висок от 

този на мъжете, като за 2016 г. жените представляват 50.37 % от населението, а мъжете 

49.63%.  

В Таблица № 60  е представена числеността на населението на Област Ямбол за 

периода 2014-2016 г.: 

Таблица  № 60 Население на Област Ямбол към 31.12.2016 г. (за тригодишен период) 

Год. 

Население в 

Областта - 

общо 

мъже Отн. дял жени Отн. дял 
В градо-

вете 
Отн. дял В селата Отн. дял 

2014 г. 125 724 61 727 49.09 63 997 50.90 88 398 70.31 37 326 29.69 

2015 г. 123 821 60 767 49,08 63 054 50,92 86 817 70,11 37 004 29,89 

2016 г. 122 276 59 983 49,06 62 293 50,94 85 980 70,32 36 296 29,68 
 

Източник: НСИ  

В Таблица № 61 е представена числеността на населението на с. Окоп за периода 2014-

2016 г.: 

Таблица № 61 Население на с. Окоп към 31.12.2016 г. (за тригодишен период) 

Год. 
Население в с. 

Окоп - общо 
мъже Отн. дял жени Отн. дял 

2014 г. 633 309 48.82 324 51.18 

2015 г. 612 296 49,08 316 50,92 

2016 г. 599 296 49,42 303 50,58 
 

       Източник: Инфостат на НСИ 

През 2016 г. в сравнение от предходната 2015 г. броят на населението на с. Окоп е 

намалял с 13 души. Това намаление е в резултат на отрицателния естествен прираст, т.е. от 
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значително по-големия брой на умрелите от живородените. 

През разглежданият тригодишен период делът на жените е незначително по - висок от 

този на мъжете, като за 2016 г. жените представляват 50.58 % от населението, а мъжете 

49.42%.  

Възрастова структура 

От особено значение за здравно-демографската характеристика на населението е 

възрастовата структура. Промените в този показател оказват съществено влияние върху 

общественото здраве като цяло, особено върху общите коефициенти на раждаемост, 

смъртност, заболеваемост и болестност. Съгласно данните от Годишния анализ на здравно-

демографското състояние и здравната мрежа в Област Ямбол за 2016 г. на РЗИ-Ямбол е 

налице застаряване на населението. Във възрастовата структура се увеличава относителният 

дял на лицата над 60-годишна възраст и значително намалява броят на лицата от 18 до 59 

години. Процесът на застаряване е по - изразен сред жените отколкото сред мъжете. Разликата 

се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и по-ниската средна продължителност на 

живот при тях. Според данните за разпределението на населението по възраст в навършени 

години към 31.12.2016 г., групата над 60 е – 38 094 души. От тях 16 523 са мъже, а 21571 са 

жени, т.е. жените са с 5 048 повече от мъжете. 

Процесът на застаряване на населението е и в пряка връзка с броя на икономически 

активното население и води до промени в неговата основна възрастова структура - 

разпределение на населението под, в и над трудоспособна възраст. Населението в 

трудоспособна възраст /над 15 навършени години до определената за пенсионна възраст през 

2016 г. е 69 774 д., а през 2015 г. е било 70 885 д. / намаляло за една година с 1 111 души/. 

Демографските процеси се характеризират основно със застаряване  на населението в 

Общината, като се увеличава делът на възрастните хора, в резултат на снижаване на 

раждаемостта и увеличаване продължителността на живота. 

Непрекъснатият темп на намаляване на населението в Област Ямбол, респ. в Община 

Тунджа и с. Окоп през последните години потвърждават неблагоприятният ход на 

демографските показатели у нас. В резултат, както на естественото си движение, така и от 

развилите се през последното десетилетие миграционни процеси, населението трайно влошава 

демографския си потенциал.     

Раждаемост   

Коефициент на раждаемост – това са живородени деца на 1000 жени към    

средногодишния брой на жените от 15-49 г. По данни на НСИ жените на възраст от 15-49 

години през 2016 г. за Област Ямбол са 23 181. Тоталният коефициент на плодовитост (среден 

брой деца, които една жена ражда през целия си детероден период) за 2016 г. в Област Ямбол 

е 1,98,  а  за страната е 1,57. Ниската раждаемост е един от факторите за намаляване броя на 

населението. През 2016 г. показателят раждаемост е 9,5, а за 2015 г.той е 9,3.  За градовете 

стойността му за 2016 г. е 9,6, съответно за 2015 г. е 9,3 и е малко по-висока от тази за селата, 

където през 2016 г. и 2015 г. е 9,2. Това съотношение се запазва приблизително на едно и 

също ниво през разглеждания тригодишен период. 

Броят на ражданията (живородени)  през периода 2014-2016 г. за Областта е съответно 

1167 за 2016 г., 1156 за 2015 г. и 1236 за  2014 г. Наблюдава се минимално увеличение на броя 

на родените деца /11 живородени деца/, което не оказва положително влияние върху 

естествения прираст на населението. Ражданията в селата са 2,5 пъти по - малко от тези в 

градовете /в градовете – 830, в селата – 337/. За 2016 г. най - голям е броят на живородените 
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деца в гр. Ямбол - 649, следван от Община Тунджа – 199,  а най-малък е в Община Болярово -

34. Фактори, които оказват негативно влияние върху раждаемостта са: социално-

икономическите условия, миграцията, намаляване на жените във фертилна възраст.  

Обща смъртност 

Наблюдава се намаление  на смъртността през 2016 г. - броят на починалите през тази 

година е 2105, намаление с 236 души, в сравнение с 2015 г. когато броят на починалите е бил 

2341. Коефициентът на обща смъртност (брой умрели лица на 1000 души от средногодишния 

брой на населението за Областта) през 2016 г. е 17,1 на хиляда, т.е. по – нисък от  този 2015 г., 

когато е бил  18,8  на хиляда.  Но общата смъртност в Област Ямбол за 2016 г. продължава да 

бъде по - висока от тази за страната (15,1 на хил. за РБългария). Основен фактор, обуславящ 

динамиката в общата смъртност е процесът на демографско остаряване. Този процес се 

характеризира с промени във възрастовата структура и се свежда до намаление на 

относителните дялове на младите лица и увеличаване на дела на по възрастните. От анализа за 

2016 г. на данните за умиранията по Общини е видно, че Община Ямбол е водеща с 901 

умрели лица, следвана от Община Тунджа с 588 умрели лица, а най-малко са лицата, 

починали в Община Болярово - 120. Смъртността сред мъжете за 2016 г. (1131 души – 18,9 на 

хил.) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността при жените (974 души – 15,6 

на хил.). По - ранната смъртност при мъжете е по - висока във всички възрастови групи, но 

особено тревожна е тя в интервала между 40 и 59 години. Различните равнища на смъртност 

определят и различната продължителност на предстоящия живот на населението между двата 

пола и между градското и селското население.  

Структурата на общата смъртност по причини за 2016 г. е следната: болести на 

органите на кръвооброщението - 73,82 %, новообразувания - 10,64 % и симптоми, признаци и 

отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани 

другаде - 4,66 %. Един от основните проблеми, породени от застаряване на населението у нас, 

е нарастване на патологията, свързана с напредналата възраст.  

Детска смъртност   

Коефициентът за детска смъртност показва броя на умрелите деца на възраст до 1 

година на 1 000 живородени деца. През 2016 г. той е 12,9, през 2015 г. е 7,8, а за 2014 г. - 9,7. 

През 2016 г. - 11 мъртвородени,  2015 г. - 5 мъртвородени. Повишението се дължи на 

увеличение брой починали деца до 1 година.  

Перинаталната смъртност е сума от мъртвородените и живородените, умрели в първите 

6 дни след раждането по 1000. Причините за смърт на деца до 6-ия ден след раждането са 

различни, но основно значение се пада на две категории: състояния, възникващи през 

перинаталния период (най-общо т.нар. „страдание на плода”) и вродени аномалии. 

Структурата на детската смъртност по причини за 2016 г. е следната: някои състояния, 

възникващи през перинаталния период - 46,7 %, вродени аномалии (пороци на развитието), 

деформации и хромозомни аберации - 26,7 %. Редуцирането на неблагоприятните последици 

от тези две категории е в най-тясна зависимост от качеството на акушеро-гинекологичната 

помощ. Недоносеността също е в тясна връзка с качеството на акушеро-гинекологичната 

помощ, освен това е фактор, със съществен принос в перинаталната смъртност. Ражданията на 

недоносени деца са по-чести при майки с нисък социален статус, а така също и при много 

млади майки (под 20 и особено под 15 години), ромски етнос с ниска здравна култура.  

Естествен прираст 

Естественият прираст е показател, който определя степента на демографския процес, 
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разликата между родените и умрелите през годината. На Фиг. 9  е представена графика на 

раждаемостта, смъртността и естествения прираст в Област Ямбол за периода от 2006 г. до 

2016 г.  

 

Фиг. 9 Естествен прираст в Област Ямбол за периода от 2006 г. до 2016 г. 

Ниското ниво на раждаемост и високата смъртност обуславят отрицателния естествен 

прираст на населението през последния десетгодишен период. Естественият прираст е с най-

лоши показатели в селата, където живее предимно възрастно население. През 2016 г. 

коефициентът на естествен прираст е /-7,6 ‰/ (в селата  минус 17,6 ‰, в градовете  минус 3,5 

‰). За сравнение през 2015 г. коефициентът на естествен прираст е /-9,5 ‰/ (в селата минус 

21,4 ‰, в градовете минус 4,4 ‰). С най - лош показател от всички Общини в Областта за 

2016 г. е Община Тунджа - минус 389 души.  

Основните демографски индикатори – раждаемост, смъртност и естествен прираст 

определят недоброто състояние на демографските процеси в Областта, като и през 2016 г. 

продължава тенденцията към намаляване на населението. 

Изводи за демографското състояние: 

Демографските процеси през последните години са неблагоприятни и са обусловени от 

промяна в начина на живот и труд на българите, от новите разбирания и представи за семеен 

живот и либералното отношение към живота и репродуктивната реализация. Обективните 

прояви са следните: трайна тенденция към намаляване на раждаемостта; тенденция към 

повишаване на смъртността; процес на депопулация; задълбочаващо се демографско 

стареене на населението; влошаващо се съотношение между населението в 

трудоспособна и нетрудоспособна възраст. Необходими са спешни мерки за 

ограничаване развитието на негативните демографски процеси. Мерките и дейностите са 

залегнати в Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република 

България. Стратегията е основен документ, който формулира приоритетните направления и 

задачи в областта на демографската политика, насочени към забавяне темповете на 

намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и 

осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното 

здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения.  

Един от основните приоритети, насочени към преодоляване на кризисната 

демографска ситуация е промяната на структурата и специализацията на икономическите 
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дейности, привличането на по-високотехнологични производства, които да променят 

качеството на живота,  и  демографското поведение на населението. 

Кратко изложение на вероятната еволюция на демографските процеси, ако 

инвестиционното предложение не бъде осъществено  

При неосъществяване на инвестиционното намерение не се очакват съществени 

промени в състоянието на демографските параметри на населението. Те ще се запазят в 

същите тенденции, тъй като инвестиционното намерение не е свързано пряко с конкретни 

негативни влияния върху населението в района. 

Ако не се осъществи инвестиционното намерение, няма да се създадат нови работни 

места, което може да даде възможност да се подобрят възможностите за намиране на работа 

за населението в района.  

Заболеваемост на населението  

Общата заболеваемост дава информация за честотата и структурата на заболяванията 

поради което населението търси здравна помощ.  

По данни от Годишния анализ на здравно-демографското състояние и здравната 

мрежа в Област Ямбол, РЗИ-Ямбол, 2016 г. регистрираните заболявания (болестност) през 

2016 г. за Област Ямбол са 365 653, които представляват 2971,6 на 1000 души население. 

Новооткритите заболявания (заболеваемост) са 145 534, които представляват 1181,2 на 1000 

души население. В структурата на заболеваемостта на населението по класове болести за 2016 

г. в Област Ямбол челно място заемат болестите на дихателната система с относителен дял от 

16,78 %. На второ място с относителен дял от 11.70 % са болестите на пикочо-половата 

система, а на трето място са болестите на органите на кръвообращението (едни от най-честите 

причини за смъртност) с относителен дял от 10.90 %, следвани от болестите на нервната 

система - 6,56 %, травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни 

причини - 6,39 %, болести на окото и придатъците му – 6.24 % и т.н. За 2015 г. нивата на 

заболеваемостта по класове заболявания са с подобно разпределение.  

             При болестността по класове болести в Област Ямбол през 2016 г. е обратно, водещи 

са болестите на органите на кръвообращението (с отн. дял 26,21 %), на второ място са болести 

на дихателната система (с отн. дял 12,30 %), на трето място са болестите на пикочо-половата 

система  (с отн. дял 10.21 %), следват болести на окото и придатъците му (с отн. дял 7.01 %) и 

болести на нервната система (с отн. дял 6,49 %), болести на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан (с отн. дял. 6.06 %). През 2015 г. болестността по класове болести 

запазва твърдо първо място за болестите на органите на кръвообращението с отн. дял от  

25,33%.  

Рисковите фактори, влияещи върху здравето на населението в Област Ямбол, респ. в 

Община Тунджа са: ниска здравна култура и нисък социален статус, обусловен от 

икономически предпоставки, което води до нездравословен начин на живот (непълноценно 

хранене, с повече хляб и тестени изделия, употреба на храни с високо съдържание на 

холестерол; употреба на консервирани плодове и зеленчуци и по-малко на плодове и 

зеленчуци в сурово състояние). 

 Анализът на заболеваемостта и болестността по-причини за умирания показва, че 

основните здравословни проблеми на населението в Област Ямбол за периода 2015-2016 г. 

произтичат от заболявания, свързани със застаряване на населението и с широкото 

разпространение на рисковите фактори: биологични фактори – повишено кръвно налягане 

(хипертония), повишена кръвна захар (диабет), високи нива на холестерол в кръвта, 
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наднормено тегло (затлъстяване); фактори свързани с начина на живот – тютюнопушене, 

нездравословно хранене, злоупотреба с алкохол и ниска двигателна активност; други 

фактори – възраст, пол, фамилна обремененост, етнос, доход, образование, условия на живот, 

условия на труд.    

За  подобряване на здравното състояние на населението в Областта, респ. в Община 

Тунджа са необходими усилия, насочени към превенция на здравето на населението.        

Предоставените данни и произтичащите от тях проблеми изискват: 

 да се въведе в системата на образованието здравно обучение, с оглед формиране от 

най-ранна възраст знания и навици за здравословен начин на живот; 

 да продължи работата по „Национална програма за промоция на здравето, 

профилактика и лечение на хроничните незаразни заболявания”; 

 Да се въведе в системата на образованието т.н. „програмирано обучение” по 

физкултура, съобразено с възрастта, физическото развитие и здравното състояние 

на всеки един ученик; 

 Да се създаде по-тясна колоборация между медицинските специалисти в училищата 

и личните лекари на децата. 

Кратко изложение на вероятната еволюция на заболеваемостта на населението, 

ако инвестиционното предложение не бъде осъществено   

При неосъществяване на инвестиционното намерение не се очакват съществени 

промени в състоянието на заболеваемостта на населението.  

Презумцията за нереализиране на инвестиционното намерение е задържане 

експлоатирането на съществуващи регионални подземни богатства за целите на 

инфраструктурното му развитие и строителство.  

Параметрите на околната среда в единия и другия случай няма да се изменят. 

IV. Описание на елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС, които е вероятно да бъдат 

засегнати значително от ИП: населението, човешкото здраве, биологичното 

разнообразие (например фауна и флора), почвата (например органични вещества, 

ерозия, уплътняване, запечатване), водите (например хидроморфологични 

промени, количество и качество), въздухът, климатът (например емисиите на 

парникови газове, въздействията във връзка с адаптирането), материалните 

активи, културното наследство, включително архитектурни и археологически 

аспекти, и ландшафтът 

В настоящата точка е направено описание, анализ и оценка на въздействията върху 

елементите по чл. 95, ал. 4, които е вероятно да бъдат засегнати значително от 

инвестиционното предложение, включващи: 

 населението, човешкото здраве, 

 биологичното разнообразие (например фауна и флора), 

 почвата (например органични вещества, ерозия, уплътняване, запечатване), 

 водите (например хидроморфологични промени, количество и качество), 

 въздухът, климатът (например емисиите на парникови газове, въздействията във 

връзка с адаптирането), 

 материалните активи, 

 културното наследство, включително архитектурни и археологически аспекти, 

 ландшафтът. 
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Съгласно чл. 95, ал. 5 от ЗООС: въздействията върху елементите по ал. 4 включват и 

очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от 

риск от големи аварии и/или бедствия, които са от значение за предложението. 

Описанието на вероятните значителни последици за елементите по чл. 95, ал. 4 от 

ЗООС обхваща преките последици и всички непреки, вторични, кумулативни, трансгранични, 

краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и 

отрицателни последици от инвестиционното предложение и в него се вземат предвид 

целите относно опазването на околната среда, които са от значение за инвестиционното 

предложение.  

Обхватът на въздействието е определен въз основа на систематизиране, анализ и 

оценка на информацията за: 

 специфичните особености на ИП; 

 територията и границите на площадката; 

 предлаганите дейности и технологии; 

 предлаганите алтернативи; 

 състоянието на компонентите и факторите на околната среда преди реализацията 

на инвестиционното предложението; 

 значимостта на предполагаемите въздействия; 

 резултатите от направените консултации със засегнатата общественост и 

компетентните органи; 

 оценка на съответствието с нормативните документи; 

 заданието за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС. 

1. Население и човешко здраве 

1.1. Потенциално засегнато население и територии 

 Територии и/или зони със специфичен хигиенно-охранителен статут, 

съществуващи саниторно-охранитални зони за питейни и минерални води 

Специфичен хигиенно-охранителен статут имат жилищните зони на населените места, 

детски и учебни заведения, санаториуми, зоните за рекреация, отдих, вилните и курортни 

зони, парковете, местата за спорт и туризъм, водоизточниците за питейно-битово 

водоснабдяване от подземни или повърхностни води, местата за къпане и воден спорт, 

археологически обекти, обекти с културна ценност и защитени природни територии. 

Местоположението на кариерата е избрано след извършено геоложко проучване, чрез 

което се доказват налични запаси на природното богатство. Общият обем на изчислените 

промишлени запаси от кариерен пясък е 1 886 475 м3, а площта, която заемат е 316 917 м2. 

Изчислените запаси са утвърдени с Решение на СЕК, Протокол №НБ-66 от 1.11.2006 г. 

Находище „Окопите”, разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, Област 

Ямбол е предоставено на концесия на „Ресурси” ЕООД съгласно сключен Концесионният 

договор от 24.04.2012 г., с право на експлоатация за срок от 35 г. С Договора за концесия се 

определя концесионна площ от 362 662 м2. 

Най-близко разположеното населено място е с. Окоп. Разстоянието по права въздушна 

линия от най-близо разположената концесионна част до първите жилищни сгради е 725 м в 

посока запад.  

Находището е разположено на:  
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 725 м И-но от с. Окоп; 

 3 км ЮЗ-но от с. Калчево; 

 3.6 км ЮИ-но от с. Кукорево; 

 4 км СИ-но от с. Ханово. 

 6.4 км СЗ-но от с. Симеоново. 
 

На Фиг. 2 от настоящият Доклад за ОВОС е представена извадка от топографската  

карта с местоположение на находище „Окопите”, земл. на с. Окоп с нанесени отстояния до 

най-близо разположените населени места. 

Съгласно информацията, получена чрез Решение №ЗДОИ-32/10.05.2017 г. на БД „ИБР” 

– Пловдив (Приложение №1) източниците на водоснабдяване в района на находище 

„Окопите”, разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол са: 

 На около 2 100 м западно от находището се намират водовземните съоръжения: ШК, 

ТК-5, ТК-6, ТК-9, ТК-10 от „ПС Бакаджик-Окоп”, стопанисвани от „ВиК” ЕООД – 

Ямбол. Около водовземните съоръжения няма учредена СОЗ съгласно Наредба № 

3/16.10.2000г. 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. 

 Един от посочените кладенци от „ПС Бакаджик-Окоп” е и мониторингов пункт с код 

BG3G000000QMP051 (Окоп, Кладенец - ПС (само за с. Окоп) от НММ на химичното 

състояние на подземни води на територията на Басейнова Дирекция 

„Източнобеломорски район”. 

 На около 1 400 м западно от  от находище „Окопите” се намира ТК, за напояване на 

земеделски култури (поливане на зелени площи) и други цели, собственост на „Алианс 

Агрикол-Алаг” ООД, с. Окоп. 

 На около 1 700 м западно от  от находище „Окопите” се намира СК, за напояване на 

земеделски култури и животновъдство, собственост на „Алианс Агрикол-Алаг” ООД, 

с. Окоп.  

 Находище „Окопите” се намира близо и до кладенците за собствени нужди на 

населението, предвид близостта му до с. Окоп.  

Според архивна информация на всички тръбни кладенци е направен глинест или 

циментов тампонаж за изолиране на по – плитките, уязвими на замърсяване водоносни 

пластове на кватернерния водоносен хоризонт. По тази причина приемаме, че няма пряка 

връзка между водоносният хоризонт, т.е. е защитен воден обект.  

Съгласно разработения Хидрогеоложки доклад на обект: „Добив с предмет 

експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ - строителни материали 

/пясъци/, от находище „Окопите”, разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, 

Област Ямбол върху хидрогеоложките условия на подземните водни тела в района”, Иванов, 

2019 г. (Приложение №3), прогнозата е за отсъствие на негативно въздействие върху режима 

на подземните води при реализация на инвестиционното предложение. 

С оглед на опазване качествения състав на подземните води в района на добивните 

работи не трябва да се допускат разтворими замърсители в котлована, които биха замърсили 

кватернерния водоносен хоризонт. 

В процеса на изземането на този материал не се предвиждат технологии, изискващи    

понижение на водните нива в котлованите и осушаване на същите. 
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При разработване на находище „Окопите”, разположено в земл. на с. Окоп, Община 

Тунджа, Област Ямбол не се очаква негативно влияние върху хидрогеоложките условия на 

водните тела в района, от които се води експлоатация. 

В границите на концесионната площ и в непосредствена близост няма овощни и 

зеленчукови градини, животновъдни и птицеферми, складове за фураж, селскостопанска 

продукция или храни, предприятия на хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметична 

промишленост.  

Предвид местоположението и характера на ИП, преценката е, че не се очаква 

отрицателно въздействие върху най-близките територии, тъй като: 

- разстоянията до населените места са големи; 

- в непосредствена близост липсват обекти, подлежащи на здравна защита; 

- не се засягат охранителни зони на водоизточници; 

- териториалният обхват на въздействие в резултат на минно-подготвителните 

дейности по подготовката на площадката за добив и експлоатацията е ограничен и локален, в 

рамките на концесионната площ. 

1.2. Идентифициране на рисковите фактори от околната и работна среда за 

работещите на обекта и населението. Въздействие върху човешкото здраве 

В резултат на подготовката на площадката и експлоатацията на кариерата за добив на 

строителни материали (пясъци) от находище „Окопите” в земл. на с. Окоп,  Община Тунджа, 

се очаква отделянето на: прах, изгорели газове, шум и вибрации, производствен травматизъм 

и неблагоприятно влияние на климата при работа на открито при високи или ниски 

температури на въздуха и висока влажност. 

Главните рискови фактори, свързани с увреждане здравето на хората, ангажирани с 

минно-подготвителните и експлоатационни дейности при реализирането на инвестиционното 

предложение са: 

 запрашеност на въздуха; 

 атмосферни замърсители, характерни за транспортната техника – сажди, азотни 

оксиди, въглероден оксид, бензен и неметанови въглеводороди; 

 шум; 

 общи и локални вибрации; 

 неблагоприятния микроклимат; 

 физическото натоварване; 

 механични травми. 

Рисковите фактори за здравето на населението на най-близко разположеното населено 

място – с. Окоп (725 м в западна посока) по време на експлоатацията на кариерата са: 

 запрашеност на въздуха; 

 атмосферни замърсители, характерни за транспортната техника; 

 шум. 

 Влияние на атмосферните замърсители върху човешкото здраве 

Дейностите по разкриване, товаро-разтоварни дейности и транспортиране на добитите 

материали ще са свързани с незначителни емисии на прах и други замърсители, характерни за 

транспортната техника – сажди, азотни оксиди, въглероден оксид, бензен и неметанови 

въглеводороди. 
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Общ прах и фини прахови частици (ФПЧ10) 

Източници – прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му 

здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови 

частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число 

мутагени, ДНК - модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те 

се отлагат.  

Основни източници на прах са промишлеността, транспорта, енергетиката и битово 

отопление. През отоплителния сезон на локално ниво основен източник на замърсяване с 

прахови частици е изгарянето на твърди и течни горива в бита. Причина за това са ниските 

комини и специфичните метеорологични условия през зимния сезон, при които се намалява 

възможността за разсейване на атмосферните замърсители. 

Фините прахови частици се емитират в атмосферата директно (първични емисии) или 

се образуват от емитираните в атмосферата газове - прекурсори на фини прахови частици 

(вторични емисии). Серният диоксид, азотните оксиди и амонякът са неорганични 

газообразни вещества, прекурсори на фините прахови частици. Формирането на частиците се 

определя от техния относителен фактор на образуване, който за изброените вещества е 

съответно: SO2 – 0,54; NОx – 0,88 и за NH3 – 0,64. 

Здравни ефекти - прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, 

при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици 

(под 10 µm – ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до 

увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни 

заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10.  

Остри здравни ефекти - по принцип острият здравен ефект, провокиран от праха, е 

лигавичното възпаление (очи, нос, гърло) и задух, но експозицията на „чисти” (свободни от 

токсични субстанции) прахови частици е много рядка. По – честа е ситуацията, при която 

праховата експозиция е съчетана с експозицията на други токсични химични съединения. В 

тези случаи, острите ефекти от токсичните химични съединения могат да доминират над тези 

от праха. 

Хронични здравни ефекти - ФПЧ увреждат белодробната функция временно 

(обратимо) или постоянно (необратимо). Те подпомагат развитието на хроничен бронхит и са 

предпоставка за развитието на остри бактериални или вирусни респираторни инфекции, 

особено при чувствителни индивиди. Експозицията на прах създава условия за усложнено 

протичане на бронхиалната астма, късните стадии на хроничен бронхит, белодробния 

емфизем и съществуващи сърдечно-съдови заболявания, а също за настъпването на 

морфологични промени в белодробната тъкан. 

Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременно 

присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух. Установено е тяхното синергично 

действие по отношение на дихателните органи и откритите лигавици. То се проявява с 

дразнещо действие и зависи от продължителността на експозицията. Кратковременната 

експозиция на 500 μg/m3 прах и серен диоксид увеличава общата смъртност при населението, 

а при концентрации наполовина по-ниски се наблюдава повишаване на заболяемостта и 

нарушаване на белодробната функция. Продължителната експозиция на серен диоксид и прах 

се проявява с повишаване на неспецифичните белодробни заболявания, предимно 

респираторни инфекции на горните дихателни пътища и бронхити - при значително по-ниски 

концентрации от (30 ÷ 150 μg/m3), което е особенно силно проявено при деца. Най-уязвими на 

комбинираното въздействие на праха и серния диоксид са хронично болните от бронхиална 
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астма и от сърдечно-съдови заболявания. 

Законодателство  

В Таблица  № 62 са представени средноденонощната норма за опазване на човешкото 

здраве (СДН) и средногодишната норма (СГН) за опазване на човешкото здраве съгласно 

Приложение 1 към чл. 3 от Наредба №12 от 15 юли 2010 г., Таблица 2 за ФПЧ10:  

Таблица  № 62 Норми за опазване на човешкото здраве съгласно Приложение 1 към чл. 3 от 

Наредба №12 от 15 юли 2010 г., Таблица 2 за ФПЧ10 

ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10) 

Наредба №12 на МОСВ и МЗ към ЗЧАВ (ДВ, бр.58/2010 г.) 

Средноденощна норма (СДН) за опазване на човешкото здраве 

Прагова стойност (ПС) 
допустим брой превишения 

(през годината) 
период на прилагане 

СДН 50 µg/m3 35 от 01.01.2009 г. 

Средногодишна норма (СГН) 

СГН 40 µg/m3 Не се допуска превишение от 01.01.2009 г. 

 

Подземните богатства - строителни материали са общоразпространени полезни 

изкопаеми. Прокараните в този район проучвателни сондажи разкриват следния профил: най-

отдолу са разположени кафяви пластични глини с примес от варовикови конкреции. Те 

залягат дискордантно върху размивната повърхност на по-стари вулканогенни скали с 

горнокредна (сенонска) възраст. По-нагоре тези глини стават по-песъкливи и постепенно 

прехождат в кафяви до бежови и светлосиви разнозърнести пясъци с примес от чакъл и 

валуни, изградени от кварцити и кварцитизовани пясъчници, късове гранит, вулканити и по-

рядко метаморфни скали. Характерно е, че в повечето случаи пясъците залягат направо върху 

горнокредни материали. Това се отнася най-вече за сондажите, разположени в по-високите 

части на релефа. Може да се отбележи, че по цялия разрез тези материали са в различна 

степен заглинени. Кватернерните отложения покриват повсеместно всички по-стари 

материали. Представени са от тъмнокафяви до чернокафяви песъчливи глини с примес от 

единични чакъли и варовити конкреции, а над тях почви. 

Алувиалните седименти, които се явяват полезно изкопаемо, са доста идентични по 

състав – полимиктови пясъци и чакъли с преобладаващо кварцов състав.   

Като цяло минералите в пясъците могат да бъдат разделени на две големи групи: 

отломъчна, която изгражда основната (над 90 %) част на пясъците в разглеждания участък и 

хемогенна (марказит под формата на много редки марказитови конкреции на границата на 

отделни пластове от пясъците, калцит, зеолити, глинести минерали и серицит). Пясъците от 

отломъчната група са полимиктови и се състоят от кварц (често до 60 % и дори повече), 

фелдшпати, глинести минерали, доста късове скали и минерали от тежката фракция. Към 

последните спадат различни силикати и оксиди, чиито общо количество е до 1% от масата на 

пясъците. Скалните късове са предимно от интрузивни скали-главно гранити, пясъчници и 

кварцитизувани пясъчници, различни вулканогенни скали и малко метамофити-шисти, 

метакварцити, гнайси и др.   
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Наносите, получени от подобни кариери спадат към нерудните минерални суровини и 

прахоотделящите се операции са: изземване, товарене и транспорт. Това позволява да се 

определи вида на емитирания прах, който е минерален, смесен с добиваните нерудни 

минерали и придружаващите скали в месторожденията. Този прах е разнообразен по състав и 

съдържа свободен кристален силициев диоксид, това са природните свободни форми – кварц, 

тридимит, кристобалит, халцидон. Съдържащият се свободен кристален силициев диоксид е 

респирабилен с въздействие върху човешкият организъм - възпаление и влошаване на 

белодробни и сърдечни заболявания. Този прах е опасен за пневмокониозно заболяване, тъй 

като при дишането може да достигне до алвеолите и да се утаи там. Неговите размери са под 

10 μm, но основната им маса е с размери под 5-6 μm.    

От направената първоначална характеристика на инвестиционното предложение се 

установи, че на разглежданата площадка ще се използва добивна и транспортна техника. На 

обекта ще работят  – до 14 човека. 

Най-разпространените професионални заболявания са:   

 Силикоза - причинява се от прах, съдържащ свободен силициев двуокис (кварц, 

халцедон, кристобалит, опал и др.); 

 Силикатоза - причинявана от прах, който съдържа свързан силициев двуокис (азбест, 

слюда, талк, каолин, цимент и др.); 

 Азбестоза, антракоза (от въглищен прах), сидероза (от желязноруден прах), алуминоза, 

манганоза и др. 

Респирабилният свободен кристален силициев диоксид е обичайна съставка, с 

променливо съдържание в природните минерални суровини. Редица минерални изкопаеми, 

могат да съдържат и естествен примес от фини минерални влакна /иглести минерални 

фрагменти или влакнести минерали, напр. амфиболови видове азбест/. 

За хигиенната оценка на професионалната прахова експозиция с Наредба 13/2003 г. за 

защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, са 

установени комплекси от нормативни параметри и гранични стойности за различните по 

веществен, дисперсен състав, форма на частиците и специфични биологични ефекти прахове. 

При подбора на нормативните параметри за експозиция на минерални /от природни 

суровини/ и смесени прахове /с минерални съставки/ се подхожда индивидуално към всеки 

конкретен вид прах, в зависимост от съдържанието на респирабилен свободен кристален 

силициев диоксид и фини влакнести частици, които присъстват като естествени примеси в 

повечето минерални суровини. 

Смятаме, че въз основа на прогнозните данни и при прилагането на всички технически  

и  медико-профилактични мерки  в това отношение, е малко вероятно вдишването на прахови 

частици с посочените размери на разглежданата площадка в концентрации, достатъчни, за да 

се засегне здравето на работниците.  

Територията на най-близко разположеното населено място - с. Окоп, намиращо се на 

около 725 м от площадката няма да бъде засегната от емисиите в атмосферния въздух от 

дейността на кариерата, респ. не съществува риск за здравето на местното население. 

Доказателство за това е направеното дисперсионно моделиране с използването на 

модела на EPA за комплексни източници ISC-Aermod, извършено с цел да се определи 

влиянието на източниците на емисии от ИП върху качеството на атмосферния въздух в района 

по отношение на замърсяването с прахови частици, определени като ФПЧ10. 



Доклад за ОВОС на ИП за: „Добив на подземни богатства - строителни материали /пясъци/, от находище „Окопите”, 

разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол” 

 
 

 
Възложител: „РЕСУРСИ” ЕООД  125 

Основна потенциална вредност за здравето на работниците, произтичаща от бъдещата 

дейност в кариерата са неорганизираните емисии на прахови частици или т.н. общ прах, 

който би оказал влияние само на работните места, но не и на околната среда в района на ИП, 

т.е. производствената дейност не би оказала влияние върху качеството на въздуха извън 

границите на обекта.  

Въз основа на резултатите от направеното дисперсионно моделиране може да се 

определи, че няма възможност, дори при неблагоприятни климатични условия, 

производствената дейност да доведе до влошаване на качеството на атмосферния въздух в 

района и до замърсяване на атмосферния въздух в най-близко разположеното населено място- 

с. Окоп, което се намира на около 725 м от територията на ИП.  

Получената максимална средноденонощна концентрация в размер на 16 µg/m3 е 

значително по-ниска в сравнение с нормата от 50 µg/m3.   

Разпределението на средногодишните концентрации също показва съответствие с 

нормите:  най-високата стойност на средногодишната концентрация е 13 µg/m3, което е далеч 

под нормата от 40 µg/m3 съгласно действащото законодателство. 

 В заключение може да се каже, че влиянието на емисиите в атмосферния въздух, 

основно на прахови частици, ще бъде в рамките на изискванията на действащото 

законодателство и ще е ограничено изцяло в границите и в непосредствена близост до 

площадката.  

Територията на най-близко разположеното населено място - с. Окоп, намиращо се на 

около 725 м от площадката няма да бъде засегната от емисиите в атмосферния въздух от 

дейността на кариерата. 

Причината да не се наблюдават превишения на нормите за качество на въздуха е 

използваната технология на работа, която не предвижда взривни работи, метеорологичните 

условия в района, които не предполагат появата на силни ветрове и екстремни разпрашавания 

на далечни разстояния, които да достигнат до най-близкото населено място - с. Окоп. 

Методите на експлоатация и заложената производителност определят и много ниските 

нива на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Тези емисии са основно от 

прахови частици при извършваните дейности. 

С необходимото оросяване на пътищата, което ще се извършва при необходимост, се 

гарантира, че както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, експлоатацията на 

находището няма да окаже влияние върху качеството на атмосферния въздух, респ. здравето 

на работниците. 

Атмосферни замърсители, характерни за транспортната техника  

Замърсителите, които ще се изхвърлят в атмосферния въздух са: сажди, азотни оксиди, 

въглероден оксид, бензен и неметанови въглеводороди (характерни за транспортната 

техника). 

Те 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. 

Експонирани на газовете от двигателите на машините ще са основно водачите им, и в 

по-малка степен - общите работници. Като се има предвид, че всички дейности на кариерата 

се извършват на открито, и че едновременните емисии ще са само от два или три източника, 

т.е. ще бъдат незначителни, считаме че няма да има неблагоприятен токсичен ефект върху 
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организма на работниците. 

Въздействие по пътищата, включително въпроси, свързани с движението по 

пътищата  

За реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда промяна на 

съществуващата инфраструктура. Ще се използва съществуващият технологичен основен 

извозен път, преминаващ през концесионната площ и свързващ обекта с първокласния път от 

Републиканската пътна мрежа  І-7 ГКПП Силистра – ГКПП Лесово. Дължината на отсечката 

от границата на концесионната площ до пътя е 1.04 км в северозападна посока. 

Очаква се да се засили трафика от движението на тежкотоварни автомобили към 

площадката на ИП, което може да доведе до: 

-    разпространение на вредни емисии; 

- по-висока честота на всички видове пътнотранспортни произшествия за района; 

- по-честа повреда на пътища, причинени от тежкотоварни камиони; 

- риск за жителите от съседните на площадката населени места от превишена 

скорост. 

Увеличаването на автомобилният парк води и до пропорционално увеличение на 

разхода на горива, както и трафика в района. Трябва да се очаква, че с нарастването на общия 

брой автомобили в района на ИП, пропорционално ще нарастват и емисиите на вредни 

вещества, характерни за автотранспорта.  

За минимизиране на риска от бъдещи инциденти в района следва да се работи 

съвмесно с Община Тунджа, полиция и агенция „Пътища” с цел подобряване качеството на 

пътната настилка, ограниченията на скоростта, обозначения, маршрути и др., които е 

необходимо да се разглеждат на ранен етап. 

Препоръка:  

- Необходимо е да се маркират точно маршрутите за тежкотоварна техника и 

механизация, като се използват съществуващите пътища. 

- Необходимо е да се гарантира, че маршрути за тежкотоварни автомобили и други 

свързани с добива се пренасочват далеч от населените места, доколкото това е възможно; 

- Постоянен контрол и недопускане от претоварване на МПС, с които ще се извозва 

добитата суровина. 

На следващ етап ще се изготви транспортна схема за извозване на добития материал и 

ще се съгласува с Кметовете на засегнатите Общини и Кметства, както и с РИОСВ-Стара 

Загора.  

 Влияние на шумовото замърсяване и вибрациите върху човешкото здраве 

Шумово замърсяване  

Шумът не само в околната среда, но и в работната среда е сериозен проблем за 

здравето на хората. Шумът допринася за най-сериозните поражения на слуха, доказано чрез 

широкомащабни медицински изследвания на връзката между шума и някои здравословни 

проблеми.    

Шумови емисии от използваната техника ще се генерират, както по време на минно-

подготвителните работи, така и по време на експлоатацията на находището. Движението на 
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транспортните средства по площадката ще се извършва с ниски скорости. Самата техника 

следва да е съвременна, с добри акустични показатели.  

Добивът и преработката на строителните материали ще се осъществява при едносменен 

режим на работа, 300 дни годишно, при 5 работни дни в седмицата, с 1 работна смяна в 

денонощието с продължителност – 8 h, т.е. шумови емисии ще възникват само в работни дни и 

в светлата част на денонощието. На кариерата се предвижда да работят общо до 14 човека.  

По време на минно-подготвителните работи - събирането и пробутването на 

откривката ще се извършва с булдозер Komatsu D155AX, като необходимият брой 

машиносмени е 42. Шумовите емисии от този тип машини  са с нива от 97÷105 dB/A/. 

Генерираният шум може да се класифицира като шум от локален източник по смисъла на 

Наредба №6/2006 г. на МЗ и МОСВ. Теренът на бъдещата кариера, определен от 

концесионната площ, ще бъде от вида „Производствено-складови територии и зони”. 

Съгласно Приложение №2 към чл. 5 от Наредба №6/2006 г. граничното ниво за шум за такива 

зони е 70 dB/A/ по границите на обекта. Концесионната площ е 362 662 м2, от които 

находището заема 316 917 м2. Разстоянието между двата контура е около 15 – 20 м. На такова 

разстояние шумовото ниво намаля с около 32 dB/A/  съгласно  Приложение № 3 към чл. 6, т.4 

от Наредба №: 6/2006 г. Т.е. може да се приеме, че до границите на концесионната площ няма 

да има съществено превишение на граничната стойност и то ще бъде ограничено във времето 

на тези 42 машиносмени, заложени в проекта. Шумовите нива по границите на концесионната 

площ, емитирани при събирането и пробутването на откривката, ще намалят допълнително с 

преместването на техниката към вътрешността на находището. Така акустичното натоварване 

ще е съществено само на разработваното поле, в рамките на концесионната площ. В околното 

пространство не се очакват шумови нива, надвишаващи регламентираните гранични 

стойности. Това е установено и при проведени измервания в други аналогични действащи 

обекти. 

Най-близкото до находището населено място е село Окоп, отстоящо на около 725 м на 

запад. На такова разстояние не могат да достигнат шумови емисии по време на откривните 

дейности в бъдещата кариера за пясък; респективно акустичната обстановка в населеното 

място няма да се натоварва допълнително при подготовката за добивни дейности на обекта, 

още повече, че в непосредствена близост до източния край на селото преминава трасето на 

натоварения път от РПМ І-7, който е източник на шумови емисии от транспортния трафик. 

По време на експлоатацията - шумовите емисии по време на експлоатацията на 

находището ще се генерират от използваната техника. Машините за добив и първична 

преработка на пясъка са: електрически багер „Драглайн Е 301”, челен товарач (фадрома), 

автосамосвали, мобилна пресевно-сортировъчна миячна инсталация, напорни помпи за вода. 

Има вероятност да се превишават нормативно определените гранични нива на шум за 

работна среда в добивните полета. Тези превишения ще се отразяват неблагоприятно на 

работещите с техниката, за което следва да се вземат съответните предпазни мерки. Една 

такава мярка е използването на съвременна механизация за добив и преработка, която е с по-

добри екологични, включително шумови характеристики.   

 Възложителят предвижда при необходимост да се извършва промиване на част от 

добивания материал в пресевно-сортировъчна миячна инсталация. С нея ще се извършва и 

сортирането на материала на фракции. Инсталацията ще е подвижна и ще се позиционира в 

съответствие с напредването на добивните работи.  Движението на предвидените транспортни 

средства по площадката ще се извършва с ниски скорости. Самата техника следва да е 

съвременна, с добри акустични показатели. Така акустичното натоварване ще е съществено 

само на разработваното поле, в рамките на концесионната площ. В околното пространство не 
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се очакват шумови нива, надвишаващи регламентираните гранични стойности. Това е 

установено и при проведени измервания в други аналогични действащи обекти. 

Изчисленията, извършени на база тези измервания, проведени съгласно изискванията на 

„Методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от 

промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” на 

МОСВ, показват, че при работата на баластриери с една до три ТСМИ с до 100% натовареност 

на мощностите в околното пространство се излъчва обща звукова мощност с ниво Lp от 

порядъка на 110 – 115 dB/A/, а по границите на съответните концесионни площи не се 

превишават нормативно регламентираните 70 dB/A/. На пресевно-сортировъчната миячна 

инсталация шумовите емисии ще имат локален характер и няма да натоварват в акустичен 

аспект жилищни зони и територии.  

Шумови нива ще се излъчват допълнително от транспортните средства на външни 

клиенти, извозващи готова продукция (пясък) от площадката на находището. На територията 

на находището тези автомобили ще се движат с малка скорост, не повече от 20 км/ч.  

Еквивалентното ниво на шума, излъчван от минаващи с малка скорост през автокантара 

пристигащи и заминаващи самосвали, измерено при аналогични обекти, е около 68 ÷ 69 dB/A/. 

Тези самосвали ще се движат по съществуващия технологичен основен извозен път, свързващ 

обекта с първокласния път от Републиканската пътна мрежа  І-7 ГКПП Силистра – ГКПП 

Лесово. Този шум от експлоатацията на находище „Окопите” за сега не може да бъде оценен 

количествено, тъй като реализацията на готова продукция и броят МПС (курсове/дневно) 

зависят от нуждите на конкретния клиент. Тези автомобили ще се вливат в транспортния 

поток по път РПМ I-7, без да оказват съществен принос в интензивността и структурата му, 

респективно – и в акустичното натоварване в прилежащите територии. 

Най-близко разположената жилищна територия е село Окоп. Съгласно предоставената 

информация най-малкото разстояние от терена на находище „Окопите” до тази жилищна зона 

е 725 m в западна посока. На такова разстояние не биха достигнали евентуални наднормени 

шумови емисии от оценявания обект и поради теренната специфика на района.  

С реализирането на ИП ще възникват шумови емисии както при минно-

подготвителните дейности, така и по време на добивните работи в кариерата. Те ще са 

ограничени в рамките на концесионната площ, като не се очаква да превишават граничните 

стойности на нивата на шума съгласно Приложение № 2 към чл. 5 на Наредба № 6/2006 г. на 

МЗ и МОСВ, както в прилежащите територии, така и до най-близката жилищна зона с. Окоп. 

Вибрации 

Въздействието на вибрациите върху човека е сложен физиологичен и биомеханичен 

процес на взаимодействие на различни по сила, честота и характер вибрационни дразнители и 

човешкия организъм. Смята се, че вибрациите се възприемат от няколко основни анализатора, 

като кожен, проприо – и интероцептивен рецептори, както и от вестибуларния апарат. 

Въздействието зависи от нивото на вибрационната скорост/ускорение, от времето на 

въздействие (експозицията), от честотата на трептенията, от вида вибрации (локални, общи), 

от мястото на въздействие (при локалните вибрации), от позата на човека, честотата на 

повторение на въздействието.  

Основното заболяване, което се счита, че се дължи на вибрационното въздействие, е 

т.нар. вибрационна болест, която се среща само при работещи в условия на локални вибрации 

с високи нива. Основният механизъм на вибрационната болест е свързан с въздействие на 

вибрациите върху костно - скелетния апарат. Причинява се спазъм на кръвоносните съдове 

(„синдром на белите пръсти”), нарушение на периферната сетивност, също и на 

вестибуларния апарат. Повечето вторични ефекти са свързани с нарушения в стомашно - 
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чревния тракт, сърдечно - съдовата система, вегетативната нервна система.  

На площадката на кариерата по време на подготвителните работи и при 

експлоатацията на кариерата ще възникват вибрации от използваната техника. Те ще засегнат 

работещите с техниката, за което следва да се вземат съответните предпазни мерки. От 

литературни данни и експертни изследвания е известно, че тежкотоварните и строителните 

машини генерират общи вибрации в наднормени нива. Те са в по-голяма степен проявени при 

по-старите машини. На общи вибрации ще бъдат изложени водачите на тежкотоварните 

камиони, багери, булдозери. Общите вибрации увреждат главно костно-ставния апарат, 

съдовата система, а чрез ефекта на резонанса те оказват и неблагоприятен ефект върху редица 

вътрешни органи. На въздействието на локални вибрации ще бъдат изложени водачите на 

обслужващите кариерата машини. Неблагоприятният здравен ефект се изразява в увреждания 

на сетивната и микросъдовата система на горните крайници. Този ефект е по-силно изразен 

при работа в условията на преохлаждащ микроклимат.  

Параметрите на шума и вибрациите в кабините на по-новите типове строителни и 

товарни машини най-често са в границите на допустимите норми. Вибрациите, породени от 

работата на предвидената в проекта механизация по време на откривните и експлоатационни 

дейности, ще са с малък периметър на разпространение, в рамките на конкретно разработвано 

добивно поле, където ще се поглъщат поради спецификата на самата основа (пясъци). Те не 

биха достигали до границата на концесионната площ, още по-малко – до най-близкото 

населено място с Окоп. 

Непрекъснатият контрол и поддържане на кариерната техника в изправност също 

допринася за недопускане на наднормени натоварвания с вибрации на работещите и околната 

среда.  

 Неблагоприятен микроклимат  

Работата ще се извършва на открито, което я определя към категорията за 

неблагоприятен микроклимат „Работа целогодишно на открито”. 

Фактор, действащ постоянно на работната среда, с риск за прегряване или 

преохлаждане според сезона и времето. Влиянието на този фактор е върху терморегулацията 

на хората, от което произтичат и негативните ефекти – върху кожната температура, 

потоотделянето, сърдечно-съдовата и дихателна системи, стомашно-чревен тракт, централна 

нервна система. 

 Освен това, през летните месеци в кабините на тежкотоварните машини има условия 

за прегряващ микроклимат. Опасността 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 с обща възбуда, главоболие, менингеални симптоми, 

колапсни и коматозни състояния. 

През зимните месеци продължителното излагане на минусови температури може да 

доведе до простудни заболявания, неврити, невралгии, местно и общо измръзване на 

организма.  

При евентуална поява на такъв риск работодателят е длъжен да оцени риска за здравето 

и безопасността на работещите от параметрите на микроклимата на работното място, да 

направи съответните измервания и  да разработи и приложи технически и/или 

организационни мерки за защита на работещите, а именно: осигуряване на подходящо 

работно облекло,  необходимите лични предпазни средства, физиологичен режим на труд и 

почивка и др., съгласно Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, приета с 
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ПМС № 10 от 2011 г. (ДВ, бр. 9 от 2011 г.) и Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за 

минималните изисквания за микроклимата на работните места. 

Мероприятия по осигуряване на личната хигиена и предпазване на работещите в 

кариерата работници и специалисти от професионални и простудни заболявания: 

- За всички работници и специалисти, работещи в кариерата, трябва да бъдат осигурени 

полагащите им се по предварително утвърден списък работно облекло, обувки и лични 

предпазни средства. Ръководителите на смени не трябва да допускат на работа 

работници, които не са с полагащото им се работно облекло, обувки и предпазна маска;  
 

- Главният специалист по техническа безопасност на фирмата и началникът на кариерата 

да разработват списък на личните предпазни и други средства, осигуряващи спазването 

на изискванията на личната хигиена и предпазващи работниците от професионални 

простудни заболявания и системни злополуки и осигуряване доставянето на тези 

средства в кариерата: предпазни колани, диелектрични ръкавици и куки, стоманени 

лостове, противопрашни маски, предпазни очила, средства за оказване на първа 

медицинска помощ, противопожарни средства, предпазни каски, облекло, обувки и др. 

начините, при които те ще се използват и съхраняват и на което се полагат, се 

определят със заповед, подписана от изпълнителния директор на фирмата или негов 

заместник.  

Спазването на специфичните изисквания при работа с добивна и транспортна техника, 

както и на мероприятията по осигуряване на личната хигиена и предпазване на работещите в 

кариерата работници и специалисти от професионални и простудни заболявания ще доведе до 

намаляване на риска.  
 

 Физическо натоварване 

Трудът в откритите кариери е в голяма степен механизиран. Едновременно с това, има 

и работни операции, които изискват ръчна работа и значителни физически усилия. От гледна 

точка на физическите усилия, той може да се категоризира като умерено тежка и тежка 

физическа работа. 

 Механични травми 

При работа с добивнта и транспортна техника има условия за механични травми в 

резултат от свличане на земни маси, транспортни произшествия и др. 

Стриктното спазване на технологичния план за действие и спазване на инструкциите за 

безопасност на труд са задължително условие за недопускане на трудови злополуки. 

 Рискови фактори за населението в района  

В района на обекта и в близост до него няма организирани източници за замърсяване 

на атмосферния въздух.  

Качеството на атмосферния въздух в близките населени места ще се определя най-вече 

от изгарянето на твърди горива за битово отопление през зимата и използването на 

транспортните средства по действащите по-основни пътища в района. 

Както беше анализирано в предходните точки, влиянието на емисиите в атмосферния 

въздух, основно на прахови частици, които са незначителни, ще бъде в рамките на 

изискванията на действащото законодателство и ще е ограничено изцяло в границите и в 

непосредствена близост до площадката.   
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Територията на най-близко разположеното населено място - с. Окоп, намиращо се на 

около 725 м от площадката няма да бъде засегната от емисиите в атмосферния въздух от 

дейността на кариерата. 

Причината да не се наблюдават превишения на нормите за качество на въздуха е 

използваната технология на работа, която не предвижда взривни работи, метеорологичните 

условия в района, които не предполагат появата на силни ветрове и екстремни разпрашавания 

на далечни разстояния, които да достигнат до най-близкото с. Окоп. 

Методите на експлоатация и заложената производителност определят и много ниските 

нива на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Тези емисии са основно от 

прахови частици при извършваните дейности. 

Емисиите от използваните тежкотоварни машини и транспортни средства, които са 

фадрома, багер и два автосамосвала, свързани с отделяните газове от работата на двигателите 

също са незначителни.  

По този начин, с необходимото оросяване на пътищата, което ще се извършва при 

необходимост, се гарантира, че както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, 

експлоатацията на находището няма да окаже влияние върху качеството на атмосферния 

въздух, респ. обектът няма да оказва отрицателен ефект върху жилищните райони на най-

близо разположеното с. Окоп. 

Наднормени нива на шум и вибрации, породени от дейността на кариерата и от 

транспортирането на добитата суровина по съществуващият технологичен и основен извозен 

път, в района не се очаква. Възложителят ще работи с нова и добре поддържана техника, а и 

населените места са значително отдалечени. 

Практически населението в района няма да бъде подложено на здравен риск от 

реализирането на ИП по отношение на замърсяване на жизнената среда с вредни 

вещества, прах, шум и вибрации. 

1.3. Мерки за здравна защита и управление на риска 

Профилактични мерки по отношение опазване здравето на работещите в кариерата 

Могат да се изброят следните основни изисквания за безопасни условия на труд: 

 С антифони да бъдат снабдени багеристите и булдозеристите; 

 Да се използват антивибрационни ръкавици и постелки; 

 През студените периоди да се взема мерки ръцете да бъдат сухи и топли; 

 През горещите летни дни в кабините на багерите и булдозерите да има 

поставени вентилатори; 

 Работниците да бъдат снабдени с подходящо за сезона работно облекло; 

 Да се провеждат редовни профилактични прегледи, насочени към разкриване на 

свързаните с труда заболявания. 

В Таблица № 63 са систематизирани всички рискови фактори с неблагоприятно 

въздействие върху здравето на работещите, ангажирани с реализиране на инвестиционното 

предложение и съответните мерки за намаляване на професионалния риск. 

Таблица № 63 Рискови фактори с неблагоприятно въздействие върху здравето на 

работниците на площадката и съответните мерки за намаляване на професионалния риск 

 

Вид рисков фактор 
Условия за вредно 

въздействие 
Мерки за ограничаване на здравния 

риск в трудовата среда 
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Почвен прах.  
Прах от 
дейности на кариерата 

  Сухо и ветровито време 

Употреба на лични предпазни 
средства. 

Използване на платнища при извозване 

на материалите с автосамосвали. 

Оросяване на вътрешно-кариерните 

пътища 

Газови емисии от ауспухни 
газове 

Дизелово гориво за машини в 
кариерата и автосамосвали 

Зареждане с висококачествени горива, 

контрол на емисиите, технически 

изправни МПС 

Замърсяване на средата със 
смазочни моторни масла 

Технически неизправни 
МПС, неправилна смяна на 

масла 

Извършване на смяната на масла 
според изискванията 

Наднормени шумови нива. 
Вибрации 

Работа с тежки машини и 
автосамосвали 

Работа с добре поддържани машини и 
автосамосвали.  

Антифони 

Прегряващ или преохлаждащ 
микроклимат Работа на открито 

Осигурява се подходящо облекло, 
ботуши, шапки. 

Тежко физическо натоварване. 
Принудителна работна поза 

Вдигане на тежести.  
Ръчна дейност 

Осигуряват се подходящи почивки 

Психо-сензорно натоварване. 
Висока отговорност 

Трудни за разработване етапи 
от кариерата 

Да се работи под ръководството на 
квалифицирани специалисти 

Възможни трудови злополуки 
Падания, повърхностни 
наранявания и травми 

Провежда се персонален инструктаж. 
Използване на лични предпазни 

средства 
Да бъдат спазвани 
изискванията за безопасни 

условия на труд по отношение 

поднормено ограничаване на 

праховите и физични 

вредности на работните места 

 

Мерки за понижаване на здравния 
риск на работното място. 

Профилактика на професионалната 

заболяемост 

 

Във връзка с потенциалните здравни рискове е необходимо спазването на всички 

изисквания на здравната профилактика, а именно:   

 Неорганизираните емисии в атмосферния въздух (емисии на прахови частици) са 

рисков фактор както за развитието на белодробни заболявания от общ характер, 

свързвани с дразнещия ефект на праха, такива като ринит, хронични бронхити и 

техните усложнения, така и за развитието на професионална прахова патология. 

Вземането на всички технически и медико-профилактични мерки в това отношение е 

от първостепенна важност за съхраняване здравето на работниците. 
 

 Спазване на техническите характеристики за общи вибрации на булдозерите и 

тежкотоварните автомобили;  
 

 Спазване на физиологичните режими на труд и почивка (Наредба № 15/1999 г. на МЗ). 

Необходимо е вземането на всички мерки за обезопасяване труда на работещите 

посредством информиране чрез инструкции за боравене с необходимите машини и 

съоръжения.   

Други профилактични мерки и препоръки за опазване здравето на населението са:  
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 Осигуряване на оптимална технологична организация между отделните процеси, 

свързани с прахообразуване и прахоотделяне с цел съкращаване на времето и пътя на 

транспортиране и обработване на материалите; 
 

 Кариерата да не работи нощно време;  
 

 Редовно поддържане на чистотата и изправността на пътното трасе в района на 

кариерата и извън нея, тъй като това значително ще понижи концентрациите на прах, 

вкл. фини прахови частици в атмосферния въздух; 
 

 Необходимо е да се предвиди оросяване на вътрешно-кариерните пътища при сухо и 

ветровито време; 
 

 Необходимо е да се използват платнища при извозване на материалите с автосамосвали 

съгласно изискванията на  чл. 70 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. 

Експлоатацията на находище „Окопите” при условие на използване на модерна, 

екологосъобразна техника, и от друга страна, при спазване на отправените препоръки 

по отношение опазване здравето на работещите и населението, не се очаква да 

допринася за влошаване на здравното състояние на жителите в района и работниците 

на кариерата. Може да се направи извода, че при условия на правилно експлоатиране, 

инвестиционното предложение за „Добив на подземни богатства - строителни 

материали /пясъци/, от находище „Окопите”, разположено в землището на с. Окоп, 

Община Тунджа, Област Ямбол”, не се очаква да застраши здравното състояние на 

работниците на кариерата и населението от района. 

2. Растителен и животински свят. Защитени природни територии. Защитени зони по 

Натура 2000 

Терминът „биологично разнообразие” е използван за първи път през 1968 г. от 

естественика и природозащитник Raymond F. Dasmann в книгата му A Different Kind 

of Country advocating conservation. Въпреки това, терминът е широко възприет след повече от 

десетилетие и влиза в обща употреба в областта на науката и политиката за околната среда 

през 1980-те. Томас Лавджой е този, който в предговора на книгата Conservation Biology, 

въвежда термина сред научната общност.  

Биологичното разнообразие представлява многообразието от живи организми във 

всички форми на тяхната естествена организация, на техните съобщества и местообитания, на 

екосистемите и процесите, протичащи в тях. Съгласно чл. 1, ал. 3 от ЗБР, биологичното 

разнообразие е неразделна част от националното богатство и опазването му е приоритет и 

задължение за държавните и общинските органи и гражданите.  

В Конвенцията за биологичното разнообразие, разработена от програмата UNEP на 

ООН за околна среда (United Nations Environment Programme) през 1993 г. и ратифицирана от 

България (1996 г.), биологично разнообразие е дефинирано като многообразието на живите 

организми от различни източници (сухоземни, морски и други водни екосистеми) и 

екологичните комплекси, от които те са част, т. е. включва разнообразието в рамките на 

отделния вид, между видовете и в екосистемите.  

Състоянието на биологичното разнообразие в България, заплахата за него, както и 

мерките за опазване на природата са отразени в Националната стратегия за опазване на 

биологичното разнообразие. От цитираната стратегия, става видно, че макар че България е 

относително малка страна, тя е богата на биологично разнообразие поради разнообразния си 

климат, геология, топография и хидрология. Тя заема площ от 1:10 912 кв. км. - на нейната 

територия се срещат 26 % от всички описани в Европа видове, които представляват над 2 % от 
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видовете в света. Съответно тя се нарежда сред държавите с най - голямо биологично 

разнообразие в Европа.  

Територията на България е част от Европейско-Западносибирската биогеографска 

област на Палеарктичното царство и е разположена в биома на широколистните и смесените 

гори на умерените ширини в северното полукълбо. След задълбочен анализ на климатичните 

области и райони у нас и намиращата се в тях биота, през 1988 г. Груев и Кузманов предлагат 

схема за биогеографско райониране на България, която много точно отразява връзката между 

климата и релефа от една страна и биотичните комплекси, от друга. Според двамата автори 

страната се разделя на 5 основни биогеографски района: Севернобългарски, Среднобългарски, 

Южнобългарски, Черноморски и Планински, които от своя страна допълнително се поделят 

на общо 19 подрайона.  
 

 
 

Фиг. 10 Карта на Биогеографските райони и подрайони на България (по Груев, 1988)  

Легенда: 

І-Южнобългарски район: І1-Струмско-Местенски подрайон; І2-

Източнородопски подрайон;  І3-Долномаришко-Долнотунджански подрайон; І4-

Странджански подрайон;   

ІІ-Среднобългарски район: ІІ1-Подрайон на Горнотракийската низина; ІІ2-

Подрайон на Тунджанската хълмиста низина; ІІ3-Източно старопланински 

подрайон; ІІ4-Горнострумски подрайон;   

ІІІ-Севернобългарски район: ІІІ1-Дунавски подрайон; ІІІ2-Лудогорски 

подрайон; ІІІ3-Добруджански подрайон; ІІІ4-Предбалкански подрайон; ІІІ5-

Софийско-Радомирски подрайон;  

ІV-Черноморски район;  

V-Планински район: V1-Старопланински подрайон; V2-Рило-Родопски 

подрайон; V3-ВитошкоИхтимански подрайон; V4-Краищенско-Конявски 

подрайон; V5-Западнобългарски граничен планински подрайон; V6-Подрайон на 

Славянка.  
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Територията, предмет на инвестиционното предложение попада в Среднобългарския 

биогеографски район. Районът попада в умереноконтиненталната климатична подобласт на 

европейската континентална климатична област – лятна сухота и проявено безводие. 

Средната годишна температура на въздуха е 12,2°С. Климатичните условия благоприятстват 

съществуването на най-много средиземноморски видове, както и на 

преходносредиземноморски съобщества. Климатът се формира под влияние на фактори, 

характерни както за континенталния, така и за континентално-средиземноморския тип 

климат. Важна роля за формиране на климата играе релефа и близостта на Черно и 

Средиземно море. На север Старопланинската верига ограничава нахлуването през зимата на 

студени въздушни маси. От югозапад Рило-Родопската област ограничава проникването на 

топли въздушни маси, формирани над Средиземно море.  

2.1. Растителен свят   

Изменения в състоянието на флората в резултат от реализирането на 

инвестиционното предложение  

Поради спецификата на Община Тунджа естествената растителност заема съвсем 

ограничени пространства. Тя е изтласкана и се е съхранила само в онези места, които са по-

малко годни за развитие на земеделието. По-голяма част от територията на Община Тунджа е 

заета от селскостопански земи на мястото на смесени гори от цер и виргилиев дъб, често с 

примес от дръжкоцветен дъб. В североизточната част на Общината селскостопанските земи 

заемат мястото на смесени гори от цер и благун, а по-течението на р. Тунджа - мястото на 

гори от полски бряст, полски ясен, дръжкоцветен дъб и др. Малки площи заемат горите от 

дръжкоцветен дъб и летен дъб, на места примесени с полски клен /по течението на р. Тунджа/; 

гори от граница и виргилиев дъб със средиземноморски елементи /в южната част на 

Общината/; храсталаци от драка, примесени със смин в съчетание с ксеротермни тревни 

формации на мястото предимно на ксеротермни горски формации от граница и виргилиев дъб 

/в южната част на Общината/. Халофитни тревни формации с преобладаване на изворник, 

елуропус, стъкленка и др. заемат отделни малки площи в западната част на Общината. 

Запазилите се единични дървета и групи от дървета говорят за предишно 

разпространение на обширни горски масиви. Унищожени са гори от вековни дъбове, габъри, 

брястове, лески и др. Сега преобладава културна и селскостопанска растителност. Горската 

растителност в района е представена от различни видове дъб, липа, ясен, върба, топола, габър 

и др. в поречието на Тунджа, лесопарк Боровец и Ормана, както и изкуствено създадените 

горски пояси.     

Районът,  в  който  попада  инвестиционното предложение  е  част  от  територия,  

която  по  своята биоценотична стойност може да бъде класифицирана като: биоценоза, 

създадена от човека и намираща се под антропогенно влияние с висока степен на 

толерантност. Находището попада в сравнително урбанизирана територия – зона, в която е 

извършван в миналото добив, зона в близост до пътища и населени места, наличие 

селскостопански площи – ниви  и  др. Предоставеното на концесия находище е разположено в 

район с преобладаващи обработваеми и необработваеми земеделски земи, с единични дървета 

и храсти, в район с преобладаващи селскостопански дейности, със слабо развити 

инвестиционни процеси и липса на реализирани в съседство инвестиционни предложения. 

  Спецификата на екологичните условия, създадени от почвата, модифициращо влияние 

на елементите на климата и др. е решаваща за формирането и развитието на растителната 

покривка в района. Въз основа на биоекологичните особености и връзките на основните 

ценози в изследвания район може да се определи един основен тип растителност, 

идентифицирана като ксеротермна и по – рядко мезоксеротермна тревна растителност. 
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Съществуващите на територията на находище „Окопите” растителни видове са широко 

разпространени в природата, отличават се с лесната си приспособимост към ежегодните 

процеси на  измененията на средата, осигуряващи им висока репродуктивна способност. 

Съставът на растителната покривка не дава основание да бъде причислен към някои от 

типовете местообитания, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони. 

Въздействието на инвестиционното предложение върху растителната покривка ще бъде 

свързано с нарушение на площта на растителните съобщества и техните популации. При 

изкопните дейности ще бъде унищожена растителността в границите на добивното поле. При 

разкривните и добивни дейности ще бъдат засегнати основно широкоразпространена 

характерна за целия район растителност. Вторична дървесна растителност се е развивала 

около кариерната площадката и пътищата. Дърветата са единични, закелевели и от 

храсталачен тип. В близост и около находището липсват горски площи. Ще бъдат 

премахнати отделни храсти или групи от тях, като обикновената драка (Paliurus spina-

christi), келяв габър (Carpinus orientalis), шипка (Rosa canina), трънка (Prunus spinosa), 

обикновен глог (Crataegus monogyna), повет (Clematis vitalbа), къпина (Rubus). В района се 

срещат самонастанили се обикновен орех (Juglans regia), обикновен дъб (Quercus robur), 

известен още като летен дъб, бял бряст (Ulmus laevis). Повечето от горепосочените саморасли 

дървесни видове са във влошено санитарно състояние, но има и такива в отлично или много 

добро. Дървесните видове ще бъдат съхранени. Характерът на растителността се обуславя от 

особеностите на почвено – климатичните условия. Добивните дейности ще засегнат 

земеделски територии, в които тревните съобщества са представени от тревни съобщества с 

беден състав от широко разпространени и предимно рудерални видове, характеризиращи се с 

разнотревие - на около 15% от общата площ са разпръснати ксеротермни тревни съобщества с 

преобладаване на белизмата (Dichantium iscahaemum), луковичната ливадина (Poa bulbosa), 

садина (Chrisopogon grillus) и др. и по – рядко мезоксеротермна растителност. Ксеротермните 

са растения, които се развиват на сухи и топли местообитания. Теренът в концесионната площ 

е еднообразен – обработваеми ниви, заети от агроценози и малка част запустели  земи - 

основно бедни ксерофитни тревни нископродуктивни съобщества, без дървесна  растителност 

и храсти. Формирани са два много дълбоки котлована с неустойчиви брегове и неправилни 

контури. Двата терена са се превърнали в езера, които в течение на годините се еутрофицират 

и заблатяват. Тук там на отделни места се развиват върби и храсти. Двете разработени петна 

заемат около 25 % от площта.  

  В електронния регистър на вековни дървета, обявени по реда на Закона за биологчинто 

разнообразие,  на територията на с. Окоп няма данни за регистрирано вековно дърво. Няма 

литературни данни и за находища на лечебни растения със стопанско значение, които 

попадат под разпоредбите на Закона за лечебните растения. Няма литературни данни за 

находища на ендемични видове или видове защитени от Закон за биоразнообразието в 

района на село Окоп. 

При реализацията на инвестиционното предложение ще се засегнат единствено 

храстово тревните екосистеми на площадката. Характерно за тях е, че са доста 

толерантни и пластични и добре приспособени към специфичните условия, създавани от 

основните екологични фактори. При по-малките промени в хидрологичен, температурен и 

светлинен режим след усвояване на територия от човека, те сравнително лесно възстановяват 

предишното си качество, при последващата липса на масирано въздействие. Формира се бавно 

ново  мозаечно  флористично  съобщество  от  рудерално  –  антропопресивен  характер  без 

консервационно значение.  

На територията, предвидена за реализация на инвестиционното предложение не се 

очаква развитие на ценни флорни елементи, тъй като площадката е разположена в зона, 
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създадена от човека и намираща се под антропогенно влияние с висока степен на 

толерантност. При откривните и добивни работи ще бъде пряко и дълготрайно засегната 

основно тревната и храстова растителност. Отстраняването на растителността в процеса на 

добивните работи /макар и в дългосрочен период от време/ няма да доведе до необратимо 

отрицателно въздействие върху растителността в прилежащите територии. В резултат 

на добивните дейности не се очаква влошаване условията на обитаване в съседните 

територии.  При разкривката, добивните дейности, депонирането на земни маси и 

използването на вътрешно кариерни пътища няма да бъдат засегнати естествени находища на 

растителни видове, предмет на опазване съгласно чл. 40 и чл. 41 от ЗБР. Извън 

съществуващата площадка на ИП се очаква запазване на състава на наличната растителност 

или продължаваща рудерализация, тъй като техниката ще минава до съществуващи пътища и 

обработваеми земи с трайно въздействие от антропогенни дейности. 

2.2. Животински свят 

Изменения в състоянието на фауната в резултата от реализирането на 

инвестиционното предложение  

Богатата и разнообразна фауна на България е неразривно свързана с богатата и 

разнообразна флора. Тя представлява много важен компонент на природната среда. Нейното 

хармонично съчетаване и дозиране с останалите компоненти на природната среда 

представлява важно условие за поддържане на екологичното равновесие в природната среда. 

Наблюдава се голямо единство между растителните видове и тревопасните животни и между 

хищните животни и тревопасни видове. Голяма част от насекомите са вредни за естествената 

растителност, селскостопанските култури, за домашните животни и човека. В същото време те 

представляват естествена храна за много птици. Дребните хищници са храна на по-едрите 

хищници и т. н. Между полезните за човека фаунистични видове са някои насекомоядни 

птици - розовият скорец (Pastor roseus ), щъркелът (Ciconia), сивата яребица (Реrdix perdix 

perdix L), прилепите (Chiroptera) и др.  

Дивите животни са обект на ловуване от човека - заек (Lepus europaeus), лисица 

(Vulpes), дива свиня (Sus scrofa), сърна (Capreolus capreolus). От пернатия дивеч обект на 

ловуване са сивата скална яребица, пъдпъдък, дивите гълъби, гургулицата, дивите гъски и 

дивите патици. 

Община Тунджа се отличава с твърде редуцирана средноевропейска и преходно 

средиземноморска фауна. Тук значително стесненият ареал на естествената растителност и 

широкото разпространение на усвоените от стопанската дейност на човека площи определят 

незначителната фаунистична населеност. Фауната му се характеризира с голямо разнообразие 

на водолюбиви птици, които намират много добри условия за съществуване по поречието на 

Тунджа с нейните острови и лонгозни гори. Тук са единствените естествени местообитания на 

колхидски фазан (Phasianus colchicus) в страната. В този подрайон гнездят червената чапла 

(Ardea purpurea), сивата чапла (Ardea cinerea), нощната чапла (Nycticorax nycticorax), черният 

щъркел (Ciconia nigra), прелитат и спират розовият пеликан (Pelecanus onocrotalus), бялата 

лопатарка (Platalea leucorodia) и дори някои крайморски птици като сребристата чайка (Larus 

argentatus), черногушият гмуркач (Gavia arctica) и др. Групата на бозайниците е представена 

от белката (Martes foina), златката (Martes martes), язовецът (Meles meles), дивата котка (Felis 

silvestris), чакалът (Canis aureus) и др. 

Конкретно за терена, предвиден за реализация на инвестиционното предложение е 

възможно да са преминаващи лисица (Vulpes vulpes), черен пор (Putorius putorius), язовец 

(Meles meles). Няма местообитания на лалугера (Spermophylus citellus), но има видими дупки 

на други видове дребни бозайници – мишки и полевки. Едри бозайници не се наблюдават, тъй 



Доклад за ОВОС на ИП за: „Добив на подземни богатства - строителни материали /пясъци/, от находище „Окопите”, 

разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол” 

 
 

 
Възложител: „РЕСУРСИ” ЕООД  138 

като площадката е разположена на голямо открито пространство, без необходимата 

хранителна база и укрития и извън миграционни пътища. За двата стабилни водоема са 

характерни голяма водна жаба (Rana ridibunda) и жълтоуха водна змия (Natrix natrix), а общо 

за площта други представители на херепетофауната - зелена крастава жаба (Bufo viridis), зелен 

гущер (Lacerta viridis), стенен гущер (Podarcis muralis), пепелянка (Vipera ammodytes). 

Възможно е присъствието и на други видове змии. Срещат се птици, характерни за откритите 

пространства На площадката е възможно да бъдат срещнатати обикновен мишелов (Buteo 

buteo), керкенез (Falco tinnunculus), гривяк (Columba palumbus), пъдпъдък (Coturnix coturnix), 

качулата чучулига (Galerida cristata), коприварче (Sylvia communis), сиво каменарче (Oenathe 

oenathe), сива овесарка (Emberiza calandra), щиглец (Carduelis carduelis), скорец (Sturnus 

vulgaris), полско врабче (Passer montanus), сврака (Pica pica), сива врана (Corvus corone) и др. 

Главно негативно въздействие върху фауната ще се осъществи по време на самата 

експлоатация на обекта, поради навлизането на техника и хора – възникване на наднормен 

шум в рамките на работното време, което ще допринесе за дискомфорт на обитателите на 

района. Възможно е унищожаване на някои представители на фауната или частична 

фрагментация на някое местообитание, предимно представители на степната фауна като 

обикновена полевка (Microtus arvalis), европейска къртица (Talpa europaea), сляпо куче 

(Nannospalax leucodon), полска мишка (Apodemus agrarius) и други обитаващи подземни 

укрития. Въздействията ще бъдат с временен и краткосрочен характер, предвид ниската 

чувствителност на тези животни към подобни въздействия и бързата приспособимост на 

видовете към нови условия в съседни територии.  

Осъществяването на инвестиционните намерения няма да промени местообитанията и 

да се отрази подчертано негативно на местните представители на животинския свят. 

Възможно е отделни индивиди от видовете (птици), предмет на опазване в близките зони, да 

пресекат територията, и по този начин да се изложат на риск. Въздействието съвпада с 

общото въздействие върху орнитофауната въобще. С прилагането на подходящи мерки, 

риска от сблъсък на индивиди от популации на видове, предмет на опазване в най-близко 

разположените зони, на практика се равнява на нула. Ето защо кумулативно въздействие не 

може да има.   

2.3. Защитени територии и защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000  

България е и една от най-богатите на биологично разнообразие европейски държави и е 

на трето място в ЕС по процент от националната територия, която попада в европейската 

екологична мрежа Натура 2000 (34.4%). Страната ни осигурява необходимата грижа за 

дългосрочното оцеляване на застрашени видове и местообитания, в съответствие с 

международните договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното 

разнообразие.  

В изпълнение на европейските Директиви за опазване на местообитанията, флората, 

фауната и птиците, страната ни защитава над 90 типа природни местообитания и над 300 вида 

растения и животни. В Р България са обявени 3 национални парка, 11 природни парка, 55 

резервати, 35 поддържани резервати, над 500 защитени местности и 350 природни 

забележителности. С цел опазването и ефективното управление на защитените територии, се 

разработват и прилагат Плановете за управление. С поставянето под режим на защита на 

определени територии се цели да се опазят в естествено състояние комплексите от 

саморегулиращи се екосистеми, както и отделни растителни и животински видове. От 

резерватите 17 са включени в системата на ЮНЕСКО - езерото Сребърна, Боатин, 

Царичина /в Стара планина/, Парангалица /Рила/, Байови дупки /Пирин/ и др. В тях се опазват 

както растителни, така и животински видове. Списъкът на защитените животни включва 472 
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вида, а на защитените растения - 763 вида. Защитени са еделвайсът, пясъчната лилия, 

странджанската зеленика, дървовидната хвойна и др., а от животинските видове - тюленът 

монах, делфин, пеперуди, бръмбар рогач и др. 

2.3.1. Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/    

На територията на Община Тунджа са разположени следните защитени територии:  

 Защитена местност (ЗМ) „Дебелата кория - с. Тенево” е с площ 30.32  хектара. 

Местоположение: Област: Ямбол, Община: Тунджа, Населено място:  с. Тенево. 

Документ за обявяване - Заповед № 503 от 08.07.1980 г., ДВ бр. 65/1980 г. Промяна в 

площта - актуализация със Заповед № РД-947 от 28.12.2007 г., ДВ бр. 32/2008 г. 

Цели на обявяване: Опазване на естествена ясенова и брястова гора и характерен 

пейзаж; 

Режим на дейности: 

- Забранява се пашата на домашни животни; 

- Забранява се повреждане на горската растителност; 

- Забранява се преследването на дивите животни и нарушаване на местообитанията им; 

- Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други 

дейности, с които се изменя ландшафта; 

- Забранява се извършването на каквото и да е строителство освен предвиденото по 

устройствения проект за защитената територия; 

- Разрешава се в горите да се водят отгледни и санитарни сечи, съгласувани с 

районната инспекция за опазване на природната среда. 

Защитената местност отстои на около 3,5 км от находището. 

 Резерват „Горна топчия”  

Резерват „Горна Топчия” е обявен с Постановление на Министерския съвет 

№1171/24.09.1951 г. с площ 110 ha. Заповед №754/19.07.1984 г. на КОПС при МС увеличава 

площта му на 160.2 ha. Последната актуализация е направена със Заповед №РД-942/28.12.2007 

г. на МОСВ. Окончателната му площ е 164.38 ha. План за управление е утвърден със Заповед 

№ РД-799 от 02.12.2015 г. /ДВ бр. 100/2015 г./ на министъра на околната среда и водите.   

Целта на обявяването на резервата е опазване на лонгозни гори по поречието на река 

Тунджа. Резерват „Горна Топчия” е разположен в Югоизточна България, в Тракийската 

низина по средното течение на река Тунджа, която е негова северна и източна граница. На 

запад от резервата се простират обработваеми земи, а на юг – горски територии. Резерват 

„Горна Топчия” е изключителна държавна собственост съгласно чл. 8 от Закона за защитени 

територии. Залесената площ заема 99.1% от територията на резервата. 

 Защитена местност „Лонгозите” 

  ЗМ се намира на територията на с. Бояново, Община Елхово и с. Коневец, Община 

Тунджа. Със Заповед № РД-832/14.11.2011 г. е актуализирана площта на защитената 

територия. Обявена е като буферна зона на резерват „Горна Топчия” със Заповед № 755 

от 19.07.1984 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда при 

Министерския съвет (ДВ, бр. 69 от 1984 г.), прекатегоризирана в защитена местност със 

Заповед № РД-619 от 27.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.72 от 

2007 г.), от 1578 dka на 1769,091 dka. 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=55
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=1&areaID=12


Доклад за ОВОС на ИП за: „Добив на подземни богатства - строителни материали /пясъци/, от находище „Окопите”, 

разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол” 

 
 

 
Възложител: „РЕСУРСИ” ЕООД  140 

  Режим на дейности: 

  - Забранява се строителство на сгради, пътища и канали; 

- Забранява се разкриване на кариери и мини, изменяне на водния режим и корекция 

на реката, замърсяване с химически вещества, промишлени и битови отпадъци; 

- Забранява се създаване на лични и помощни стопанства; 

- Забранява се ловуване; 

- Забранява се събиране на яйца и разваляне на гнездата на птиците; 

- Разрешава се обработване на земята от поземления фонд; 

- Разрешава се провеждане на горскостопански мероприятия в насажденията; 

- Разрешава се провеждане на мероприятия за подобряване състоянието на местната 

форма на колхидския фазан, както и подобряването на състоянието на 

екосистемата в резервата, по предварително съгласуван с Комитета за опазване на 

природната среда и Българската академия на науките план; 

- Разрешава се риболова по река Тунджа. 

 Защитена местност „Веселиновска гора” е с площ 15.0 хектара. 

Местоположение: Област: Ямбол, Община: Тунджа, с. Веселиново. Документ за 

обявяване - Заповед №357/ 09.02.1973 г. /ДВ бр. 21/1973 г./  Прекатегоризация със 

Заповед №РД-854 от 18.09.2002 г. /ДВ бр. 108/2002 г./; 

Цели на обявяване: Опазване на широколистна лонгозна гора; 

Режим на дейности:  

- Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни, с оглед за 

подобряване на санитарното и ландшафтно състояние на обектите. Стопанисването да 

се извършва съгласно устройствените проекти с максимално запазване на природната 

обстановка; 

- Забранява се пашата на добитък през всяко време; 

- Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък и други 

инертни материали, изхвърляне на сгурия и различни промишлени отпадъци, както и 

всякакви действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка в тях. 

 Природна забележителност „Тетролика” е с площ - 16.5 хектара. 

Местоположение: Област: Ямбол, Община: Тунджа, с. Симеоново. Документ за 

обявяване - Заповед №425 от 18.05.1987 г., /ДВ бр. 45/1987 г./; 

Цели на обявяване: Опазване на единственото находище на блестящо лале - български 

ендемит. 

Режим на дейности: 

- Забраняват се всякакви дейности, които водят до повреждане или унищожаване на 

дърветата; 

- Забранява се късането или изкореняването на растенията; 

- Забранява се влизането, лагеруването, преминаването и паркирането на моторни 

превозни средства; 

- Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други 
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дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така 

и на водния и режим; 

- Забранява се паша на домашни животни; 

- Забранява се всякакво строителство; 

- Разрешава се разселване на луковици от блестящо лале съгласувано с БАН и КОПС. 

 Защитена местност „Търнавски бакаджик” е с площ 14.88 хектара. 

Местоположение: Област: Ямбол, Община: Тунджа,  с. Победа, с. Търнава. Документ 

за обявяване - Заповед № РД-31 от 16.01.2013 г., ДВ  бр. 14/2013г./.  

Цели на обявяване: Опазване на растителен вид Тракийски клин (Astracantha thracica) и 

неговото местообитание; 

Режим на дейности: 

- Забранява се промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята; 

- Забранява се строителство, с изключение на дейности, свързани с реконструкция и 

ремонт на съществуващи съоръжения; 

- Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства; 

- Забранява се внасяне на неместни видове. 

Територията на разглежданото инвестиционно предложение е отдалечена от 

посочените по горе защитени територии. Видно от гореизложеното, реализирането на обекта 

не е свързано с дейности, които са в противоречие с режима на опазването на най-близко 

разположените защитени територии.   

2.3.2. Защитени зони от Натура 2000  

Националната екологична мрежа е регламентирана в Р. България със Закона за 

биологичното разнообразие. Някои от елементите ѝ имат над 50 годишна история – паркове и 

резервати. Други са нови за практиката ни и тепърва ще бъдат изграждани. Елементите на 

националната екологична мрежа са:  

- защитени зони, в които могат да участват защитени територии;  

- защитени територии, които не попадат в защитените зони;  

- буферни зони около защитени територии.  

В Националната екологична мрежа приоритетно се включват:  

- КОРИНЕ места като територии, описани по стандартната международна методика на 

проекта на Съвета на Европа „КОРИНЕ биотопи”; 

- Рамсарски места като влажни зони, които отговарят на критериите на Конвенцията по 

влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания за водолюбиви 

птици (Рамсарска конвенция);  

- Орнитологични важни места - територии от международна значимост за опазване на 

птиците, описани по стандартната международна методика на Бърд Лайф Интернешънъл. 

Националната екологична мрежа цели дългосрочно опазване на биологичното, 

геологичното и ландшафтното разнообразие; осигуряване на достатъчни по площ и качество 

места за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на 

дивите животни; създаване на условия за генетичен обмен между разделени популации и 
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видове; участие на Република България в европейските и световните екологични мрежи; 

ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитени територии. От тук 

произтичат и отговорностите на общинската администрация както за съхранение на обявените 

по Закона за защитените територии, така и за изграждането на останалите компоненти на 

нейната територия. 

Най-близо разположената защитена зона (на около 3.5 км) до находище „Окопите” е ЗЗ 

BG0000195 „Река Тунджа - 2”. 

 Защитена зона „Река Тунджа - 2” 

Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията; 

Местоположение: Област: Хасково, Община: Тополовград, с. Княжево, с. Срем; 

Област: Ямбол, Община: Елхово, гр. Елхово, с. Бояново, с. Гранитово, с. Изгрев, с. 

Кирилово, с. Трънково; Област: Ямбол, Община: Тунджа, с. Каравелово, с. Коневец, с. 

Кукорево, с. Маломир, с. Окоп, с. Тенево, с. Ханово; Област: Ямбол, Община: Ямбол, 

гр. Ямбол. 

Цели на опазване:  

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата; 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.  

Предмет на опазване в ЗЗ „Река Тунджа - 2” BG 0000195 са следните видове и 

местообитания: 

6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion 

albi  

6510 Низинни сенокосни ливади  

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior 

или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)  

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори  

92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba  

Бозайници: Видра (Lutra lutra), Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), 

Мишевиден сънливец (Myomimus roachi), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Трицветен 

нощник (Myotis emarginatus), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Лалугер 

(Spermophilus citellus), Пъстър пор (Vormela peregusna).  

Земноводни и влечуги: Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Ивичест смок 

(Elaphe quatuorlineata), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена 

костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Голям гребенест 

тритон (Triturus karelinii).  

Риби: Распер (Aspius aspius), Маришка мряна (Barbus plebejus), Европейска горчивка 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=2&areaID=195
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(Rhodeus sericeus amarus).  

Безгръбначни: Бисерна мида (Unio crassus), Ценагрион (Coenagrion ornatum), Лицена 

(Lycaena dispar), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков 

сечко (Morimus funereus), Алпийска розалиа (Rosalia alpina). 

Бозайници - теоретично потенциални отрицателни въздействия върху местообитания и 

индивиди от консервационно значими видове бозайници могат да се очакват при 

отстраняването на растителност при осигуряване на достъп за извършване на дейности по 

разкриване и подготовка на пясъците за изземване. Тъй като, значителна част от площта е 

вече нарушена от извършван в миналото добив /находището е разработено още през 80-те 

години на миналия век/, на това въздействие няма да са подложени всички земи в границите 

на концесионната площ.  

Земноводни и влечуги - би могло да се отчете наличие на слабо пригодни 

местообитания в границите на кариерната площадка. Условия за постоянно или временно 

обитаване на индивиди от тези видове в границите на находище реално отсъстват.  

Риби - реализирането на ИП не е свързано с пресушаването или замърсяването на 

воден обект, така че целият клас риби не е застрашен от реализирането му. Местообитания на 

представителите на ихтиофауната във водните басейни, няма да бъдат засегнати от 

реализирането на инвестиционното предложение. Не се предвижда заустване на отпадни води 

в тях или нарушения на хидроложкия режим, които да доведат до пресъхването и 

замърсяването им.   

Реализирането на ИП ще бъде с незначителни въздействия върху представителите на 

рибите.  

Безгръбначни - потенциални отрицателни въздействия върху местообитания и 

индивиди от видовете от безгръбначна фауна могат да се очакват при отстраняването на 

растителност при осигуряване на достъп за извършване на дейности по разкриване и 

подготовка на пясъците за изземване. По отношение на популациите на видовете, степента на 

въздействие се определя като незначителна - неразличима от природните промени. 

Районът на кариерната площадка, предмет на инвестиционното предложение, не се 

третира като чувствителна зона или територия в екологичен аспект по отношение на 

биологичното разнообразие и при експлоатацията на обекта не се налага спазването на 

определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения по отношение на 

фауната и флората в допълнение към предвидените със закон. Тъй като инвестиционното 

предложение ще се реализира на терен с извършван в миналото добив, при различните етапи 

на реализация на обекта се очаква незначително въздействие върху антропогенно 

трансформираната и техногенна екосистема. При минно-подготвителните дейности се очаква 

незначително пряко (отстраняване на растителност и почвен слой) и частично косвено 

въздействие върху местообитанията и екосистемите на съседни територии от прахогазови 

емисии от неорганизирани източници от използваната техника, тъй като съществува 

потенциална възможност от отделяне на прахогазови емисии при осъществяване на минно-

подготвителните дейности и експлоатацията. Не се очаква засягане на биологичното 

разнообразие от маршрутите на тежкотоварните автомобили, тъй като механизацията ще се 

движи по съществуващите асфалтирани пътища от републиканската пътна мрежа. 

Очаквани въздействията върху защитените зони:  

 Реализирането на инвестиционното предложение не засяга територия, разположена в 

границите на защитени зони, обявени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.  
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Най-близко разположената защитена зона е на около 3,5 км от границите на концесионната 

площ. Реализирането на ИП не засяга части от защитената зона, а въздействията, свързани с 

експлоатацията му са с обхват много по-малък от разстоянието до границите на защитената 

зона. 

3. Земни недра и почви 

Почви 

При реализиране на инвестиционното предложение, почвената покривка на терена от 

316.917 дка (площта на изчислените запаси) ще бъде нарушена чрез изземване на цялостния 

почвен профил. Това води до промяна на свойствата на иззетите почви и намаляване на 

тяхното плодородие, заради изменението на биохимичните процеси, протичащи в тях. Също 

така, това е предпоставка за проява на ерозионни процеси и смесване на почвените хоризонти. 

Това въздействие върху състоянието на почвите е необратимо. Частично възстановяване ще 

има след стриктното прилагане на Плана за рекултивация. Предвидени са площадки за 

временно съхраняване на иззетите земни маси, с цел последващото им използване по време на 

планираните рехабилитационни дейности. 

Инвестиционното предложение потенциално ще причини намаляване на почвеното 

органично вещество по време на минно-подготвителните и експлоатационни работи и при 

дългосрочното складиране на иззетите почвени маси. Това води до нарушаване на 

структурите и стабилността на почвените агрегати, както и до изменение на биохимичните 

процеси. Наличието на хранителни вещества (като напр. фосфор) в почвите ще намалее 

значително още в т.н. строителна фаза, обхващаща минно-подготвителните дейности поради 

обезлесяването на допълнително усвоените площи и намаляването на растителните отпадъци, 

необходими за нормалните трансформации на веществата в почвите. В резултат, почвеното 

плодородие при последващото използване на складираните почви ще бъде понижено. 

Уплътняването на почвите се причинява от използването на тежкотоварна техника при 

дейностите в индустриалните зони, особено при интензивен и постоянен трафик. Тази заплаха 

за състоянието на почвите се изразява в намаляване на поровото пространство, което намалява 

движението на вода и въздух в почвения профил. Това води до промени в структурите на 

почвените агрегати, което е причина за препятстване на развитието на кореновите системи на 

растенията. Последствие от почвеното уплътняване са и понижената водозадържаща 

способност на почвите, както и инфилтрирането на валежните води. Това нарушаване на 

почвеното състояние е трудно обратимо и отнема години, за да бъде възстановено. 

Замърсяването на почвите е свързано с промяна на естествените химичен и физичен 

състав и свойства на почвите, което води до нарушаване на основните почвени функции. 

Замърсяването на почвите се причинява най-вече от разливи и инциденти при определени 

дейности. Друг фактор за замърсяването на почвите по време на минно-подготвителната и 

експлоатационната фази на инвестиционното предложение е въздушният пренос на прахови и 

газови емисии от конкретни дейности и използваните транспортни средства. Това може да 

доведе и до вторични негативни въздействия към прилежащите растителност, 

повърхностни и подземни води. Въздушните емисии могат да са от серен диоксид, азотен 

оксид, азотен диоксид, сероводород, озон, въглероден оксид, въглеводороди (метан, 

неметанови въглеводороди), амоняк и фини прахови частици. За намаляване на това 

въздействие е необходимо да има оросителна система.  

В случая като геоложка основа се явява полезното изкопаемо - строителни материали – 

пясъци.  Количеството доказани запаси е 1 886 475 м3.  

 Като цяло въздействието на предвиденото инвестиционно намерение върху 
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геоложката основа и земните недра може да се оцени като пряко, дълготрайно и 

необратимо, с ограничен обхват в обсега на находището. С цел намаляване на отрицателното 

въздействие се предвижда рекултивация на находището и обособяването му като открита 

водна площ. 

Възможните въздействия върху качествата на геоложката основа, земите и почвите се 

оценява, както следва: 

■ по вид - въздействието е пряко; 

■ по вероятност - в качеството им на приемна среда, земите и почвите се намират под 

постоянното въздействие от работата на обекта - или като предмет на производствена 

дейност, или като предмет на рекултивационни работи; вероятността от въздействие е 

постоянна; 

■ по продължителност - въздействието е с продължителност, равна на периода на концесия 

и след приключване на експлоатацията, когато е предвидено провеждане на технически и 

биологични рекултивационни действия; 

■ по териториален обхват - локален, в обхвата на концесионната площ; определя се като 

незначителен; 

■ по честота - постоянна, до приключване срока на концесията и изпълнение на 

рекултивационната програма; 

■ рискове за човешкото здраве - не се очакват; работи се с много добре подготвен 

персонал в условията на стриктно спазване на нормативни изисквания при извършването на 

отделните видове операции; 

■ кумулативен ефект - не са налични условия за проява на такъв ефект; 

■ превишени екологични стандарти за качество или пределни стойности - няма 

очаквания за превишаване на екологични стандарти поради това, че всеки елемент от 

експлоатацията се съобразява с най-добрите налични техники и изисквания;  

Обобщено, въздействието върху земите и почвите на инвестиционното предложение за 

добив на пясъци от находище „Окопите”, землище на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол 

се оценява като допустимо, с териториален обхват, ограничен в границите на концесионната 

площ. Кумулативен ефект няма и не се очаква.   

В заключение, въздействията върху почвите от предвидените в инвестиционното 

предложение дейности, са с локален териториален обхват (316.917 дка, в землището на с. 

Окоп). 

4. Води – очаквани хидроморфологични промени, количество и качество 

Оценка за въздействието върху състоянието на повърхностните водни обекти. 

Значимост на въздействието 

Находището попада в повърхностно водно тяло „Река Тунджа от вливане на р. 

Мочурица до вливане на р. Симеоновска” с код BG3TU570R066.   

Водопотребление на обекта 

При осъществяване на инвестиционното предложение ще се ползват:  

- Вода за питейни нужди  

Питейното водоснабдяване за работещите в кариерата е предвидено да се извършва 
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чрез доставка на минерална или трапезна вода. За целта се използват 25-литрови пластмасови 

бутилки, снабдени с ръчна помпа за пълнене на индивидуалните съдове за пиене на 

работниците.  

- 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. 

Отпадъчни води ще се формират при необходимост от извършване промивка на 

добития инертен материал, чрез мобилна пресевна-сортировачна инсталация. Ще се използва 

вода на оборотен цикъл от котловани, които са образувани при добива на инертни материали, 

като съгласно възприетата технологична схема ще са необходими, в зависимост от 

количеството и качеството на материала 864 м3/ден. Водата  чрез напорни помпи ще се подава 

от водоема на отработеното пространство до пресевно-сортировъчната миячна инсталация. 

Тъй като състава и свойствата на тези води не претърпяват промяна, а ще са замърсени 

единственно с неразтворени вещества, технологията предвижда да се изпускат във водоема на 

отработеното пространство, който ще изпълнява ролята на гравитачен утаител.       

Съгласно чл. 3, т. 9. (нова - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) от Наредба 

№2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни 

обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на 

замърсяване, не се счита за заустване, изпускането на възвратими води при добива на 

строителни материали в безотточни, изкуствено създадени от дейността водни тела със 

стоящи повърхностни води, чиито състав и свойства след естественото им утаяване не са 

влошени спрямо водите на изкуственото водно тяло, от което са отнети. 

За ползване на необходимите водни количества е необходимо да се получи разрешение 

от БД „ИБР” Пловдив (ЗВ, чл. 46 т.1, „ж”). 

- Вода за санитарно-битови нужди  

Не се предвижда снабдяването на персонала с вода за битови нужди. Санитарно 

хигиенното му обслужване ще се извършва извън площадката на кариерата. 

За работещите на находището ще се поставят тоалетни - тип „Ekotoi”. Почистването на 

същите е ангажимент на фирмата доставчик. 

Не се предвижда изграждане на допълнителна водопреносна мрежа до обекта. Обектът 

няма да се водоснабдява. 

Не се предвижда изграждане на склад за ГСМ. При експлоатацията не се очаква 

замърсяване, тъй като на работната площадка няма да се извършват ремонти на добивна и 

транспортна техника, смяна на масла, акумулатори, гуми и др. 

Обслужването и ремонтите при необходимост ще се извършват в сервизна база в град 

Ямбол. 

Горните обстоятелства определят отсъствие на негативно въздействие върху 

количественото и качествено състояние на повърхностните води при нормални 

експлоатационни условия.    

Очакваното въздействие върху повърхностните води и водния обект в процеса на 

подготовка, експлоатация и в процеса на закриване се очаква да бъде, както следва: 

Териториален обхват на въздействие: ограничен; 

Степен на въздействие: много ниско, практически ще отсъства 
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Продължителност на въздействието: много малка;  

Честота на въздействието: практически ще отсъства въздействие; 

Кумулативни въздействия: не се очакват;  

Трансгранични въздействия: не се очакват. 

Подземни води 

В изготвения Хидрогеоложки доклад за района на ИП е направена прогноза как ще се 

отрази добива на строителни материали върху хидрогеоложките условия на водното тяло в 

района, от който се води експлоатация. 

Находище „Окопите” е разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, Област 

Ямбол. Находището попада в подземно водно тяло BG3G00000NQ054 - Порови води в Неоген 

- Кватернер - Ямбол – Елхово. 

От наличната геоложка информация се вижда, че в литостратиграфския строеж на 

разглеждания район участват неогенските отложения на Елховската свита eN 1-2, представени 

от песъчливи глини, пясъци, лигнитни въглищни пластове. 

В песъчливите отложения е формиран безнапорен поток - порови води в неогенските 

отложения. Подхранването става от повърхностно течащи води, от валежите и от подложката. 

Хидрогеоложка характеристика  

Ямбол-Елховският район обединява аналогичните по тектонски и геоложки строеж 

Ямболска и Елховска синформи, които са запълнени от отложенията на неогена и алувиалните 

наслаги на р. Тунджа и нейните притоци. Районът обхваща територията на развитието на 

терциера между скалния праг при Завой-Кабиле до Княжево на юг. 

Основен водоносен хоризонт за района е алувиалният. Неогенските седименти са 

умерено водоносни само в района на Елхово-Изгрев-Бояново. 

Кватернерът е представен само от алувиалните отложения на Тунджа и нейните по-

големи притоци. Тунджанската тераса има ширина от 1 до 4 км. Стеснява се от страничния и 

подрусловия скален праг при с. Коневец и завършва при скалния праг при с. Княжево. И в 

двете места по-голямата част от подземния поток на терасата се  разтоварва в реката. 

Дебелината на терасните наслаги варира от 8 до 25 м, като чакълесто-пясъчният слой заема 

малко повече от половината. Останалата част се пада на глините, които заемат предимно най-

горните части на разреза. Водопроводимостта достига 1000-1200 м2/д, а нивопредаването - 5,5  

103 м2/д. 

Подхранването на водоносния хоризонт става за сметка на валежите. Предполага се, че 

в подхранването вземат участие и разтоварващите се в долината пукнатинни и пукнатинно-

карстови води от коренните скали (Генерални схеми поречие Тунджа, 2000, БАН). 

Добивът на строителни материали /пясъци/ от находището ще се извършва до 

максимална дълбочина 14,0 м, т.е. ще засегне част от подземното водно тяло, дефинирано с 

код BG3G000000NQ054 - Порови води в Неоген – Кватернер - Ямбол - Елхово. При изкопните 

работи няма да се използва взрив, няма да се изграждат нови водовземни съоръжения с цел 

водовземане от подземни води и не съществува риск да се предизвика хидравлична връзка с 

други водни тела. 

Нивото на подземните води е от 5,50 м (сондаж 21) до 9,90 м (сондаж 27) или на средна 

дълбочина Нср.= 7 м от терена, при средна кота ВН = 135 м. В района на находище 

„Окопите”, разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол, където ще 
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се реализира ИП, подземните води са безнапорни. В процеса на изземането на строителните 

материали не се предвиждат технологии, изискващи понижение на водните нива в 

котлованите. 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. Не се предвижда изграждане на водовземни 

съоръжения и водовземане, които биха могли да окажат влияние върху локалните 

експлоатационни ресурси на подземните води. По време на експлоатацията на площадката ще 

се поставят химически тоалетни. На разглежданата площадка не се предвижда изграждане на 

склад за ГСМ. Това определя отсъствие на отрицателно въздействие върху качественото 

състояние на подземните води при нормални експлоатационни условия. 

Оценка на влиянието на добива върху съществуващите водовземни съоръжения в 

района 

В близост до концесионната площ се намират следните водоизточници: 

- На около 2 100 м западно от находище „Окопите” се намират водовземните 

съоръжения ШК, ТК-5, ТК-6, ТК-9, ТК-10 от „ПС Бакаджик-Окоп”, стопанисвани от „ВиК” 

ЕООД – Ямбол.  

- На около 1 400 м западно от  от находище „Окопите” се намира ТК, за напояване на 

земеделски култури (поливане на зелени площи) и други цели, собственост на „Алианс 

Агрикол-Алаг” ООД, с. Окоп. 

- На около 1 700 м западно от  от находище „Окопите” се намира СК, за напояване на 

земеделски култури и животновъдство, собственост на „Алианс Агрикол-Алаг” ООД, с. Окоп. 

При определяне въздействието на кладенците използваме формулата на Тейс. 

 Понижението, което се очаква вследствие на добива е: 

S= 
2

2.25
ln

4

Q at

nT r
   

където: 

Q - загуби от водно съдържание на пясъка  

r - разстоянието до кладенците 

а - коефициент на пизопредаване, който се получава по формулата а=Т/μ , където μ е  

гравитационното водоотдаване е равно на 0.10 

Т - проводимостта на пласта 

t - времето на работа за една смяна 0.33 денонощия 

За водовземните съоръжения ШК, ТК-5, ТК-6, ТК-9, ТК-10 от “ПС БАКАДЖИК-

ОКОП”, стопанисвани от „ВиК“ ЕООД – Ямбол 

 r=2100 m, s<0,  т.е добива няма да се отрази върху водовземните съоръжения. 

За ТК, за напояване на земеделски култури (поливане на зелени площи) и други цели, 

собственост на „АЛИАНС АГРИКОЛ-АЛАГ” ООД, с. Окоп. 

 r=1400 m, s<0,  т.е добива няма да се отрази върху водовземното съоръжение. 

За СК, за напояване на земеделски култури и животновъдство, собственост на 

„АЛИАНС АГРИКОЛ-АЛАГ” ООД, с. Окоп.  

 r=1700 m, s<0,  т.е добива няма да се отрази върху водовземното съоръжение. 

Имайки предвид резултатите от провежданите инженерно-хидрогеоложки проучвания 
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в района на ИП за ,,Добив и преработка на пясъци от находище „Окопите”, разположено в 

землището на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол“ могат да се направят следните 

заключения и препоръки: 

 При разработване на находището ще се създаде изкуствено езеро, което ще бъде част 

от подземно водно тяло - Порови води в Неоген - Кватернер - Ямбол - Елхово с код 

BG3G00000NQ054; 

 Според архивна информация на всички тръбни кладенци е направен глинест или 

циментов тампонаж за изолиране на по - плитките, уязвими на замърсяване водоносни 

пластове на кватернерния водоносен хоризонт. По тази причина приемаме, че няма 

пряка връзка между водоносният хоризонт, т.е е защитен воден обект; 

 Технологията на разработване на находището не изискваща понижение на водните 

нива в котлованите и заустване на отпадъчни води е основание да се даде оценка, че 

добивът няма да има въздействие върху подземните води и водовземните съоръжения в 

района; 

 С оглед на опазване качествения състав на подземните води в района на добивните 

работи не трябва да се допускат разтворими замърсители в котлована, които биха 

замърсили кватернерния водоносен хоризонт; 

 При разработване на находище „Окопите”, разположено в землището на село Окоп, 

Община Тунджа, Област Ямбол не се очаква негативно влияние върху 

хидрогеоложките условия на водните тела в района, от които се води експлоатация; 

 В процеса на изземането на този материал не се предвиждат технологии, изискващи    

понижение на водните нива в котлованите и осушаване на същите; 

 Препоръчва се да се изготви проект за мониторинг на повърхностните води и подземни 

води в района на концесионната площ, съгласно изискванията на Наредба №1 от 

11.04.2011г. за мониторинг на водите, включващ: 

- Изграждане на 3 бр. сондажи, разположени по западния контур на 

концесионната площ, за следене нивото на подземните води; 

- Замерване на водното ниво първоначално ежедневно през първата година 

и след обработка на резултатите от наблюденията прецизиране на 

честотата на замерите; 

- В проекта да се предвиди (след съгласуване на показателите с БД „ИБР”) 

вземане на водни проби за качеството на подземните и повърхностните 

води на всяко тримесечие. 

Оценка за въздействието върху състоянието на подземните води. Значимост на 

въздействието  

В процеса на изземането на строителните материали не се предвиждат технологии, 

изискващи понижение на водните нива в котлованите. 

ИП 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. 

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

внесат промени в количественото състояние на подземните води.  
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По време на експлоатацията на площадката ще се поставят екотоалетни - тип „Ekotoi”. 

Почистването на същите е ангажимент на фирмата доставчик. 

На разглежданата площадка не се предвижда изграждане на склад за ГСМ и 

извършване на ремонтни дейности. Това определя отсъствие на отрицателно въздействие 

върху количественото и качествено състояние на подземните води при нормални 

експлоатационни условия. 

Въз основа на горните факти и заключенията в изготвения Хидрогеоложки 

доклад, прогнозата е за отсъствие на негативно въздействие върху режима на 

подземните води при реализация на инвестиционното предложение. 

Значимост на въздействието на инвестиционното предложение върху подземните 

води 

Очакваното въздействие върху подземните води в процеса на подготовка за 

експлоатация, експлоатацията и в процеса на закриване се очаква да бъде както следва: 

Териториален обхват на въздействие: в рамките на разглежданата площадка. Не се 

очаква въздействие върху СОЗ на питейни водоизточници;  

Степен на въздействие: практически ще отсъства;  

Продължителност на въздействието: до прекратяване на добивните работи; 

Честота на въздействието: практически ще отсъства; 

Кумулативни въздействия: такъв тип въздействия върху подземните води не се 

очакват;  

Трансгранични въздействия: не се очакват. 

Характерът на дейността, предмет на ИП, не е свързан с потенциална опасност от 

промяна в режима и качеството на подземните води. Дейността по добив на полезното 

изкопаемо и функционирането на спомагателните и инфраструктурни елементи не 

въздействат по никакъв начин върху защитени зони на подземни води (СОЗ на водоизточници 

за ПБВ).  

5. Атмосферен въздух 

Инженерно-геоложките условия са благоприятни за открита разработка на находището. 

Теренните дадености също благоприятстват открития кариерен метод на експлоатация, без 

извършване на пробивно-взривни работи.  

Концесионната площ от 362 662 м2 е напълно достатъчна за осигуряване на 

нормалното изземване на строителния материал, без да е нужно излизане извън границите на 

площта и навлизане в гранични територии.   

Разработването на находище „Окопите” ще се извършва без строителство на сгради и 

спомагателни обекти. Ще бъде използвано подвижно технологично оборудване. За битови 

помещения за персонала и съблекални ще се оборудват фургони на колела, чието 

местоположение при необходимост ще се променя. 

Както беше посочено по-горе в Доклада добиването на подземни богатства - 

строителни материали /пясъци/ от находище „Окопите” ще се извършва в следната 

технологична последователност:  

 отнемане и депониране на хумусния слой; 

 премахване на откривката, която се изсипва в иззетото пространство; 
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 изземване на полезното изкопаемо – изгребване на пясъка от най-горния хоризонт и 

товарене на отбитата маса чрез багер на автосамосвали; 

 транспортиране на изкопаната суровина до съществуващата промишлена площадка със 

съхранена до голяма степен бетонова настилка за просъхване; 

 при необходимост част от добивания материал ще се товари с челен товарач на 

автосамосвал и ще се транспортира до мобилната пресевно-сортировъчна миячна 

инсталация; 

 в пресевно-сортировъчната миячна инсталация се извършва сортиране на материала на 

фракции и промиване; 

 транспортиране на полученият пясък до депо за готова продукция. 

Като цяло източници на незначителни неорганизирани емисии на замърсители в 

атмосферния въздух ще бъдат извършваните механизирано-добивни дейности и използването 

на транспортна техника - 1 бр. фадрома, 1 бр. багер и 2 бр. автосамосвали. 

В резултат на извършваните дейности биха се отделили в атмосферния въздух 

единствено неорганизирани емисии на прахови частици или т.н. общ прах, който би оказал 

влияние само на работните места, но не и на околната среда в района на ИП, т.е. 

производствената дейност не би оказала влияние върху качеството на въздуха извън 

границите на обекта.  

Дейностите по разкриване, товаро-разтоварни дейности и транспортиране на добитите 

материали ще са свързани с незначителни емисии на прах и други замърсители, характерни за 

транспортната техника – сажди, азотни оксиди, въглероден оксид, бензен и неметанови 

въглеводороди. 

Източници на емисии в атмосферата ще бъдат основно транспортните средства, които 

включват използването на багер и фадрома на производствената площадка и транспортната 

техника (автосамосвали) за извозване на добитите материали. 

Технологията на изгребване на пясъците с багер и последващото товарене на пясъците 

предполага да се отделят малки прахови емисии, които няма да окажат влияние върху 

качеството на атмосферния въздух в района. Емисионният фактор, който може да се използва 

в този случай е разработен за американската агенция по околна среда (US EPA) и е много 

нисък – 0.005 кг/тон (Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. (AP-42), Vol I: 

Stationary Point and Area Sources. 13.2.2. Crushed Stone Processing.  Research Triangle Park, 

North Carolina: U.S. Environmental Protection Agency, Office of Air Quality Planning and 

Standards, October 1998.).  

Годишната производителност ще бъде до 50 000 м3 пясък. В такъв случай 

максималният капацитет за час ще бъде 5.7 м3/ч или 8.5 кг/ч.  

При максимална производителност ще се образуват 0.0425 гр на час емисии на 

прахови частици, определени като ФПЧ10 и съответно 1.02 гр на ден. 

По-значителни количества емисии на прахови частици и други замърсители се очакват 

от транспортирането на материалите. 

Данни за емисионните фактори за ФПЧ10 при транспортиране в кариерите за добив на 

пясъци са представени в „Emission factor documentation for AP-42, Vol I: Stationary Point and 

Area Sources. 13.2.2  Research Triangle Park, North Carolina: U.S. Environmental Protection 

Agency, Office of Air Quality Planning and Standards, October 1998”. От тези данни може да се 

използва емисионен фактор за транспортиране по неоросявани пътища в размер на 2 гр/км, с 

използването на който се получават емисии на прахови частици съответно- 4 гр/ч и 96 гр на 
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ден. 

В допълнение за оценка на специфичните емисии от работата на двигателите на 

транспортните средства на площадката са използвани емисионните фактори за оценка на 

емисиите от дизелови двигатели в съответствие с методиката на МОСВ (Актуализирана 

методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества  

(замърсители), изпускани в атмосферния въздух, МОСВ). 

Резултатите от направените изчисления са представени в Таблица №64: 

Таблица №64 Количества на емисиите от работата на двигателите на транспортните                          

                                     средства на площадката 
 

 ЕФ  Емисии 

  кг/т  кг/ден  кг/година  

SОx  4  0.816  297.84 

NOx  48.8  9.95  3633 

ЛОС  7.08  1.44  527.17 

CH4  0.17  0.03  12.65 

CO  15.8  3.22 1176 

CO2  3150    642  234330 
 

На базата на оценката на съществуващите източници на замърсяване на територията в 

района на ИП, чрез моделиране с използването на модела на EPA за комплексни източници 

ISC-Aermod е направена прогнозната оценка на качеството на атмосферния въздух.  

Поради характера на ИП прилагането на модел PLUME е невъзможно, защото е 

предназначен за точкови източници и не може да се използва за специфични площни и 

линейни източници, каквито са налични при експлоатацията на кариери за добив на пясъци. 

Дисперсионното моделиране е извършено с цел да се определи влиянието на 

източниците на емисии от ИП върху качеството на атмосферния въздух в района по 

отношение на замърсяването с прахови частици, определени като ФПЧ10. 

Основна роля при извършване на моделирането на замърсяването с ФПЧ10 е отредена 

на метеорологичните данни. Метеорологичният файл, съответстващ на представените 

метеорологични данни, цели да се отчетат данните за метеорологичните параметри в района 

за всеки час и ден от изследвания период. Данните, включени във файла са направление и 

сила на вятъра, температура на въздуха, височина на слоя на смесване (за извънградски и 

градски район), категория на устойчивост на атмосферата и други. Тези параметри отразяват 

устойчивостта на атмосферата в шест степенна скала (a,b,c,d,e,f) и се изчисляват по 

корелационни съотношения в зависимост от силата на вятъра и интензивността на слънчевото 

греене.  

След въвеждането на горните данни се въвеждат последователно и данните за 

източниците на емисии и замърсяването от тях, както са изчислени по-горе.  

Принципната последователност на изчисленията е следната: 

1) Изчисляват се приземните концентрации на замърсителите, предизвикани от първия 

източник, по време на работата му през първия час, като тази процедура се повтаря за всеки 

следващ източник; 

2) Повтарят се същите изчисленията за следващите часове от дадения времеви период, 
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като се получават данни за окончателните приземни концентрации за всяка точка от 

изследваната територия и за всеки час от периода; 

3) На базата на получените едночасови концентрации се изчисляват най-високи 

стойности за средночасова, средноденонощна, средномесечна, средногодишна и тн. 

концентрации, каквито са необходими за проучването.  

Крайните резултати от моделирането са представени на Фиг. 11  -  директно върху 

карта на района във вид на концентрации в µg/m3. 

Резултатите за получените максимални средночасови концентрации са представени на 

Фиг. 11: 

 

Фиг.  11 Разпределение на максималните средночасови концентрации на ФПЧ10 

От Фиг. 11 се вижда, че въздействието на ИП, дори като максимални средночасови 

концентрации на ФПЧ10 е концентрирано в границите на концесионната площ и в 

непосредствена близост до нея.  

Максималната стойност за средночасова концентрация, която е получена, е в размер на 

20.7 µg/m3 (означена в модела като 2.07Е+01), като тази стойност е получена за една точка на 

територията на концесията и за един час от изследвания период. Следва да се отчете, че това е 

максималната еднократна стойност, а по-голямата част от стойностите като цяло са много 

ниски. 

Ниските концентрации и бързото намаляване на стойностите с увеличаване на 

разстоянието. 

В съответствие с легендата на Фиг.  11 стойностите намаляват от максимум означен с 
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„х” - и червен и оранжев цвят към лилав цвят - около 3-4 µg/m3 и без цвят, където няма 

въздействие.  

Въз основа на резултатите може да се определи, че няма възможност, дори при 

неблагоприятни климатични условия, производствената дейност да доведе до влошаване на 

качеството на атмосферния въздух в района и до замърсяване на атмосферния въздух в най-

близко разположеното населено място- с. Окоп, което се намира на около 725 м от 

територията на ИП.  

Разпределението на максималните средноденонощни коцентрации е представено на 

Фиг.  12: 

 

Фиг. 12  Разпределение на максималните средноденонощни концентрации на ФПЧ10 

Максималната средноденонощна концентрация на ФПЧ10 за изследваната територия е 

получена за точка, която се намира на площадката на ИП и е в размер на близо 16 µg/m3 (1.59 

Е+01).  

За разлика от максималната средночасова концентрация, за която няма въведени норми 

съгласно действащото законодателство, максималната средноденонощна концентрация може 

да се сравни с действащите норми. 

Съгласно Приложение 1 към чл. 3 от Наредба №12 от 15 юли 2010 г., Таблица 2, за 

ФПЧ10 са определени следващите норми:  

 средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве (СДН) – 50 µg/m3 (която 

не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна 

година);  

 средногодишна норма (СГН) за опазване на човешкото здраве – 40 µg/m3. 
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Получената максимална средноденонощна концентрация в размер на 16 µg/m3 е 

значително по-ниска в сравнение с нормата от 50 µg/m3.   

Фиг. 12 показва, че не съществува вероятност извършваната дейност да повлияе на 

качеството на атмосферния въздух в най-близкото населено място - с. Окоп. 

Разпределението на средногодишните концентрации също показва съответствие с 

нормите, което е представено на Фиг. 13: 

 

Фиг. 13 Разпределение на максималните средногодишни концентрации на ФПЧ10 

Най-високата стойност на средногодишната концентрация е 13 µg/m3 (12.9Е+01), което 

е далеч под нормата от 40 µg/m3 съгласно действащото законодателство. 

 Емисиите на ФПЧ10 са ограничени основно в рамките на площта на находището и в 

непосредствена близост до нея и няма да окажат въздействие на по-голямо разстояние от 

площадката на кариерата.  

Съответно тези емисии няма да доведат до наднормено замърсяване на околната среда 

и нарушаване на действащите изисквания за качество на атмосферния въздух на територията 

в близост до концесионната площ на ИП. 

Заключение 

 В заключение може да се каже, че влиянието на емисиите в атмосферния въздух, 

основно на прахови частици, ще бъде в рамките на изискванията на действащото 

законодателство и ще е ограничено изцяло в границите и в непосредствена близост до 

площадката.  

Територията на най-близко разположеното населено място - с. Окоп, намиращо се на 

около 725 м от площадката няма да бъде засегната от емисиите в атмосферния въздух от 
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дейността на кариерата. 

Причината да не се наблюдават превишения на нормите за качество на въздуха е 

използваната технология на работа, която не предвижда взривни работи, метеорологичните 

условия в района, които не предполагат появата на силни ветрове и екстремни разпрашавания 

на далечни разстояния, които да достигнат до най-близкото населено място - с. Окоп. 

Методите на експлоатация и заложената производителност определят и много ниските 

нива на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Тези емисии са основно от 

прахови частици при извършваните дейности. 

Емисиите от използваните тежкотоварни машини и транспортни средства, които са 

фадрома, багер и два автосамосвала, свързани с отделяните газове от работата на двигателите 

са незначителни, както са определени в горните таблици. 

По този начин, с необходимото оросяване на пътищата, което ще се извършва при 

необходимост, се гарантира, че както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, 

експлоатацията на находището няма да окаже влияние върху качеството на атмосферния 

въздух. 

Качеството на атмосферния въздух в близките населени места ще се определя най-вече 

от изгарянето на твърди горива за битово отопление през зимата и използването на 

транспортните средства по действащите по-основни пътища в района. 

В обобщение, от направената оценка на наличната информация могат да се направят 

следните изводи:  

1. Дълготрайно (или средногодишно) - обектът няма да оказва дълготрайно 

отрицателно въздействие върху атмосферния въздух.  

2. Краткотрайно - обектът няма да оказва краткотрайно въздействие върху 

атмосферния въздух няма да има отрицателен ефект върху жилищните райони 

на най-близо разположеното с. Окоп.   

В годишен и краткосрочен аспект качеството на атмосферния въздух няма да бъде 

повлияно отрицателно от реализацията на инвестиционното предложение.  

6. Културно наследство   

Община Тунджа е с богато културно-историческо и архитектурно наследство. На 

територията на Общината са открити много крепости, праисторически селища и надгробни 

могили. Културно-историческите паметници с национално и международно значение са: 

разкопките край с. Драма и Античния град Кабиле. 

Най-древните следи от човешката култура, открити на територията на Община Тунджа 

датират от неолита. Те са намерени край с. Драма в местностите „Мерджумекя” и „Кайряка”. 

При проучването са открити култов окоп от средната бронзова епоха, площно селище от 

късния неолит и култовото място. Регистрирана е двуетажна къща и е реконструирана с 

пълният ѝ инвентар - повече от 200 съда. Това е най-голямата подобна находка в страната. 

Един от най-важните в научно отношение резултати е откриването на поселение от ранната 

бронзова епоха от култура Черна вода III за пръв път в Югоизточна България.  

Античният град Кабиле е безспорно един от най-значимите археологически обекти на 

територията на Община Тунджа. Посетителите на резервата могат да видят руините на 

Кабиле. Резерватът разполага със собствен музей, където на площ от 960 кв.м. е уредена 

постоянна експозиция, отразяваща историческото развитие на античния град.  
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В края на II - началото на I хил.пр.н.е. около светилището на Богинята Кибела, на 

Зайчи връх, възниква селището Кабиле. Поради благоприятното си военно-стратегическо 

положение Кабиле бързо се разраства и се превръща във водещ икономически, религиозен и 

военно-политически център в Тракия. От началото на III в.пр.н.е. на това място е 

резиденцията на тракийските владетели Спарток и Скосток. Кабиле е единственият град от 

вътрешността на древна Тракия със собствено монетосечене и е един от най-важните римски 

военни лагери в провинция Тракия. В края на VI век градът е разрушен от аварите. Според 

някои историци точно тук цар Иван Шишман предава сестра си Кера Тамара за жена на 

османския султан Мурад. 

Други археологически обекти на територията на Община Тунджа са: 

- Останки от късноантична и средновековна крепост, намираща се на около 4 км 

западно от с. Каравелово. Археологическите проучвания показват, че крепостта възниква през 

VI в. върху антично селище от II - I в. През IX - X в, са регистрирани няколко строителни 

периода на крепостната стена, вероятно като отглас от бурните събития и непрекъснатите 

българо-византийски стълкновения. Най-значителните преправки на крепостта са през XII в., 

когато дебелината на част от стената е удвоена. При проучване на вътрешното пространство 

на крепостта са открити две църкви, обществени и стопански постройки с богат инвентар. 

Крепостта съществува вероятно до 70-те години на XIV в., когато тази територия преминава 

във владение на османските нашественици. 

- Късноантична крепост, открита северно от с. Голям манастир в м. „Градището”. 

Крепостта е разположена върху най-високия връх от Манастирските възвишения с надморска 

височина от 600 м. Археологическите проучвания към този момент показват, че мястото е 

обитавано в рамките на поне три епохи - ранно-желязна (1200-800 г.пр.н.е.), късно-римска III-

IV в. и ранно-византийска V-VI в. От намерен надпис узнаваме и първоначалното име на 

крепостта - Дадопара. Крепостта възниква вероятно около светилище на Аполон, като 

продължава да се развива през късната античност и ранното средновековие.  

- „Еркесията” - българско погранично землено укрепление с обща дължина около 142 

км, от които около 60 км са на територията на Общината. То започва от брега на Бургаското 

езеро (южно от кв. „Горно Езерово”) и преминава през селата Дебелт, Житосвят, Люлин, 

Симеоново, Тенево, Генерал Инзово, Овчи кладенец, Обручище, Навъсен. Укреплението 

стига до левия бряг на р. Сазлийка. Състои се от землен вал и дълбок ров. Източната половина 

на „Еркесията”, до р. Тунджа, вероятно е построена от хан Тервел след присъединяването на 

областта Загоре през 705 г., а западната, според сведенията на Сюлейманокьойския надпис, е 

направена в началото на IX в., по времето на хан Омуртаг.   

Община Тунджа организира и провежда богата гама от културни мероприятия, 

фестивали и празнични чествания с местен, регионален и национален характер. 

Съгласно полученото Становище от РИМ – Ямбол (Писмо с изх. №091/ 22.11.2017 г. – 

(Приложение №1) при извършения оглед на терена не бяха констатирани на повърхността 

следи от движими и недвижими археологически структури и културни ценности. 

Всички известни и проучени към момента археологически и културни обекти в района 

са извън територията на разглежданата площадка, и реализацията на инвестиционното 

предложение няма да ги засегне. 

7. Ландшафт  

Прогнозна оценка на въздействието върху ландшафта   

            По кадастър и документи поземлените имоти, попадащи в границите на находище 
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„Окопите” в землището на с. Окоп, Община Тунджа, представляват земеделски земи. Общата 

необходима площ за реализация на инвестиционното предложение на находището е  316. 917 

дка, което ще доведе до физически нарушения и промени в структурата на почвите в района, и 

съответно до цялостна промяна на типа на ландшафта, в незасегната част от територията на 

находището в посока техногенен ландшафт, и съответно визуална промяна в цялостния 

ландшафтен изглед в района.   

 За реализиране на ИП не се предвижда промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура. Не се налага усвояване на допълнителни терени с цел изграждане на пътна 

мрежа извън концесионната площ от 362 662 м2. Ще се използва съществуващият 

технологичен основен извозен път, преминаващ през концесионната площ и свързващ обекта 

с първокласния път от Републиканската пътна мрежа  І-7 ГКПП Силистра – ГКПП Лесово, т.е 

не се очакват допълнителни промени в структурна и визуална промяна на прилежащите 

ландшафти.    

В граничещите и близките до находището поземлени имоти, преобладават основно 

обработваеми земи, в които се отглеждат земеделски култури.  

Добивът на строителни материали /пясъци/ в находище „Окопите” ще окаже  

въздействие върху елементите на ландшафта, но то ще бъде ограничено в площта, върху която 

ще се извърши дейността. Технологичният процес предвижда отнемане на хумусния слой и 

откривката с булдозер, товарене на отбитата маса на автосамосвали и транспортирането ѝ до 

насипището, изземване на полезното изкопаемо с електрически багер „Драглайн Е 301”, 

товарене на изкопаната суровина на автосамосвали до изградената в миналото промишлена 

площадка за просъхване, където добитият материал ще се разстила или до пресевно-

сортировъчната миячна инсталация. Транспортирането на готовата продукция до основните 

пътища, ще се осъществи като се използва съществуващият технологичен и основен извозен 

път, преминаващ през концесионната площ и свързващ обекта с първокласния път от 

Републиканската пътна мрежа  І-7 ГКПП Силистра – ГКПП Лесово. 

При тази технологична схема се очаква да се образуват т.нар. съпътстващи ландшафти 

/образуване на нови релефни форми в резултат на временното депониране на земни маси на 

терена в процеса на работа/.  

Този процес ще продължи до приключване на концесията, която за находището е 

определена за срок от 35 години. След изтичането на този период се предвижда закриване и 

рекултивация на засегнатия терен.  

В процеса на експлоатация на находище „Окопите”, ще  се променя  не само визуално 

прилежащия ландшафт, но ще се променя и структурата и типа на съществуващия  ландшафт. 

    Анализ и оценка на замърсителите в ландшафтите  

Предполагаемото въздействие на замърсители върху ландшафта при добива на 

строителни материали /пясъци/ от находище „Окопите”,  може да се раздели на две фази:  

              - при експлоатация на находището - при реализация на ИП, технологичният процес 

на дейността обхваща следните етапи: добив, транспортни дейности и преработка на 

суровината; това е съпроводено с  направа на изкопи, наличие на техника и работна ръка 

/шум, утъпкване, и незначителни количества битови отпадъци/; промените в ландшафта ще 

бъдат свързани със структурни нарушения - нарушения на геоложката основа, повърхностния 

земен пласт, растителността, животинския свят, промени във визуалното възприемане 

/наличие на машини и транспортни средства, и др./. 

           Периодът на въздействие ще е ограничен - докато продължава експлоатацията на 
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находището. След приключване на изземването голяма част от теренът ще се обособи като 

открита водна площ. 

Всички действия по добива на строителните материали,  ще се извършват в границите 

на концесионната площ и ще приключат след усвояване на запасите. В процеса на 

експлоатация на терена ще се използват машини и транспортни средства, ще бъдат 

разположени  спомагателни съоръжения, фургони, мобилна сортировъчна инсталация, депа за 

отделните фракции, и др. 

При спазване на всички производствени и технологични правила на работния процес, 

не се очаква съществено и чувствително влияние върху ландшафта на прилежащи и съседни 

имоти.             

Процесът на експлоатация на обекта е свързан с периодична промяна в 

съществуващата визуалност в границите на находището (доминираща - до около 2 км и 

видима само при ясно време - до 5 км). При извършения оглед на района се установи, че 

възприемането на визуалните промени в ландшафта на обекта за добив на строителни 

материали (пясъци) е минимално. Тези промени могат да се наблюдават единствено при 

преминаване по съществуващият технологичен и основен извозен път от находището, при 

извозването на готовата продукция.  

Теренните особености, значителната отдалеченост от населени места и пътища от 

републиканската пътна мрежа, ограничават визуалното възприемане на дейностите по добив 

на пясъци в находище „Окопите”. 

- след експлоатацията на находището - след приключване на експлоатацията 

въздействието върху ландшафта ще се изрази в следното: след изземване на запасите от 

суровината, нарушените терени след поетапна рекултивация ще бъдат превърнати в 

подходяща площ с цел хармоничното им вписване в околния ландшафт. Промените в 

ландшафта ще бъдат свързани с промени в почвения профил и повърхностния земен пласт, 

растителността, животинския свят, промени във визуалното възприемане. Крайният резултат 

от приключване на експлоатацията на находището за строителни материали ще бъде, 

създаване на възможност за приобщаване на  нарушения терен към ландшафта на района, чрез 

подходяща рекултивация и чрез трансформирането му в площ с добра естетическа и 

стопанска цел. Периодът на въздействие ще е ограничен - докато приключи експлоатацията на 

находището.  

Прогнозна оценка на въздействието върху ландшафта  

Имотите, попадащи в границите на находище „Окопите”, разположено в земл. на с. 

Окоп, Община Тунджа представляват територии извън регулацията на с. Окоп. При 

планираните действия за реализация на инвестиционното намерение, ще настъпят 

антропогенни изменения засягащи съществуващата растителна покривка, животинския свят, 

почвите и геоложката основа. Съществуващата синантропна растителност ще бъде трайно 

унищожена в границите на териториалният обхват на находището. Почвеният слой и 

геоложката основа ще претърпят механично въздействие. 

С реализирането на инвестиционното предложение на Възложителя, за добив на 

строителни материали /пясъци/ в разглежданата територия ще продължи процеса на 

деструкция на ландшафта. Ще настъпят съществени визуални промени във вертикалната и 

хоризонтална му структура. В резултат от планираното антропогенно въздействие ще се 

измени функционалното предназначение на земята, с последващата рекултивация след 

приключването на експлоатация на находището.  



Доклад за ОВОС на ИП за: „Добив на подземни богатства - строителни материали /пясъци/, от находище „Окопите”, 

разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол” 

 
 

 
Възложител: „РЕСУРСИ” ЕООД  160 

Крайният резултат от проведената рекултивация ще бъде подобряване конфигурацията 

на терена, създаване на възможност за приобщаване на нарушения терен към ландшафта на 

района, чрез прилагане на агротехнически техники, с които да се създадат условия за 

самовъзстановяване на неговите естествени елементи.        

 

 

Фиг. 14 Изглед към съществуващият ландшафт в северната част на находище „Окопите”, 

земл. с. Окоп, Община Тунджа /с отбелязани координатни точки, съответстващи на снимката/ 

Периодът на въздействие ще е ограничен – докато приключи рекултивацията. 

  Оценка за очакваните нарушения и изменения върху ландшафта,  вследствие 

реализирането на ИП  

  Възможното въздействие върху ландшафта може да се оцени както следва:  

 по вид - видът на въздействието на заявеното инвестиционно намерение върху 
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ландшафта ще бъде пряко; предложеното усвояване на площта, предвижда промяна 

на ландшафтната структура на площ от 362 662 м², няма да бъдат засегнати и 

линейни участъци извън разглежданите имоти. Ще се формират т.нар. съпътстващи 

ландшафти, в резултат от тежкотоварната техника и ще се осъществи 

транспортирането на добитата суровина; 

 по териториален обхват - обхватът на въздействието върху ландшафта на 

разглежданите имоти ще бъде ограничен на територията на площите, в които ще се 

разработи кариерата и включените в нея участъци, и пътят, преминаващ през 

находището,  по който ще се осъществи транспортирането на добитата суровина; 

 по обратимост - въздействието е необратимо; 

 степента на сложност – степента на сложност на този вид въздействие ще бъде 

висока, поради възможност от нарушаване на основните елементи на ландшафта при 

добива от кариерата; 

 продължителност на въздействието: 

                    - по време на експлоатацията на кариерата - продължителността на това 

въздействие върху ландшафта на оценяваната територия ще приключи след изчерпване на 

запасите от строителни материали /пясъци/; времето на експлоатация на находището е 

конкретизирано в договора за концесия, като това ще бъде период не по-малък от тридесет  

години;  

                     - след експлоатацията - продължителността на въздействието върху ландшафта на  

оценяваната територия ще приключи след извършване на цялостна техническа рекултивация;  

 по честота – многократно - поетапно при разработването на всеки един от 

работните участъци; 

 кумулативен ефект – не се очаква кумулативен ефект по време на експлоатацията 

на кариерата; 

 стойност и уязвимост на пространството - промяна при обемно-

пространственото визуално възприемане на обекта в експлоатация, на фона на 

съществуващия ландшафт в района; 

 последици върху пространства и пейзажи, които имат признат национален 

или международен статут на защита - инвестиционното намерение няма 

неблагоприятни въздействия върху посочените пространства. 

 

8. Обобщени данни за потенциалното въздействие на инвестиционното предложение 

върху компонентите и факторите на околната среда 
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Таблица № 65 Обобщени данни за потенциалното въздействие на  ИП върху компонентите и факторите на околната среда 

              

              

 

 

Компоненти и фактори на 

околната среда 

Вид на въздействието 
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Атмосферен въздух + - - - + + - - + + Ниска 
На 

площадката 

   - Оросителна 

система; 

    - Използване на 

платнища при 

извозване на 

материалите  

Повърхностни води - - - - - - - - - - - - 

План за мониторинг 

на повърхностните 

води води  

Подземни води - - - - - - - - - - - - 

    - Недопускане на 

повърхностно 

замърсяване на 

територията на 

находището с 

вещества, които 

могат да доведат до 

непряко отвеждане на 

замърсители в 

подземните води; 

    - План за 

мониторинг на 

подземните води 

Геоложка среда + - - - + + - - + - Висока 
На 

площадката 

План за ликвидация 

или консервация на 

минно добивния 

обект и рекултивация 

на засегнатите земи 
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Компоненти и фактори на 

околната среда 

Вид на въздействието 
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предотвратяване, 
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Земи и почви + + - - + + - - + - Висока 
На 

площадката 

    - Оросителна 

система; 

    - План за 

ликвидация или 

консервация на 

минно добивния 

обект и рекултивация 

на засегнатите земи 

Растителен свят + + - - + + - - + + Ниска 
На 

площадката 

Рекултивация на 

кариерната площ 

Животински свят + - - + - - + - + + Ниска 
На 

площадката 

Рекултивация на 

кариерната площ 

Защитени територии и защитени 

зони 
- - - - - - - - - - - - 

Рекултивация на 

кариерната площ 

Ландшафт + - - - + + - - + - Висока 
На 

площадката 

Рекултивация на 

кариерната площ 

Културно-историческо 

наследство 
- - - - - - - - - - - - - 

Отпадъци - - - - - - - - - - - - Спазване на ПУМО 

Рискови енергийни източници + - - + - - + - + + Ниска 
На 

площадката 

Използване на 

изправна техника, 

подходящи 

маршрути за 

строителните 

машини 

Население и 

човешко здраве 

Върху 

персонала 
+ - - + - + - - 

   -  при неспазване 

на инструкции за + Ниска 
На 

площадката 
Работещите да 

бъдат 
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работа и трудова 

дисциплина; 

   - при възникване 

за аварии, 

инциденти и 

травми 

инструктирани и 

обучени. Да се 

вземат мерки за 

превенция на 

авариите, като се 

разработи Авариен 

план. 

Върху 

населението 
- - - - - - - 

Нови 

работн

и 

места 

- - - - - 

 

 

 
 



Доклад за ОВОС на ИП за: „Добив на подземни богатства - строителни материали /пясъци/, от находище „Окопите”, 

разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол” 

 
 

 
Възложител: „РЕСУРСИ” ЕООД  166 

V. Описание на вероятните значителни последици от въздействията на 

инвестиционното предложение за околната среда, произтичащи и от: 

1. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, 

включително от дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от 

експлоатация, ако е приложимо 

Разработването на находище „Окопите” ще се извършва без строителство на сгради и 

спомагателни обекти. Ще бъде използвано подвижно технологично оборудване.  

За административно-битовото обслужване и складови нужди ще се използват 

съществуващите сгради, намиращи се в ПИ 00017, собственост на „Митстрой” ЕООД. 

 Ще се монтират и фургони (за съблекални), чието местоположение при необходимост 

ще се променя. 

За осъществяването на инвестиционното намерение не се предвиждат дейности по 

събаряне, разрушаване и извеждане от експлоатация на съществуващи обекти.  

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение се очаква временно 

нарушаване на комфорта в района. Този дискомфорт ще се прояви по време на минно-

подготвителните дейности и експлоатацията на находището, резултат от незначителното 

завишаване на шумовите нива, което от своя страна няма да доведе до значително 

отрицателно въздействие върху околната среда.  

Предвидената дейност няма да окаже негативно въздействие върху биоразнообразието 

в разглеждания район.  

Не се очаква замърсяване на околната среда по време на минно-подготвителните 

дейности и експлоатацията на обекта. Същото се доказва от направеното дисперсионно 

моделиране с използването на модела на EPA за комплексни източници ISC-Aermod, 

представено подробно в т. IV – 5 от настоящия Доклад за ОВОС. Моделирането е извършено с 

цел да се определи влиянието на източниците на емисии от ИП върху качеството на 

атмосферния въздух в района по отношение на замърсяването с прахови частици, определени 

като ФПЧ10. 

Машините за добив и транспорт на пясъка (булдозер, ел. багер „Драглайн”, челен 

товарач /фадрома/, автосамосвали), както и технологичното оборудване за сортиране и 

промиване на пясъка ще бъдат закупени и монтирани от водещите производители в бранша. 

Предвидената тежкотоварна техника ще бъде със силно ограничено въздействие върху 

околната среда и човешкото здраве.  

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наднормено 

замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като:  

 По време на минно-подготвителните дейности и експлоатацията на находище 

„Окопите” не се предвиждат пробивно-взривни работи; 
 

 Не се предвиждат дейности, които да доведат до значителни отрицателни въздействия 

върху околната среда;  

 Не се засягат чувствителни, уязвими, защитени, санитарно-охранителни зони и др.;  

 Предвиждат се съответните решения за екологосъобразно третиране на отпадъците от 

обекта;  

 Реализирането на ИП няма пряко или косвено да засегне елементи на националната 

екологична мрежа (НЕМ), тъй като концесионната площ се намира извън защитени 
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зони по Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по Закона за 

защитените територии.  

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 

2.1.Използване на земни недра и почви 

Прогноза и оценка на въздействието върху почвите на територията на 

находището и в непосредствена близост с него на земи по степен и зони на увреждане  

За периода на отдадената концесия, земите, които се засягат от разработването на 

находище „Окопите” са 316 917 м². 

В северната си част находището включва стара съществуваща кариера за добив на 

пясъци, използвана в миналото и заемаща 1/3 от цялата площ на находището. Останалата част 

от територията на бъдещата концесия за добив на пясъци включва основно земеделски земи с 

НТП – нива.  

Прогноза за въздействието при изграждането, експлоатацията и закриването на 

дейността на инвестиционното намерение върху почвите и земеползването: 
Необходимата площ за реализация на инвестиционното предложение на находище „Окопите” 

е 316 917 m² - площта на изчислените запаси. Физическите нарушения на почвите в района от 

началото на действие на инвестиционния обект ще бъдат непрекъснати и не могат да се 

разграничат по време.  

До закриването на обекта, района на инвестиционното предложение ще търпи почти 

едно и също въздействие върху почвите - физическо и необратимо - върху добивните 

площадки и пътищата, и косвено - на прилежащите терени - най-силно - върху 20 метровата 

прилежаща зона и по-слабо до около 150 - 200 метровата. 

Прогнозата за въздействието на инвестиционното намерение върху земеделските почви 

може да се разглежда във времето в три основни аспекта - по време на подготовка за добив, по 

време на експлоатацията и по време на закриването му. 

По време на подготовка за добив 

 Териториален обхват на въздействие – при началния етап от минно-подготвителните 

дейности, въздействието върху почвите е главно пряко нарушение на земите и почвите и 

прахово - от изкопно - насипните работи, от транспорта на откривката и полезното 

изкопаемо;  

 Степен на въздействие - като се има предвид, че разработването на находището ще става 

на етапи, може да се очаква степента на въздействие да бъде незначителна като засегнати 

площи в началото и значително в края на периода на концесия; 

 Продължителност на въздействието - както прякото нарушение на земите и почвите, 

така и косвеното, чрез прахово замърсяване на прилежащите на обекта почви, 

въздействието е непрекъснато по време на съществуването на обекта. При началния етап 

от минно-подготвителните дейности, преките въздействия са ясно забележими, вследствие 

на отнемането и складирането на почвите (откривката), докато в крайните етапи, когато 

добивът се ограничи само в котлована на кариерата, въздействието ще бъде косвено чрез 

прахови емисии; 

 Честота на въздействието - по време минно-подготвителните дейности при работа на 

едносменен режим въздействието е в течение на работното време - 8 часов работен ден. 
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По време на експлоатацията 

 Териториален обхват на въздействие - общата площ на почвите, които предстои да 

бъдат подложени на въздействие от дейностите при разработване на находището чрез 

пряко повлияване от изкопно - насипни работи и прахови емисии е 316  917 m²; 

 Степен на въздействие - значително - променя се характера на географската форма при 

разработване на кариерата. След приключване на добивните работи теренът на иззетата 

площ ще се обособи като водна площ. Така, че тези промени на релефа, почвите и 

геоложката основа ще се отразят и на земеползването; 

 Продължителност на въздействието - в съответствие със срока съгласно Договора за 

концесия - максимално 35 години; 

 Честота на въздействието - през време на експлоатацията при работа на едносменен 

режим въздействието е в течение на работното време - 8 часов работен ден. При аварийни 

ситуации - до отстраняването им. 

 Кумулативни въздействия върху околната среда - очакваните ефекти са: понижаване 

котата на терена, замърсяване главно с нетоксичен прах върху прилежащите земи, смяна 

на съществуващото земеползване. След рекултивация нарушените терени могат да бъдат 

оформени като водна площ. 

Прогноза и оценка на очакваните изменения в геоложката основа, в резултат на 

разработване на находището  

Подготвителни работи 

По време на подготвителните работи на кариерата откривката ще се изземва и 

депонира на почвено депо с помощта на 1 багер. Площта няма да се отводнява предварително. 

За добива на пясъка ще се използва електрически багер Драглайн „Е 301”.  

Изземването на минна маса по време на подготвителните работи на кариерата по 

същество е необратим процес с дълготраен ефект. 

Експлоатация 

Анализът на наличните данни показва, че изземването на полезното изкопаемо в 

находище „Окопите” безспорно ще доведе до въздействие върху околната среда. Следва да се 

има предвид, че това е закономерно и неизбежно при подобни минно - добивни работи и 

възстановяването на ландшафта след приключването на добивните работи е от съществено 

значение за минимизиране на последиците от добивните работи. Изземването на пясъка от 

находище „Окопите” може да се определи като невъзвратим процес с дълготраен ефект. 

Закриване и рекултивация 

   Изборът на подходящ план за провеждане на закриването и рекултивацията на 

засегнатия терен е от много важно значение за минимизиране на въздействието от добивните 

и транспортните работи. След приключване на изземването теренът ще се обособи като 

открита водна площ. 

В случая като геоложка основа се явява полезното изкопаемо – вид строителни 

материали - пясъци.  Количеството доказани запаси е 1 886 475 м3. 

 Като цяло въздействието на предвиденото инвестиционно намерение върху 

геоложката основа и земните недра може да се оцени като пряко, дълготрайно и необратимо, с 

ограничен обхват в обсега на находището. С цел намаляване на отрицателното въздействие се 

предвижда рекултивация на находището и обособяването му като открита водна площ. 
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2.2.Използване на повърхностни и подземни води 

Използване на повърхностни води 

При реализиране на ИП се предвижда изграждане на водовземни съоръжения на 

повърхностни води от котлованите, които са образувани при добива на инертните материали. 

Чрез напорни помпи ще се подава вода от водоема на отработеното пространство до пресевно-

сортировъчната миячна инсталация. Отработената вода ще се връща във водоема. 

Не се предвижда изграждане на допълнителна водопреносна мрежа до обекта. 

Предвижда се за питейни нужди на работещите на площадката (общо 14 човека) да се доставя 

бутилирана минерална или трапезна вода. Не се предвижда снабдяването на персонала с вода 

за битови нужди. Санитарно хигиенното му обслужване ще се извършва извън площадката на 

кариерата. 

Съгласно възприетата технологична схема за добив, транспорт и складиране на 

добитата суровина, води за производствено – технологични нужди не са необходими. 

Отпадъчни води ще се формират при необходимост от извършване промивка на добития 

инертен материал, чрез мобилна пресевна-сортировачна инсталация. Ще се използва вода на 

оборотен цикъл от котловани, които са образувани при добива на инертни материали. Водата  

чрез напорни помпи ще се подава от водоема на отработеното пространство до пресевно-

сортировъчната миячна инсталация. Тъй като състава и свойствата на тези води не 

претърпяват промяна, а ще са замърсени единственно с неразтворени вещества, технологията 

предвижда да се изпускат във водоема на отработеното пространство, който ще изпълнява 

ролята на гравитачен утаител.       

Съгласно чл. 3, т. 9. (нова - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) от Наредба 

№2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни 

обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на 

замърсяване, не се счита за заустване, изпускането на възвратими води при добива на 

строителни материали в безотточни, изкуствено създадени от дейността водни тела със 

стоящи повърхностни води, чиито състав и свойства след естественото им утаяване не са 

влошени спрямо водите на изкуственото водно тяло, от което са отнети. 

За ползване на необходимите водни количества е необходимо да се получи разрешение 

от БД „ИБР” Пловдив (ЗВ, чл. 46 т. 1, „ж”). 

За работещите на находището ще се поставят тоалетни - тип „Ekotoi”. Почистването на 

същите е ангажимент на фирмата доставчик. 

Не се предвижда изграждане на склад за ГСМ. При експлоатацията не се очаква 

замърсяване, тъй като на работната площадка няма да се извършват ремонти на добивна и 

транспортна техника, смяна на масла, акумулатори, гуми и др. Обслужването и ремонтите при 

необходимост ще се извършват в сервизна база в гр. Ямбол.  

Горните обстоятелства определят отсъствие на негативно въздействие върху 

количественото и качествено състояние на повърхностните води при нормални 

експлоатационни условия.    

Подземни води 

Не се предвижда изграждане на водовземни съоръжения от подземни води. 

В изготвения Хидрогеоложки доклад за района на ИП е направена прогноза как ще се 

отрази добива на строителни материали върху хидрогеоложките условия на водното тяло в 

района, от който се води експлоатация. 
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От наличната геоложка информация се вижда, че в литостратиграфския строеж на 

разглеждания район участват неогенските отложения на Елховската свита eN 1-2, представени 

от песъчливи глини, пясъци, лигнитни въглищни пластове. В песъчливите отложения е 

формиран безнапорен поток - порови води в неогенските отложения. Подхранването става от 

повърхностно течащи води, от валежите и от подложката. 

Ямбол-Елховският район обединява аналогичните по тектонски и геоложки строеж 

Ямболска и Елховска синформи, които са запълнени от отложенията на неогена и алувиалните 

наслаги на р. Тунджа и нейните притоци. Районът обхваща територията на развитието на 

терциера между скалния праг при Завой-Кабиле до Княжево на юг. 

Основен водоносен хоризонт за района е алувиалният. Неогенските седименти са 

умерено водоносни само в района на Елхово-Изгрев-Бояново. 

Подхранването на водоносния хоризонт става за сметка на валежите. Предполага се, че 

в подхранването вземат участие и разтоварващите се в долината пукнатинни и пукнатинно-

карстови води от коренните скали (Генерални схеми поречие Тунджа, 2000, БАН). 

Добивът на строителни материали /пясъци/ от находището ще се извършва до 

максимална дълбочина 14,0 м, т.е. ще засегне част от подземното водно тяло, дефинирано с 

код BG3G000000NQ054 - Порови води в Неоген -Кватернер- Ямбол - Елхово. При изкопните 

работи няма да се използва взрив, няма да се изграждат нови водовземни съоръжения с цел 

водовземане от подземни води и не съществува риск да се предизвика хидравлична връзка с 

други водни тела. 

Нивото на подземните води е от 5,50 м (сондаж 21) до 9,90 м (сондаж 27) или на средна 

дълбочина Нср.= 7 м от терена, при средна кота ВН = 135 м. В района на находище 

„Окопите”, разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол, където ще 

се реализира ИП, подземните води са безнапорни.  

В процеса на изземането на строителните материали не се предвиждат технологии, 

изискващи понижение на водните нива в котлованите.  

ИП 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.  

Не се предвижда изграждане на водовземни съоръжения и водовземане, които 

биха могли да окажат влияние върху локалните експлоатационни ресурси на 

подземните води.  

По време на експлоатацията на площадката ще се поставят химически тоалетни. На 

разглежданата площадка не се предвижда изграждане на склад за ГСМ. Това определя 

отсъствие на отрицателно въздействие върху качественото състояние на подземните 

води при нормални експлоатационни условия. 

Технологията на разработване на находището не изискваща понижение на водните 

нива в котлованите и заустване на отпадъчни води е основание да се даде оценка, че добивът 

няма да има въздействие върху подземните води и водовземните съоръжения в района. 

С оглед на опазване качествения състав на подземните води в района на добивните 

работи не трябва да се допускат разтворими замърсители в котлована, които биха 

замърсили кватернерния водоносен хоризонт. 

При разработване на находище „Окопите”, разположено в землището на село Окоп, 
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Община Тунджа, Област Ямбол не се очаква негативно влияние върху хидрогеоложките 

условия на водните тела в района, от които се води експлоатация. 

В процеса на изземането на този материал не се предвиждат технологии, изискващи    

понижение на водните нива в котлованите и осушаване на същите. 

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

внесат промени в количественото състояние на подземните води.  

По време на експлоатацията на площадката ще се поставят екотоалетни - тип „Ekotoi”. 

Почистването на същите е ангажимент на фирмата доставчик. 

На разглежданата площадка не се предвижда изграждане на склад за ГСМ и 

извършване на ремонтни дейности. Това определя отсъствие на отрицателно въздействие 

върху количественото и качествено състояние на подземните води при нормални 

експлоатационни условия. 

Въз основа на направената оценка на очакваното въздействие върху подземните 

води и заключенията в изготвения Хидрогеоложки Доклад, прогнозата е за отсъствие на 

негативно въздействие върху режима на подземните води при реализация на 

инвестиционното предложение. 

Характерът на дейността, предмет на ИП, не е свързан с потенциална опасност от 

промяна в режима и качеството на подземните води. Дейността по добив на полезното 

изкопаемо и функционирането на спомагателните и инфраструктурни елементи не 

въздействат по никакъв начин върху защитени зони на подземни води (СОЗ на 

водоизточници за ПБВ).  

Не се очакват вторични или кумулативни въздействия. 

 Препоръчва се да се изготви Проект за мониторинг на повърхностните води и подземни 

води в района на концесионната площ, съгласно изискванията на Наредба №1 от 

11.04.2011г. за мониторинг на водите, включващ: 

- Изграждане на 3 бр. сондажи, разположени по западния контур на 

концесионната площ, за следене нивото на подземните води; 

- Замерване на водното ниво първоначално ежедневно през първата година и след 

обработка на резултатите от наблюденията прецизиране на честотата на 

замерите; 

 В Проекта да се предвиди (след съгласуване на показателите с БД „ИБР”) вземане на 

водни проби за качеството на подземните и повърхностните води на всяко тримесечие. 

2.3. Биологично разнообразие 

Не се очакват значителни последици от въздействията на инвестиционното 

предложение, произтичащи от използването на природните ресурси, по-специално на 

биологичното разнообразие върху най-близко разположените защитени зони и територии от 

националната екологична мрежа, както и на връзките между тях, тъй като не се предвижда 

ползване на такова. Въздействията от инвестиционното предложение не се очаква да доведат 

до значителни последици върху устойчивото наличие на биологичното разнообразие извън 

границите на кариерната площадка. 

Биологично разнообразие  

По отношение на флората не се очакват значителни последици от въздействията на ИП, 

произтичащи от различните етапи от реализацията на инвестиционното предложение, тъй 
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като те се предвиждат в границите на находището, където няма наличие на ценни флорни 

елементи. Извън границите на кариерната площадка, също не се очакват значителни 

последици върху флората от въздействията, произтичащи от минно-подготвителните 

дейности и експлоатацията на ИП.  

По отношение на фауната не се очакват значителни последици, произтичащи от 

различните етапи от реализацията на инвестиционното предложение, тъй като не се очакват 

значителни преки въздействия и значителни последици от тях върху останалите компоненти и 

фактори на околната среда.  

Защитени зони и територии  

Не се очакват значителни последици върху елементи на Националната екологична 

мрежа от въздействията на ИП, произтичащи от различните етапи от реализацията на 

инвестиционното предложение, тъй като не се очакват значителни последици върху 

останалите компоненти и фактори на околната среда, а очакваните въздействия са с ограничен 

обхват, продължителност и степен.  

3. Емисиите от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и радиация; 

възникването на вредни въздействия и обезвреждането и оползотворяването на 

отпадъците 

3.1.Атмосферен въздух 

Не се очаква замърсяване на околната среда по време на минно-подготвителните 

дейности и експлоатацията на обекта. Същото се доказва от направеното дисперсионно 

моделиране с използването на модела на EPA за комплексни източници ISC-Aermod, 

представено подробно в т. IV - 5 от настоящия Доклад за ОВОС. Моделирането е извършено с 

цел да се определи влиянието на източниците на емисии от ИП върху качеството на 

атмосферния въздух в района по отношение на замърсяването с прахови частици, определени 

като ФПЧ10. 

Територията на най-близко разположеното населено място - с. Окоп, намиращо се на 

около 725 м от площадката няма да бъде засегната от емисиите в атмосферния въздух от 

дейността на кариерата, респ. не съществува риск за здравето на местното население. 

Основна потенциална вредност за здравето на работниците, произтичаща от бъдещата 

дейност в кариерата са неорганизираните емисии на прахови частици или т.н. общ прах, 

който би оказал влияние само на работните места, но не и на околната среда в района на ИП, 

т.е. производствената дейност не би оказала влияние върху качеството на въздуха извън 

границите на обекта.  

Въз основа на резултатите от направеното дисперсионно моделиране може да се 

определи, че няма възможност, дори при неблагоприятни климатични условия, 

производствената дейност да доведе до влошаване на качеството на атмосферния въздух в 

района и до замърсяване на атмосферния въздух в най-близко разположеното населено място- 

с. Окоп, което се намира на около 725 м от територията на ИП.  

Получената максимална средноденонощна концентрация в размер на 16 µg/m3 е 

значително по-ниска в сравнение с нормата от 50 µg/m3. Разпределението на средногодишните 

концентрации също показва съответствие с нормите: най-високата стойност на 

средногодишната концентрация е 13 µg/m3, което е далеч под нормата от 40 µg/m3 съгласно 

действащото законодателство. 

Атмосферните замърсители, които ще се изхвърлят в атмосферния въздух са: сажди, 
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азотни оксиди, въглероден оксид, бензен и неметанови въглеводороди (характерни за 

транспортната техника). Те ще бъдат също незначителни, като се има впредвид използването 

на ограничен брой добивна и транспортна техника. 

Причината да не се наблюдават превишения на нормите за качество на въздуха е 

използваната технология на работа, която не предвижда взривни работи, метеорологичните 

условия в района, които не предполагат появата на силни ветрове и екстремни разпрашавания 

на далечни разстояния, които да достигнат до най-близкото населено място - с. Окоп. 

Методите на експлоатация и заложената производителност определят и много ниските 

нива на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Тези емисии са основно от 

прахови частици при извършваните дейности. 

С необходимото оросяване на пътищата, което ще се извършва при необходимост, се 

гарантира, че както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, експлоатацията на 

находището няма да окаже значително влияние върху качеството на атмосферния въздух. 

3.2.Емисии на шум, вибрации, нейонизиращи лъчения, радиации 

Шум 

От направения анализ на съществуващото състояние на акустичната среда в района на 

ИП на „Ресурси” ЕООД за добив на подземни богатства - строителни материали /пясъци/ от 

находище „Окопите”, разположено в земл. на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол е 

видно, че акустичната обстановка е типична за територия, разположена в съседство с 

първокласен път от РПМ с интензивен автомобилен трафик. На самия терен на находището 

този трафик не оказва съществено акустично натоварване. 

По време на минно-подготвителните дейности в околното пространство ще се емитират 

шумови нива при събирането и пробутването на откривката, което ще се извършва с булдозер 

Komatsu D155AX. Съгласно проектната документация за тази дейност ще са необходими 42 

броя машиносмени, които ще се осъществяват при едносменен режим на работа, само в 

светлата част на денонощието и петдневна работна седмица. Следователно шумово 

натоварване и неблагоприятното въздействие върху околната среда ще бъдат съответно 

ограничени във времето и в териториален аспект - основно на територията на концесионната 

площ. Съгласно т. 4 на Приложение 3 към чл. 6 на  Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и 

МОСВ до отстоящата на около 725 м в западна посока най-близко разположена жилищна 

територия на с. Окоп не биха достигнали наднормени шумови емисии от извършваните 

минно-подготвителни дейности. 

По време на експлоатацията на находище „Окопите” източници на шум в околното 

пространство ще бъдат машините  за добив и първична преработка на пясъка, а също така и 

транспортните средства, реализиращи готовата продукция. Има вероятност да се превишават 

нормативно определените гранични нива на шум за работна среда в добивните полета. Тези 

превишения ще се отразяват неблагоприятно на работещите с техниката, за което следва да се 

вземат съответните предпазни мерки. Една такава мярка е използването на съвременна 

механизация за добив и преработка, която е с по-добри екологични, включително шумови 

характеристики.  

Шумови емисии освен на терена на находището ще се генерират и от автомобилите, 

извозващи готова продукция за бъдещите клиенти. Самосвалите ще се движат по 

съществуващия технологичен основен извозен път, свързващ обекта с първокласния път от 

Републиканската пътна мрежа  І-7, като движението ще се извършва през дневната част на 

денонощието и в работни дни. Часовата интензивност на този транспортен трафик ще е 
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ниска, с малка скорост и не би създавала постоянни наднормени шумови емисии в околната 

среда.  

 Като цяло потенциалното въздействие от експлоатацията на пясъчната кариера по 

фактор шум се оценява като пряко, отрицателно за част от персонала, с ниска степен на 

въздействие, постоянно по честота в района на находището, без кумулативен ефект. 

Най-близко разположената до площадката на ИП жилищна територия е с. Окоп.  

Разстоянието от концесионната площ, в която ще се реализира експлоатацията на находището 

за пясъци, до тази жилищна зона е около 725 м в посока запад. На такова разстояние не биха 

достигнали евентуални наднормени шумови емисии от оценявания обект и поради теренната 

специфика на района. 

Вибрации 

При експлоатацията на кариерата ще възникват временни вибрации при работещата в 

момента механизация. От литературни данни и експертни изследвания е известно, че 

тежкотоварните и строителните машини генерират общи вибрации в наднормени нива. Те са в 

по-голяма степен проявени при по-старите машини. Вибрациите, породени от експлоатацията 

на предвидената в проекта механизация, ще са с малък периметър на разпространение, в 

рамките на конкретно разработваното кариерно поле. Те не биха достигали до границата на 

концесионната площ, още по-малко – до най-близкото населено място. 

Непрекъснатият контрол и поддържане на кариерната техника в изправност също 

допринася за недопускане на наднормени натоварвания с вибрации на работещите и околната 

среда.  

Нейонизиращи лъчения 

Източници на електромагнитни лъчения в околната среда са високоволтните 

електропроводи и съоръжения от електропреносната мрежа. Обектът е електрифициран в 

миналото и съгласно предоставената информация Възложителят не предвижда изграждане на 

нови съоръжения. Поради това не се очаква възникване на допълнително натоварване на 

околната среда с електромагнитни полета. Състоянието на съществуващата в района 

електропреносна мрежа е добро и позволява осигуряването на елзахранване за битови нужди в 

процеса на доразработка на находище „Окопите”, без да възниква риск от допълнително 

електромагнитно натоварване. 

На този етап няма информация за наличие на базови станции на мобилните оператори в 

близост до терена на инвестиционното предложение. Предполага се, че територията на 

площадката е покрита от мобилните оператори. Така е осигурена необходимата комуникация 

за управление и връзките между персонала. В този смисъл натоварването на средата с такъв 

род ЕМП няма да се различава от типичното за всички урбанизирани територии. 

Йонизиращи лъчения 

По време на подготвителните и минно-добивните дейности на оценявания обект – 

находище „Окопите” не се предвижда използване на съоръжения с радиоактивни източници. 

Радиационните характеристики на добивания пясък, съгласно получените резултати от 

анализа на представената проба, не създават йонизационно натоварване на територията на 

находището, в прилежащите територии и до най-близката жилищна зона на с. Окоп. С 

реализиране на ИП на „Ресурси” ЕООД няма да се промени радиационният статус на района.  

3.3.Обезвреждане и оползотворяване на отпадъците 

Рамковата директива за отпадъците въвежда нова йерархия на управлението на 
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отпадъците. Тя е крайъгълен камък на законодателство и политиката относно отпадъците. 

Тази последователност определя приоритетния ред на това какво представлява най-добрата 

възможност за околната среда в законодателството и в политиката относно отпадъците. 

Спазването на йерархията на управление на отпадъците от страните-членки гарантира най-

високо ниво на съответствие с европейските документи за ефективно използване на 

ресурсите, поради което следва да се насърчава по всякакъв начин.   
 

 
 

Фиг. 15 Схема на йерархията на управление на отпадъци 

 

Йерархията задава пет възможни начина за институциите и бизнеса за справяне с 

отпадъците и дава приоритет на мерките в следната последователност:   

a) Предотвратяване на образуването на отпадъци;  

б) Подготовка за повторна употреба;  

в) Рециклиране;  

г) Друго оползотворяване, напр. оползотворяване за получаване на енергия;  

д) Обезвреждане (депониране, изгаряне без оползотворяване на енергията и др.).  

„Предотвратяването” на отпадъци е определено в Директивата като мерки, които се 

предприемат преди веществата или предметите да се превърнат в отпадък, с което се 

намалява:  

  - генерираното количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на 

продуктите или удължаването на жизнения им цикъл (количествено предотвратяване);  
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- съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите (качествено 

предотвратяване на отпадъците).   

 „Подготовка за повторна употреба” включва почистване, проверка и поправка на 

употребявани продукти, които са станали отпадък, така че да могат да се употребяват 

повторно (например поправка на велосипеди, електрическо и електронно оборудване, мебели 

и др., които след като са поправени се продават като втора употреба). Подготовката за 

повторна употреба е вид оползотворяване на отпадъците.   

„Рециклиране” - Подходът при рециклирането е, че един материал се преработва с цел 

да се променят неговите физикохимични свойства и да се оползотворява повторно за същите 

или за други цели. Главната цел на Рамковата директива за отпадъците е ЕС да стане повече 

от „рециклиращо общество”, което се стреми да избягва образуването на отпадъци и да 

използва отпадъците като ресурс.  

Конкретните дейности по управление на отпадъка, които се класифицират като 

рециклиране съгласно Рамковата директива за отпадъците, включват (но не само):  

- Рециклиране на материали: напр. на пластмасови продукти или компоненти в 

пластмасови материали; стопяване на отпадъчно стъкло в стъклени продукти; употреба на 

хартиени отпадъци в заводи за хартия и др. Рециклирането на материали: например 

пластмасови гранулирани и пелетизирани за екструдиране или формоване, натрошени 

отпадъци от стъкла, сортиране на отпадъци от хартия, отговарящи на критериите за края на 

отпадъка  

- Производство на компост, отговарящ на критериите за качество на продуктите.  

Рециклирането е вид оползотворяване на отпадъците.  

„Друго оползотворяване” е всяка дейност, която отговаря на определението за 

„оползотворяване” съгласно РДО, но която не отговаря на специфичните изисквания за 

подготовка за повторна употреба или за рециклиране.  

Примери за друго оползотворяване са:  

- изгарянето или съвместното изгаряне, когато основното използване на отпадъците е 

като гориво или друг начин за получаване на енергия. Това е операция по управление на 

отпадъците с оползотворяване на енергията, класифицирана като R1 в приложение II към 

РДО. Това контрастира с изгарянето на отпадъци без оползотворяване на енергия, 

класифицирано като операция по обезвреждане D10 в приложение I към РДО.   

- насипни дейности, отговарящи на дефиницията за оползотворяване   

„Обезвреждане” - депониране (дори когато сметищен газ се използва за 

възстановяване на енергия); изгаряне и съвместно изгаряне, които не отговарят на критериите, 

за да бъдат определени като оползотворяване (в случай на съоръжения, предназначени за 

изгаряне на твърди битови отпадъци, които не отговарят на определени критерии, с помощта 

на формулата за енергийна ефективност R1 в приложение II към РДО), насипни дейности, 

когато не отговарят на дефиницията за оползотворяване.  

В етапите на минно-подготвителните дейности и експлоатацията на ИП се очаква да 

бъдат образувани следните видове отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците: 

Битовите отпадъци: ще се събират в метални контейнери и ще се извозват от 

Възложителя до определеното за Община Тунджа депо за БО, след сключване на договор с 

оператора на депото.  
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Отпадъци от обслужващата техника са ангажимент за по-нататъшното им 

съхранение и предаване за оползотворяване на специализиран автосервиз. Този вид отпадъци 

няма да се генерират в рамките на концесионната площ, поради което не е предвидена 

възможност за временното им съхраняване в рамките на същата.  

            Минните отпадъци ще се депонират и съхраняват на определена за целта площадка, 

чието местоположение, конструкция и управление предотвратяват или максимално намаляват 

отрицателното им въздействие върху компонентите на околната среда и/или човешкото 

здраве, без да причиняват безпокойство чрез шум или миризми и без да влияят отрицателно. 

Няма да се допуска насипването или депонирането на минни отпадъци на места извън 

определеното.  

  Минните отпадъци ще се управляват съгласно изготвеният План за управление на 

минни отпадъци. Плана за управление на минните отпадъци за находище „Окопите” е 

изготвен с оглед на:  

- предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им въздействие върху 

компонентите на околната среда, безопасността и човешкото здраве; 

- предотвратяване на аварии.  

  Съгласно изнесени данни се очаква да се генерират отпадъци във вид и количества, 

характерни за такъв вид обект. 

  Въздействието на образуваните отпадъци   по   време на подготовка и експлоатацията    

на  кариерата върху  компонентите  на  околната  среда,  може  да  се  оцени  -  без 

въздействие. 

4. Рискове за човешкото здраве, културното наследство или околната среда, 

включително вследствие на произшествия или катастрофи 

Площадката на инвестиционното предложение е разположена в землището на с. Окоп, 

Община Тунджа, Област Ямбол. Концесионната площ, определена с Договора за концесия е 

362 662 м2, която включва площта на находището (запасите) - 316 917 м2 и допълнителните 

площи, необходими за осъществяване на дейностите по концесия извън добива - 45 745 м2.  

Концесионната площ на находище „Окопите” се намира в антропогенен ландшафт в 

близост до урбанизирани територии /населени места и съществуваща инженерно-техническа 

инфраструктура/. В северната си част находището включва стара съществуваща кариера за 

добив на пясъци, използвана в миналото и заемаща 1/3 от цялата площ на находището. 

Практически населението в района няма да бъде подложено на здравен риск от 

реализирането на ИП по отношение на замърсяване на жизнената среда с вредни вещества, 

прах, шум и вибрации. 

Експлоатацията на находище „Окопите” при условие на използване на модерна, 

екологосъобразна техника, и от друга страна, при спазване на отправените препоръки по 

отношение опазване здравето на работещите и населението, не се очаква да допринася за 

влошаване на здравното състояние на жителите в района и работниците на кариерата.  

Може да се направи извода, че при условия на правилно експлоатиране, 

инвестиционното предложение за „Добив на подземни богатства - строителни материали 

/пясъци/, от находище „Окопите”, разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, 

Област Ямбол”, не се очаква да застраши здравното състояние на работниците на кариерата и 

населението от района. 

На терена и в непосредствена близост няма данни за наличие на обекти на културното 
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наследство, което изключва вероятността за тяхното засягане и увреждане. Не се очакват 

значителни последици от въздействията на ИП за околната среда, произтичащи от рисковете 

за културното наследство, включително вследствие на произшествия или катастрофи. 

На изследваната територия не са установени защитени растителни и животински 

видове. Повърхностните и подземните води са защитени от негативно антропогенно 

въздействие.  

Състоянието на основните компоненти и фактори на околната среда като цяло е добро 

и не съществуват проблеми, които да са от значение за реализирането на инвестиционното 

предложение. 

При извънредни ситуации – произшествия или катастрофи, с оглед намаляване на 

опасността и предотвратяване на негативното въздействие върху работещите на обекта и 

населението са предвидени необходимите мерки. При навременното и стриктното им спазване 

не се очаква значителен риск за човешкото здраве. 

В заключение не се очакват значителни последици от въздействията на 

инвестиционното предложение за околната среда, произтичащи и от рисковете за 

човешкото здраве, културното наследство, включително вследствие на произшествия 

или катастрофи. 

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 

Във връзка с възможността от кумулативно въздействие е необходимо да се отчете, че 

всички аналогични инвестиционни предложения и планове, засягащи района, са разположени 

в места, пространствено значително отдалечени от разглежданата площадка и евентуалната 

им реализация не би довела до кумулативни въздействия, свързани с шум, вибрации, лъчения, 

емисии във въздуха, водите и почвите и др.  

За всички действащи обекти е извършвана преценка или оценка за ОВОС по реда на 

ЗООС и е преценена съвместимостта с обявените или предложени за обявяване защитени зони 

в района по реда, определен 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.  

Анализирайки ситуацията, не можем да очакваме кумулативни въздействия върху 

околната среда в района, които са резултат от увеличаване ефекта на оценяваното 

инвестиционно предложение, когато към него се прибави ефектът от други минали, настоящи 

и/или очаквани бъдещи планове, програми и проекти/инвестиционни предложения. Не е без 

значение и социалния ефект от реализиране на ИП за район със значителна безработица и 

нисък икономически статус. 

От представената от РИОСВ - Стара Загора информация по ЗДОИ по точка - Т.1 от 

писмо изх. № РД-16-4914/12.10.2017 г. за наличието на инвестиционни предложения на 

територията на Община Тунджа може да се каже, че няма вероятност от въздействие на 

настоящото инвестиционно предложение върху други близко разположени инвестиционни 

предложения и/или от кумулативно въздействие на настоящото инвестиционно предложение с 

инвестиционните предложения, находящи се в землищата на с. Бояджик и с. Меден кладенец, 

находящи се на приблизително 20 км по въздушна линия от с. Окоп, в т.ч.: 
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- Изграждане на фотоволтаична централа в имот № 029007 в местността „До село” в 

землището на с. Меден кладенец; 

- Добив на строителни материали от находище „Крачола” - участък „Централен” в 

землищата на с. Бояджик и с. Гълъбинци; 

- Площ „Латевия бунар” - землищата на с. Бояджик и с. Златари; 

- План за отглеждане и увеличаване площта на трайни насаждения от шипки в 

землището на с. Златари (около 28 км разстояние); 

- Разработване на находище за метални полезни изкопаеми „Прохорово” по открит 

способ - землищата на с. Прохорово, Община Нова Загора,  с. Межда, с. Бояджик, с. 

Златари, Община Тунджа; 

- Изграждане на малка винарна изба в имот с № 029008 в землището на с. Меден 

кладенец; 

- Отглеждане на люцерна в имот с № 000098 в землището на с. Меден кладенец. 

По отношение на съществуващите обекти на територията на Община Тунджа по точка- 

Т.3, от значение с оглед евентуално кумулативно въздействие може да е находище „Ханово” 

на „Инвертни материали - Ямбол” АД в с. Ханово, което е единственото разположено в 

радиус от 5 км. Разстоянието между находището и територията на инвестиционното 

предложение е приблизително 4 км. 

Проверка на данните под формата на регистри и справки от Национален концесионен 

регистър на Министерски съвет на Р. България и регистър на концесиите за добив, поддържан 

от Министерство на енергетиката не показа наличието на други концесии за добив в района, в 

радиус от 10 км от инвестиционното предложение, освен посочените. Разположението на 

двата обекта е представено на Фиг. 16: 

 

Фиг. 16 Местоположение на находище „Окопите” спрямо съществуващото находище „Ханово” 
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С оглед локалното въздействие на близко разстояние на формираните емисии на 

прахови частици от извършваната дейност и незначителни емисии на други замърсители от 

транспортните средства и от двата обекта, може да се направи заключение, че няма 

вероятност от отрицателно кумулативно въздействие върху качеството на атмосферния 

въздух в района. 

Не се очаква кумулативно въздействие и по останалите компоненти и фактори на 

околната среда поради факта, че всички аналогични ИП, засягащи района, са разположени в 

места, пространствено значително отдалечени от разглежданата площадка и евентуалната им 

реализация не би довела до отрицателни кумулативни въздействия, свързани с шум, 

вибрации, лъчения, емисии във въздуха, водите и почвите и др.  

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 отношение на парниковите газове, всички държави-членки на ЕС споделят 

становището, че те трябва да поемат съответни ангажименти за намаляване на емисиите от 

парникови газове в порядъка на 15-30% до 2020 г. Най-развитите страни следва да поемат 

конкретни количествени цели, а най-слабо развитите страни и малките островни държави – да 

разработят стратегии за нисковъглеродно развитие.  

Разглежданото инвестиционно предложение със своята дейност не допринася за 

увеличаване дела на парниковите газове, изхвърляни в атмосферния въздух, както и 

увеличаване на регионалния фон с фини прахови частици, като доказателствения анализ за 

това е направеното дисперсионно моделиране с използване на модела на EPA за комплексни 

източници ISC-Aermod, представено подробно в т. IV - 5 от настоящия Доклад за ОВОС. 

7. Използваните технологии и вещества 

Относно предлаганата технология на добив алтернативи не съществуват, тъй като вида 

на полезното изкопаемо в находище „Окопите” – строителни материали /пясъци/ позволява 

изземване единствено по открит – кариерен метод без извършване на пробивно - взривни 

работи.  

  В периода на минно-подготвителните дейности и експлоатацията на находище 

„Окопите”, предмет на инвестиционното предложение, не се предвижда използване на опасни 

химични вещества, смеси и продукти, подлежащи на забрана. При експлоатацията на обекта, 

не се предвижда съхраняване на опасни вещества на терена.  

  В един и същ момент по време на периода на експлоатация на кариерата е възможно в 

обекта да присъстват: 

- булдозер Komatsu D155AX за отнемане на откривката; 

- електрически багер „Драглайн Е 301”; 

- автосамосвали - 2 бр.; 

- челен товарач (фадрома) - 1 бр.; 

- мобилна пресевно-сортировъчна миячна инсталация - 1 бр.; 

- напорни помпи за вода - 3 бр. 

  В находище „Окопите” ще бъдат налични опасни химични вещества, които са в 

използваната техника, а именно: 
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  - Дизелово гориво; 

  - Моторно двигателно масло; 

  - Хидравлично масло; 

    - Бензин. 

  От изброените химични смеси дизеловото гориво и бензина притежават свойства, 

които ги определят с опасности: 

Бензини - Нафта с ниска точка на кипене - несертифицирана. Съставна комбинация на 

въглеводороди, състояща се основно от парафини, циклопарафини, ароматни въглеводороди и 

олефини, с дължина на въглеродната верига предимно над C3 и точка на кипене в обхвата от 

30°C до 260°. Бензините при горене се прогряват в дълбочина, като образуват постоянно 

нарастващ слой с еднаква температура. Те са горящи нефтопродукти и разлети на значителна 

площ се гасят ефективно с въздушно механична пяна. 

Основни показатели за пожарна опасност: 

- Специфично тегло (кг/м3) 728 

- Температура (С) 

 Пламна: – 36 

 Самозапалване: – 300 

- Температурни граници на възпламеняване (С) 

 Долна: – 36 

 Горна: – 7 

- Граница на взривяемост (в % об.) 

 Долна: 0.79 

 Горна: 5.16 

Автомобилните бензини са неетилирани и етилирани. Вещества, за които е известно, че 

предизвикват опасност от токсичност при вдишване за хората, или които трябва да се 

разглеждат като причиняващи опасност от токсичност при вдишване.  

Вредности за здравето: Корозия/дразнене на кожата. Може да причини рак. Опасност 

при вдишване.   

Остра токсичност: 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. Дразнещ ефект върху кожата. Може да предизвика 

раздразнение и да причини стомашни болки, повръщане, диария и повдигане. Доказателствата 

за хора сочат, че този продукт е с много ниска остра орална, кожна или инхалационна 

токсичност. Въпреки това, той може да причини сериозно увреждане, ако навлезе в белия 

дроб под формата на течност, и може да доведе до дълбока депресия на централната нервна 

система при продължително излагане на високи нива на изпарения. 

Физически рискове: Запалима течност.  

Опасности за околната среда: Продуктът не се разтваря във вода и ще се разпространи 

върху водната повърхност, макар че някои от компонентите най-накрая ще се утаят във 

водните системи. Летливите компоненти на продукта ще се разпространят в атмосферата. 

Очаква се да се саморазпада. Притежава потенциал за биоакумулация. Има нисък потенциал 

за абсорбиране в почвата. Не е yстойчиво, биоакумулативно и токсично (PBT) или високо 

yстойчиво и високо биоакумулативно (vPvB) вещество или смес. Токсичен за водните 
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организми, с дълготраен ефект. Продуктът съдържа летливи органични съединения, които 

имат потенциал за синтезиране на фотохимичен озон. Като цяло маслените разливи са опасни 

за околната среда. 

Дизел 

Горива, дизел, газьол - несертифициран 

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.                

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: 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 пневмония. Професионалната експозиция на веществото или 

сместа може да причини вредни ефекти върху здравето. 

Остра токсичност: 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: Запалими течност и пари. 

Опасности за околната среда: Токсичен за водни организми. 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.  

В Таблица №66 е представен списък на опасните вещества, които ще се използват при 

екплоатацията на находището: 

Таблица № 66 Списък на опасните вещества 

Химично наименование CAS № EC № 

Категория/категории на опасност, 

съгласно Регламент /ЕО/ № 1272/2008 

за класифицирането, етикирането и 

опаковането на вещества и смеси 

Дизелово гориво 68334-30-5 269-822-7 

Flam.Liq.3 (H226) 

Asp.Tox.1 (H304) 

Skin Irrit.2 (H315) 

Acute Tox.4 (H332) Cars.2(H351) STOT 

RE 2 (H373) Aquatic 

Chronic 2 (H411) 

Моторно двигателно масло - - Не се класифицира като опасна 

Хидравлично масло - - Не се класифицира като опасна 

Бензин 86290-81-5 289-220-8 
Carc. 1B  

Asp. Tox. 1 
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H350 

H304 

 

Естеството на работа в находище „Окопите” не предполага досег на работещите в 

обекта до дизелово гориво и бензин. Обектът не се класифицира като предприятие с нисък 

или висок рисков потенциал. Не се разработва оценка по чл. 99 б на Закона за опазване на 

околната среда. В обекта не се предвижда изграждане/ експлоатация на складове за 

съхранение на опасни химични вещества и смеси.  

Влияние по този фактор не се очаква. 

Риск от аварии  

Естеството на работа на бъдещата кариера не е свързано с работа с опасни вещества и 

генериране на опасни отпадъци за преработка на суровината. Работата на механизацията на 

обекта създава риск от разливи на горива, масла и хидравлични течности. За намаляване на 

степента на риск са набелязани следните мерки:  

- Добивът ще се извършва с багер „Драглайн Е 301”, който работи с електрическа 

енергия; 

- Зареждането с гориво ще се извършва само на определено и обезопасено място на 

кариерата. 

При аварийно изпускане на масла или други замърсители е необходимо незабавно да се 

отстранят замърсените земни маси и да се транспортират до площадката за отпадъци, на 

юридически лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за 

този вид отпадъци. 

VI. Описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и 

изготвяне на оценката на значителните последици за околната среда, 

включително подробности за затрудненията (например технически 

недостатъци или липса на ноу-хау), които възложителят на инвестиционното 

предложение е срещнал при събирането на необходимата информация, и за 

основните елементи на несигурност 

При разработването на настоящия Доклад за прогнозните оценки са използвани 

следните методики: 

 Практическо ръководство за обучение по директивите за Екологична оценка и ОВОС, 

Джаспърс 2013 г.  

 Направено е моделиране с използване на модела на EPA за комплексни източници ISC-

Aermod; 

 Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. (AP-42), Vol I: Stationary Point and 

Area Sources. 13.2.2. Crushed Stone Processing.  Research Triangle Park, North Carolina: 

U.S. Environmental Protection Agency, Office of Air Quality Planning and Standards, 

October 1998.); 
 

 Emission factor documentation for AP-42, Vol I: Stationary Point and Area Sources. 13.2.2  

Research Triangle Park, North Carolina: U.S. Environmental Protection Agency, Office of 

Air Quality Planning and Standards, October 1998“; 
 

 Актуализирана методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни 

вещества  (замърсители), изпускани в атмосферния въздух, МОСВ; 
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 Методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от 

промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие – 

утвърдена от МОСВ; 

 Метод на наблюдението - трансектно и непреднамерено. 

До приемането през септември 1997 г. на Закон за ограничаване на вредното 

въздействие на отпадъците върху околната среда в България липсва специална правна 

уредба в тази област. Законът за първи път урежда обществените отношения в сектор 

„Управление на отпадъците” и въвежда редица основополагащи изисквания на рамкова 

Директива за отпадъците 75/442/ЕЕС, в т.ч. задължения на лицата, извършващи дейности по 

отпадъци, информация за дейностите с отпадъци, програмиране чрез национална, общински и 

фирмени програми за управление на отпадъците, разрешаване и контрол на дейностите с 

отпадъци; внос, износ и транзитен превоз, глоби и санкции за неизпълнение. За първи път се 

дефинират понятията „отпадък”, „причинител” и „притежател” на отпадъци. За детайлизиране 

разпоредбите на закона впоследствие са утвърдени редици подзаконови нормативни актове. В 

действащото законодателство на Р България са уредени по-подходящ начин 

екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права и задължения, 

решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, както и формите на 

контрол върху тези дейности. В тази връзка е нямало трудности при събиране на 

необходимата информация. Различните по вид и количество отпадъци, са представени и 

класифицирани, като наименования и код, съгласно  Приложение 1 към чл. 5 ал. 1 и чл. 6, ал. 

1, т. 1 и ал.2, т.3, буква „б” на Наредба № 2 от 23.06.2014 г. за класификация на отпадъците, 

на МОСВ и МЗ (обн. ДВ бр. 66/2014 год., изм. и доп. ДВ бр.32/2017 г.). Количествата отпадъци 

са изчислени на база зададени изходящи данни от Възложителя – брой персонал, необходима 

техника за работа в различните етапи за реализация на инвестиционното предложение и други 

показатели. 

Основните методи за прогноза, използвани в Доклада са сравнително-аналитичните. 

При оценката на въздействието се използва опита на авторите и сравнителните модели, 

преведени от практиката. При оценката на въздействието върху компонентите на околната 

среда са използвани собствени теренни проучвания - огледи и наблюдения, данни, 

предоставени от Възложителя, сведения от литературни източници, специализирани 

проучвания и конкретни разработки. 

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 (например изготвянето на анализ след реализацията на 

инвестиционното предложение) 
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Таблица № 67 Мерки, предвидени за избягване, предотвратяване, намаляване и при възможност - премахване на установените значителни 

неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве и мерки за наблюдение 

№ по 

ред 

МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ, 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ПРИ 

ВЪЗМОЖНОСТ - ПРЕМАХВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ 

ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА 

ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И МЕРКИ 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

ПЕРИОД/ФАЗА 

НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

РЕЗУЛТАТ 

1. Атмосферен въздух 

1.1. 

Използване на платнища при извозване на материалите с 

автосамосвали съгласно изискванията на  чл. 70 от Наредба 

№1 от 27.06.2005 г. 

Експлоатация Намаляване на неорганизираните емисии в атмосферния въздух 

1.2. Оросяване на вътрешно-кариерните пътища Експлоатация Намаляване на неорганизираните емисии в атмосферния въздух 

1.3. 

Осигуряване на оптимална технологична организация между 

отделните процеси, свързани с прахообразуване и 

прахоотделяне с цел съкращаване на времето и пътя на 

транспортиране и обработване на материалите 

Експлоатация  Намаляване на замърсяването на въздуха  

2. Повърхностни и подземни води 

2.1. 

Да се изготви План за собствен мониторинг на повърхностните 

и подземните води в съответствие с изискванията на чл. 70 от 

Наредба №1 от 2011 г. за мониторинг на водите. За 

подземните води да се наблюдава химичното състояние и се 

извършва измерване на дебити или статични водни нива в 

мониторинговите пунктове 

При 

проектирането  

Поддържане на санитарно-хигиенни условия на района. Опазване 

на повърхностните и подземни води от замърсяване 

2.2. 

За ползване на необходимите водни количества е необходимо 

да се получи разрешение от БД „ИБР” Пловдив (ЗВ, чл. 46 т. 1, 

„ж”) 

Преди започване 

на експлоатация  
Опазване на повърхностните и подземни води от замърсяване 
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2.3. 
Да се осигурят химически тоалетни за нуждите на 

работниците, ангажирани по време на СМР 

Преди започване 

на експлоатация  

Предотвратяване замърсяване на повърхностните и подземните 

води 

2.4. 
Недопускане на течове и разливи на масла и нефтопродукти в 

повърхностни води 

По време на 

експлоатация 

Поддържане на санитарно-хигиенни условия на района. Опазване 

на повърхностните и подземни води от замърсяване 

2.5. 
Да се сключи договор със специализиране фирма за 

почистване на екотоалетните 

Преди започване 

на експлоатация  

Предотвратяване замърсяване на повърхностните и подземните 

води 

2.6. 

Обслужващите дейности по строителната механизация и 

автотранспорта да се осъществява на места, отдалечени от 

водния обект 

По време на 

експлоатация 

Предотвратяване замърсяване на повърхностните и подземните 

води с изтекли горива и масла и други нефтопродукти от 

строителната механизация 

2.7. 
Да се спазват стриктно забраните и ограниченията в Закона за 

водите 

По време на 

експлоатация 

Предотвратяване замърсяване на повърхностните и подземните 

води 

2.8. 

В случай на аварийно замърсяване на водите с петролни 

продукти, да се вземат необходимите мерки, във възможно 

най-кратък срок, за ограничаване и ликвидиране на 

последиците от замърсяването, като незабавно се уведоми БД 

„ИБР” и органите за местно самоуправление, за предприемане 

на действия по компетентност 

По време на 

експлоатация 
Опазване на повърхностните води 

3. Земни недра и почви 

3.1. 

Да не се допуска заливане на земната основа с опасни 

вещества, разлив на нефтопродукти от транспортни средства и 

аварии  

Подготвителни 

дейности и 

експлоатация 

Опазване на почвите 

3.2. 

Транспортната и добивната механизация да ползва само 

съществуващите кариерни пътища и да не утъпква или 

замърсява със минни отпадъци съседни земи  

Подготвителни 

дейности 
Предотвратяване замърсяване на съседни терени 

4. Растителен и животински свят. Защитени зони и защитени природни територии 

4.1. 
Да се спазват правилата за противопожарна безопасност и да 

не се опожарява растителност. 
Експлоатация  Опазване на околните терени 
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4.2 

Да не се почистват излишно участъци с тревна и храстова 

растителност и да не се засягат съществуващите дървета от 

площадката 

Подготвителни 

дейности, 

експлоатация и 

рекултивация 

Опазване на естествената растителност и дървета  

4.3 

Стриктно спазване на хигиената на работа, своевременно 

почистване на замърсени участъци с битови и строителни 

отпадъци 

Подготвителни 

дейности, 

експлоатация и 

рекултивация 

Недопускане струпването на птици и други животни, вкл. на 

такива от Приложение 3 на ЗБР, търсещи храна на територията на 

обекта 

5. Ландшафт 

5.1. 

Извършване на техническа рекултивация на експлоатираната 

площ чрез прилагане на комплекс от инженерни, 

мелиоративни, селскостопански и др. дейности, които ще 

доведат до възстановяване на нарушените от добива терени 

след приключване на експлоатацията на кариерата   

При закриване 

на обекта 
Възстановяване на естествения облик на територията 

5.2. 

След приключване на рекултивацията, постигане на визуална и 

функционална обвързаност на претърпелия антропогенна 

трансформация терен и съществуващия прилежащ ландшафт 

При закриване 

на обекта 
Възстановяване на естествения облик на територията 

6. Културно-историческо наследство 

6.1 

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 

При 

разработване на 

находището 

Опазване на археологически паметници на културата  

7. Управление на отпадъците 

7.1. 
Управление на битовите отпадъци, образувани на територията 

на находището по утвърдената схема на Община Тунджа 

Подготвителни 

дейности, 

експлоатация и 

рекултивация 

Поддържане чистота на производствената площадка  

7.2. Депониране на откривката /почвените материали/ на Експлоатация  Опазване чистотата на околните терени 
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определените за целта насипища в рамките на концесионната 

площ 

7.3. 

Да се набележат необходимите мерки за недопускане на 

замърсяване с отпадъци:  

- на района на находището;  

- на транспортните връзки и околните им терени 

Подготвителни 

дейности 
Поддържане чистота на производствената площадка  

7.4. 
Да не се допускат разливи на горива и смазочни материали от 

работещата на обекта механизация и транспортна техника  

Подготвителни 

дейности, 

експлоатация и 

рекултивация 

Опазване на компонентите на околната среда 

7.5. 
На територията на концесионната площ да се допускат само 

технически изправна техника за добив 

Подготвителни 

дейности, 

експлоатация и 

рекултивация 

Опазване на компонентите на околната среда 

7.6. 

При възникване на авария с транспортна техника, свързана с 

разлив на гориво, незабавно да се предприемат мерки за 

ограничаване и ликвидиране на разлива 

Подготвителни 

дейности, 

експлоатация и 

рекултивация  

Опазване на компонентите на околната среда 

7.7. 
Планът за управление на минните отпадъци да се изпълнява от 

Възложителя 
Експлоатация 

Изпълнението на планът води до предотвратяване на отрицателни 

въздействия върху околната среда и човешкото здраве 

7.8. 
Да не се допуска насипването или депонирането на минни 

отпадъци на места извън определените 
Експлоатация 

Предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им 

въздействие върху компонентите на околната среда, 

безопасността и човешкото здраве 

7.9. 
При настъпили промени да се преразгледа Планът за 

управление на минните отпадъци 
Експлоатация 

Гарантиране на краткосрочно и дългосрочно безопасно 

депониране на минните отпадъци 

8. Опасни вещества 
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8.1. 

Да не се допускат разливи на горива и смазочни материали от 

използваната техника, както и извършването на ремонтни 

дейности в района на кариерата 

Подготвителни 

дейности, 

експлоатация 

Опазване на компонентите и факторите на околната среда и 

човешкото здраве 

8.2. Да се използват технически изправни транспортни средства 

Подготвителни 

дейности, 

експлоатация 

Опазване на компонентите и факторите на околната среда и 

човешкото здраве 

8.3. 

В случаите на аварийно изпускане на масла или други 

замърсители е необходимо незабавно да се отстранят 

замърсените земни маси и да се транспортират до площадка за 

отпадъци, лицензирана за този вид отпадъци 

Подготвителни 

дейности, 

експлоатация 

Опазване на почвите и водите 

8.4. 

Употребата на опасни вещества и смеси 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 

Подготвителни 

дейности, 

експлоатация 

Опазване на околната среда и човешкото здраве от въздействието 

на опасни химични вещества и смеси 

9. Рискови енергийни източници – шум, вибрации, йонизиращи и нейонизиращи лъчения 

9.1. 

Подготвителните и минно-добивните работи да се ограничат 

само в границите на концесионната площ, предмет на 

инвестиционното предложение  
 

Подготвителни 

дейности, 

експлоатация 

Опазване на съседните терени от замърсяване. Ограничаване на 

шумовите емисии извън концесионната площ   

9.2. 
Създаване на оптимална схема на движение на вътрешния 

транспорт и товарни автомобили на клиенти 

Подготвителни, 

дейности, 

експлоатация  

Ограничаване и намаляване на акустичното натоварване на 

работната площадка и в околната среда; 

9.3. 
Да се осигури забраната за работа на двигателите на техниката 

на празен ход  

Подготвителни, 

дейности, 

експлоатация 

Ограничаване и намаляване на акустичното натоварване на 

работната площадка и в околната среда; 

9.4. 
Редовна поддръжка изправността на технологичната 

механизация 
Експлоатация Редуциране емисиите шум и вибрации;  
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9.5. 

След въвеждане на обекта в експлоатация Възложителят да 

предприеме извършването на анализи за съдържание на 

естествени радионуклиди на проби от добивания материал в 

началото на добива, както и при слизане на нов хоризонт 

Експлоатация Изпълнение на изискванията на Наредба № 25/2006 г. на МЗ 

10. Население и човешко здраве 

10.1. 

Спазване на строга технологична дисциплина, използване на 

лични предпазни средства и извършване на периодични 

медицински прегледи с оглед спазване безопасността и 

здравето на работното място 

Подготвителни 

дейности, 

експлоатация 

Осигуряване на безопасни условия на труд 
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Описание на предложените мерки за наблюдение. План за мониторинг  

1) Препоръчва се да се изготви Проект за мониторинг на повърхностните води и 

подземни води в района на концесионната площ, съгласно изискванията на Наредба №1 от 

11.04.2011г. за мониторинг на водите, включващ: 

- Изграждане на 3 бр. сондажи, разположени по западния контур на концесионната 

площ, за следене нивото на подземните води; 

- Замерване на водното ниво първоначално ежедневно през първата година и след 

обработка на резултатите от наблюденията прецизиране на честотата на замерите; 

- В проекта да се предвиди (след съгласуване на показателите с БД „ИБР”) вземане на 

водни проби за качеството на подземните и повърхностните води на всяко тримесечие. 

2) В Изпълнение на изискванията на Наредба № 25/2006 г. на МЗ след въвеждане на 

обекта в експлоатация Възложителят да предприеме извършването на анализи за съдържание 

на естествени радионуклиди на проби от добивания материал в началото на добива, както и 

при слизане на нов хоризонт. 

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 

При реализацията на ИП за добив на пясъци без провеждане на взривни работи, е 

възможно възникване на следните вредности, опасности и аварии:  

Вредности:  

 токсични газове от двигателите на работещата механизация;  

 прах при движение на транспортните средства и при товарно-разтоварни работи;  

 шум и вибрации от работещата механизация.  

Опасности:  

 опасност от падане на хора и машини от стъпалата;  

 опасност от движещи се машини;  

 опасност от преминаване на хора от стъпало на стъпало;  

 опасност от въртящи се и движещи се части на машините;  

 опасност от замърсяване и наводняване на пътищата;  

 опасност при товарно-разтоварни и транспортни операции. 

Аварии:  

 срутване; 

 снегонавявания и наводнения; 

 пожари; 

 разливи на нефтопродукти.  

1. Оценка на обезпечеността на инвестиционното предложение срещу аварийни 

изпускания на вредни и опасни вещества към околната среда  
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За предотвратяването на аварии и управление на действията при бедствия, аварии и 

катастрофи „Ресурси” ЕООД ще разработят и ще прилагат Авариен план за находище 

„Окопите”, който задължително ще включва:  

 Идентификация на рисковете за възникване на производствени аварии и аварии в 

следствие природни бедствия и катастрофи;  
 

 Действия и средства по известяване на персонала, пребиваващите в района на обекта и 

компетентните обществени органи за аварията;  
 

 Действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на 

аварията;  
 

 Действия по евакуация на хората, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация;  
 

 Действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота 

на хората, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията;  
 

 Действия на обществените служби за спешни действия (напр. „Спешна медицинска 

помощ”, „Пожарна и аварийна безопасност”);  
 

 Помощ от съседни дружества, в зависимост от характера на аварията;  
 

 Действия за почистване на замърсяванията на площадката на обекта и нейните 

околности, предизвикани от аварията;  
 

 Поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; 
 

 Актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, 

ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия. 

Планът се съгласува с РСПБЗН.   

Естеството на работа на бъдещата кариера не е свързано с работа с опасни вещества и 

генериране на опасни отпадъци за преработка на суровината. Работата на механизацията на 

обекта създава риск от разливи на горива, масла и хидравлични течности. 

При аварийно изпускане на масла или други замърсители е необходимо незабавно да се 

отстранят замърсените земни маси и да се транспортират до площадката за отпадъци, на 

юридически лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за 

този вид отпадъци. 

Спецификата на отделните дейности, предвидени с ИП обуславят необходимостта от 

различни видове мерки за предовратяване на възникването на производствени аварии и 

инциденти, които биха оказали въздействие върху здравето на хората и околната среда.  

2. Мерки за предотвратяване на рискове и аварии при осъществяване на минно-

подготвителните и минно-добивните работи  

За осигуряване на безопасна работа при експлоатацията на кариерата са заложени 

следните мерки:  

 Разкривните и добивни работи ще се осъществяват по разработен Годишен проект и 

технологична инструкция. Ще се провеждат периодични наблюдения за свличания;  
 

 За предотвратяване на опасностите от обрушвания и свличане на земни маси по време 

на експлоатацията е необходимо да се вземат предпазни мерки за повишаване 

устойчивостта на откосите, които се изразяват главно в спазване на следното условие: 

да не се натоварват работните и неработните бордове на кариерата с допълнителни 

земни маси; 
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 За обезопасяване на технологичните процеси при всички дейности се предвижда 

спазването на съответните инструкции за безопасна работа; 
 

 За предотвратяване на пожар и действия при евентуалното му възникване, ще се 

изпълнява Противопожарен план, съгласуван със специализираните органи. При 

възникване на инцидент, ще се сигнализира противопожарното звено. Овладяването на 

пожара и последствията от него ще се осъществяват от специализирани екипи;  
 

 За предпазване от падане на хора и животни в изкопите на кариерата, е предвидено 

поставяне на предупредителни табели, разположени на 3 м от съответния борд;  
 

 Не се разрешава преминаването на хора през откосите на стъпалата; 
 

 Работният състав се осигурява с работно облекло, лични предпазни средства. При 

инцидент с хора се сигнализира спасителното звено и се предприемат действия, 

съгласно разработената инструкция. Необходимо е да се провеждат редовни 

инструктажи и обучение на персонала.  

Отстраняването на аварии и спасителните работи в кариерата ще се водят от 

специализирано и обучено звено, което ше бъде организирано на обекта.   

3. Предотвратяване на рискове от аварии на промишлената площадка, свързани с 

пресевно-сортировъчната миячна инсталация  

По време на строително-монтажните работи на пресевно-сортировъчната миячна 

инсталация ще бъдат изпълнявани инструкции за безопасна работа при този вид дейности, 

свързани с: изкопи и насипи, работа със строителна техника и машини, елетроинструменти, 

противопожарни мерки. Роботещите ще бъдат снабдени с работно облекло, лични предпазни 

средства и ще бъдат интруктирани по ТБ.  

По време на строително-монтажните работи, безопасната и безаварийна работа е 

отговорност на фирмата, изпълняваща доставката и пускането в експлоатация на пресевно-

сортировъчната миячна инсталация.    

При експлоатацията на пресевно-сортировъчната миячна инсталация ще се изпълняват 

следните мерки:  

 Редовна поддръжка и профилактика на оборудването в пресевно-сортировъчната 

миячна инсталация;  
 

 Специализирани инструкции за работа с отделните машини и управление на процесите 

по строго определен технологичен регламент;  
 

 Инструкции по ТБ;   
 

 Извеждане на персонала при аварии;  
 

 Електрообезопасяване – мерки за защита на оборудването и хората при работа с ел. 

Ток. Автоматично изключване при аварии в токозахранването; 
 

 Противопожарен план;  
 

 Защита на работещите - строг контрол за изпълнение на работните инструкции и 

инструкциите по ТБ, осигуряване на подходящо работно облекло и лични предпазни 

средства, обучение на персонала.  
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4. Предовратяване на аварии при съоръженията за минни отпадъци  

Съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, Наредбата за управление на 

минните отпадъци, обн. ДВ. бр. 5 от 19.01.2016 г. и на основание Писмо с изх. № КОС-01-

5587/03.10.2017 г. на РИОСВ Стара Загора към ДОВОС е приложен План за управление на 

минните отпадъци (ПУМО) при разработването на находище „Окопите” (Приложение №).  

Техниката на безопасност при насипообразуването, основните изисквания при работа с 

булдозер, ел. багер „Драглайн”, челен товарач (фадрома) и автосамосвали са подробно 

представени ПУМО.  

В ПУМО също е разработена част, в която са посочени мерки за предотвратяване и 

ограничаване на вредностите и опасностите при изграждането и експлотацията на 

съоръженията за съхранение на минни отпадъци, както и специфичните изисквания за 

безопасност при експлоатацията на кариерата. 

5. Оценка на степента на риска от аварийни и залпови изпускания на замърсяващи 

вещества към околната среда   

- По време на минно-подготвителните дейности:  

 При разкриването и подготовката на пясъците за изземване ще се извърши събирането 

и пробутването на откривката, без осъществяване на пробивно-взривни работи; 
 

 Съществува риск от разливи на горива и масла от добивната техника и автотранспорта, 

което би създало опасност от замърсяване на почви, растителност и подземни води. За 

снижаване на риска се предвижда: техническа поддръжка на използваната техника за 

добив и транспорт, зареждане с горива с мобилна цистерна, поддържане на сорбиращи 

материали в близост до площадката. При разлив, ще се предприемат незабавни 

действия по овладяването му и събиране на замърсените почви във варели, контейнери 

или други затворени съдове транспортирането им до площадката за отпадъци, на 

юридически лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на 

отпадъците за този вид отпадъци. 

- По време на експлоатацията:  

 Предотвратяване на изпускане на прахови емисии от неорганизирани източници – 

пътища, площадки за товаро-разтоварни работи, насипища, добивното поле. 

Предвидени са следните мерки: при необходимост оросяване на площадки за товаро-

разтоварни работи и кариерните пътища, товаро-разтоварни работи от възможно по-

ниска височина и без пресипване, редовна профилактика и поддръжка на пресевно-

сортировъчната миячна инсталация; 
 

 Разливи на горива и масла от добивната техника и автотранспорта, което би създало 

опасност от замърсяване на почви, растителност и подземни води. За снижаване на 

риска се предвижда: техническа поддръжка на използваните машини за добив и 

транспорт на пясъците, зареждане с горива с мобилна цистерна, поддържане на 

сорбиращи материали в близост до площадката. При разлив, ще се предприемат 

незабавни действия по овладяването му и събиране на замърсените почви във варели, 

контейнери или други затворени съдове транспортирането им до площадката за 

отпадъци, на юридически лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за 

управление на отпадъците за този вид отпадъци; 
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 На територията на обекта няма да се съхраняват опасни вещества и смеси съгласно 

Приложение 3 към Глава VII на ЗООС. Обектът не се класифицира като предприятие с 

„нисък или висок” рисков потенциал.   

- При закриване и рекултивация: 

След влизането в сила на Договора за концесия ще се изработи и съгласува с 

Министерството на икономиката цялостен Проект за ликвидация или консервация на минно 

добивния обект и рекултивация на засегнатите земи, който ще включва всички 

законосъобразни мерки и срокове за тяхното изпълнение. Като идеята е след изземване на 

полезното изкопаемо, нарушените терени да бъдат възстановени и рекултивирани с цел 

хармоничното им вписване в околния ландшафт, изпълнявайки естетически функции. 

 Отново съществува риск от разливи на горива и масла от използваната техника за 

добив и транспорт, което би създало опасност от замърсяване на почви, растителност 

и подземни води. За снижаване на риска се предвиждат по-горе набелязаните мерки. 

Естеството на обекта, както и използваните суровини, машини и съоръжения не 

предполагат възникването на неблагоприятни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве. 

При спазване изискванията на нормативната уредба за здравословни и безопасни 

условия на труд по време на минно-подготвителните дейности и по време на 

експлоатацията на обекта, както и набелязаните по-горе мерки, не се очаква повишен 

риск от възникване на аварии/ инциденти, респ. дейностите, предвидени с ИП не 

представляват риск за човешкото здраве и околната среда.  

Компетентният орган РИОСВ – Стара Загора ще се уведомява незабавно и ще се 

води документация за следния случай: 

 Инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е 

застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира 

незабавно. 

В съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети (Закона за отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети, обн. ДВ. бр. 43 от 29.04.2008 г., посл. 

изм. ДВ. бр. 58 от 18.07.2017 г.) ще се изготви Оценка за възможните случаи на 

непосредствена заплаха и причинита за екологични щети и на причинени екологични щети.  

Считаме, че при спазване на проектните решения, технологичните регламенти и 

дисциплина, редовната ревизия и поддръжка на и съоръженията и използваната техника 

за добив и транспорт, съблюдаването на инструкциите по техника на безопасност, 

пожаробезопасност и охрана на труда, изпълнение на плана за мониторинг, рискът от 

възникване на производствени аварии е сведен до нула. 

При настъпване на аварии в следствие на природни бедствия, стриктното 

изпълнение на предвидените мероприятия са предпоставка за адекватни действия на 

ръководството, персонала и за овладяване на аварийната ситуация без сериозни 

последствия за околната среда и населението от с. Окоп и региона. 
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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 

Във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и 

чл. 4, ал. 2 и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда са извършени консултации с компетентните органи, 

администрации, специализирани ведомства и обществеността, които са от изключителна 

важност, т.к. подпомагат инвестиционното намерение, разкривайки ограничителните или 

стимулиращи условия в процеса на реализацията му.  

За определянето на обхвата и съдържанието на Доклада за оценка на въздействие 

върху околната среда са извършени консултации с:  

1) Общественост – чрез публикуване на обява във вестник „Време”; 

2) РИОСВ - Стара Загора; 

3) Община Тунджа; 

4) БД „Източнобеломорски район”, Пловдив; 

5) „ВиК” ЕООД, гр. Ямбол; 

6) РЗИ-Ямбол; 

7) РИМ – Ямбол. 
 

За инвестиционното си намерение „Ресурси” ЕООД са поискали достъп до информация 

на основание чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от: 

 БД „Източнобеломорски район”, Пловдив; 

 РИОСВ-Стара Загора и МЕ. 

Поисканата информация е предоставена съответно с Решение №ЗДОИ-32/10.05.2017 г. 

на БД „ИБР” гр. Пловдив, Решение №РД-16-15/ 12.10.2017 г. на РИОСВ – Ст. Загора и 

Решение №Е-РД-16-826/ 29.11.2017 г. от Министерството на енергетиката. 

В Приложение №1 на Доклада са представени копия от кореспонденцията и 

писмените становища на заинтересованите лица, а в Таблица № 68 по-долу са отразени и 

предприетите действия от страна на Възложителя по приемане на изразените становища, 

препоръки и констатации. 

Таблица № 68 Становища и мнения, в резултат от проведените консултации 

 

№ 

 

Извършени консултации 

(Община/ ведомство/ организация 

и др.) 

Изразени становища/ 

препоръки/ бележки   и пр. 
Приети/ неприети 

1. 

Организиране провеждането на 

консултации по ИП със засегната 

общественост - обявление във в-к 

„Време” – бр. 4 (888), 23.02-

01.03.2017 г. 

Няма постъпили възражения и 

мнения (устни, по телефона, или 

писмени такива) и не е проявен 

интерес към ИП 

- 

2. 
РИОСВ Стара 

Загора 

писмо с вх. 

№ 5587/ 

20.02.2017 г. 

РИОСВ Стара Загора със 

Становище с изх. №КОС-01-

5587/ 07.03.2017 г. дава указания 

за преработване на Заданието за 

Приети и отразени в 

Коригираното Задание 

за обхват и съдържание 

на ДОВОС 
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обхват и съдържание на ДОВОС 

писмо с вх. 

№ 5587/ 

13.09.2017 г. 

РИОСВ Стара Загора със 

Становище с изх. № КОС-01-

5587/03.10.2017 г. препоръчва 

провеждането на консултации по 

Заданието с РИМ – Ямбол, дава 

допълнителни указания за 

обхвата и съдържанието на 

ДОВОС и за последващите 

действия по процедурата 

Приети и отразени в 

ДОВОС 

3. 
Община Тунджа – писмо с вх. № 

5300-158/20.02.2017 г. 
- - 

4. 

Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски 

район” с център 

Пловдив 

писмо с вх. 

№РД-09-

78/20.02.2017 

г. 

БД „Източнобеломорски район” с 

писмо с изх. №РД-09-

78/10.03.2017 г. дава указания за 

обхвата и съдържанието на 

ДОВОС и препоръчва да се 

направи подробна характеристика 

на хидрогеоложките условия и 

фактори (на базата на извършени 

хидрогеоложки проучвания и 

изготвен Хидрогеоложки доклад), 

влияещи върху количеството и 

качеството на подземните води в 

района, за да се изясни влиянието 

на експлоатацията на находище 

„Окопите” върху подземните 

води, конкретно върху 

водоизточниците на ПБВ 

Приети и отразени в 

ДОВОС 

писмо с вх. 

№КД-04-381/ 

13.09.2017 г. 

Писмо с изх. №КД-04-381/ 

23.11.2017 г.  

5. 

,,ВиК” ЕООД,  

гр. Ямбол 

  

писмо с вх. 

№169/ 

20.02.2017 г. 

- 

 
- 

писмо с вх. 

№1354/ 

13.12.2017 г. 

Писмо с изх. №2474/18.12.2017 г.  
Приети и отразени в 

ДОВОС 

6. 
РЗИ - гр. Ямбол – писмо с вх. №03-

06-635/ 20.02.2017 г. 

РЗИ-Ямбол с писмо с изх. №03-

06-658/09.03.2017 г. дава 

указания за обхвата и 

съдържанието на ДОВОС 

Приети и отразени в 

ДОВОС 

7. 
РИМ - Ямбол – писмо с вх. №066/ 

06.10.2017 г. 

РИМ - Ямбол с писмо с изх. 

№091/ 22.11.2017 г. ни 

уведомява, че при извършения 

оглед на терена не са 

констатирани на повърхността 

следи от движими и недвижими 

археологически структури и 

културни ценности 

Приети и отразени в 

ДОВОС 
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X. Заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5 

Докладът за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно 

предложение за „Добив на подземни богатства - строителни материали /пясъци/, от находище 

„Окопите”, разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, Област Ямбол” е изготвен 

съгласно Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за 

извършване на Оценка за въздействието върху околната среда от колектив независими 

експерти. Оценката обхваща фазите на строителство (минно-подготвителните работи) и 

експлоатация на находището, като са отчетени компонентите и факторите, които въздействат 

върху  околната среда. Подробно и равностойно са разгледани и алтернативи за реализиране 

на ИП, вкл. „нулева алтернатива”. Направен е мотивиран избор на вариант, като са взети в 

предвид технологичните възможности за реализиране на ИП, както и въздействията върху 

компонентите и факторите на околната среда. Предложени са препоръки и мерки за 

намаляване на въздействието и решаване на евентуалните екологични проблеми при 

реализацията на инвестиционното предложение, гарантиращи опазване здравето на хората, 

околната среда и устойчивото развитие на района. С реализирането на инвестиционното 

предложение се постига значителен социален ефект за района и се осигуряват временни и 

постоянни работни места. Съгласно сключения Договор за концесия след приключване на 

срока на концесия, Възложителят ще изпълни Проект за ликвидация на миннодобивния обект 

и рекултивация на засегнатите земи. Реализирането на ИП ще има ключова роля за постигане 

на ефективно използване на ресурсите в региона. Съдържанието на Доклада за ОВОС е 

съобразено с изискванията на Писма с изх. № КОС-01-5587/ 01.07.2016 г. и № КОС-01-5587/ 

03.10.2017 г. на РИОСВ - Стара Загора относно извършване на ОВОС. В анализите и оценките 

за влияние на обекта върху компонентите и факторите на околната среда, както и в 

направените предложения на мерки, са отразени всички изказани мнения и направени 

препоръки на компетентните органи, ведомства и институции при проведените консултации с 

тях.     

Предвид гореизложеното, колективът от независими експерти предлага на Уважаемия 

Експертен Екологичен Съвет при Регионална инспекция по околната среда и водите Стара 

Загора да даде положителна оценка по  представения Доклад за Оценка въздействието върху 

околната среда и разреши реализацията на инвестиционното предложение, при изпълнение на 

мерките, посочени в него.  

XI. Описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни), 

срещнати при събирането на информация за изработване на Доклада за ОВОС 

Основни затруднения при разработването на настоящия Доклад за ОВОС на 

инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства - строителни материали 

/пясъци/, от находище „Окопите”, разположено в землището на с. Окоп, Община Тунджа, 

Област Ямбол” бяха свързани с обхвата, мащабите и конкретността на задачата, обсъждането 

на варианти, начина на текстуалното отразяване на графичните приложения и събирането на 

информация за вземане на експертно решение, което дава възможност за вариабилност на 

инвестиционното предложение и удовлетворява изискванията на действащата законова уредба 

по опазване на околната среда. 

XII. Референтен списък 

1. Национална концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013-2025 г; 

2. Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) 2012-2022 г.; 

3. Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 2014-2020 г. 

4. Областна стратегия за развитие на Област Ямбол 2014-2020 г.; 
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5. Общински план за развитие на Община Тунджа 2014-2020 г. и Програма за управление на ОПР 

2014-2020 г.; 

6. РИОСВ – Стара Загора, 2016 г., Регионален Доклад за състоянието на околната среда; 

7. РЗИ – Ямбол, 2016 г., Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в 

Област  Ямбол; 

8. Климатично райониране, Събев, Станев, 1963 г.; 

9. План за управление на речните басейни (ПУРБ) за Източнобеломорски район за басейново 

управление  (РБУ) 2016-2021 г., БД „ИБР” – Пловдив; 

10. План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Източнобеломорски РБУ 2016 - 2021 г., БД 

„ИБР” – Пловдив; 

11. Генерална схема за използване на водите за басейново управление. Поречие Тунджа, БАН, 

Институт по водни проблеми, VII, 2000 г.; 

12. Гълъбов, М. и кол., Методическо ръководство: Определяне на ресурсите на подземни води, 

МОСВ,1999 г.;  

13. Гълъбов, М., Динамика на подземните води, Техника, 1983 г.; 

14. Доклад за резултатите от извършените геологопроучвателни работи за строителни материали – 

кариерен пясък, годен след преработка за получаване на обикновен бетон и строителни разтвори и 

изчисляване на запасите към 01.06.2006 г. от находище „Окопите”, земл. на с. Окоп, Община 

Тунджа, Област Ямбол, д-р инж. И. Бонев, д-р инж. Й. Йорданов, инж. Д. Николов, 2006 г.;  

15. Петрова, 1988, Обяснителна записка към геоложка карта на България М 1: 100000, Картен лист 

Ямбол; 

16. Петрова, 1988, Геоложка карта на България М 1: 100000, Картен лист Ямбол; 

17. Петрова, А., Е. Василев, Л. Михайлова, А. Симеонов, Е. Челебиев. 1980. Литостратиграфия части 

верхнего мела в Бургаском районе. – Geologica Balc., 10, 4, 23-67; 

18. Попов, П., В. Ковачев, С. Страшимиров, В. Желев, Р. Арнаудова, Б. Банушев, П. Ставрев, Р. 

Радичев.,1993. Геология и металогения на Бургаския руден район. Трудове на МГУ № 1, стр. 93. 

19. Станишева – Василева, Г., 1980. Обзор на представите за магматизма и геодинамичните модели на 

горната креда в Средногорската зона. В кн. Геодинамика на Балканите, стр. 75 – 82; 

20. Станишева, Г., 1968. Нови данни за вулканизма в И. Средногорие. Юбил. геол. сб. ГИ на БАН, 

стр. 395-406; 

21. Станишева, Г. 1971. Верхнемеловые магматические формации в Бургаском синклинории. Докл. 

БАН, 24, ІІ, стр. 1509-1512; 

22. Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие. 

23. Регистър на защитените територии, ИАОС; 

24. Бондев, И., 1997. Геоботаническо райониране. В: География на България. 1997. Акад. изд. „Проф. 

М. Дринов”; 

25. Директива 2009/147/EEC за опазване на дивите птици (приета е на 2.04.1979г.); 

26. Директива 92/43/ EEC за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

(приета на 21.05.1992 г.); 

27. Физикогеографско райониране, Гълъбов, 1975; 

28. География на България, проф. П. Петров, 1997; 

29. Европейска конвенция за ландшафта; 
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30. Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Тунджа; 

31. Регламент (ЕО) 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на 

Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент ЕО № 1907/2006 /ОВ, L 353/1 

от 31 декември 2008 г./- CLP Регламент; 

32. Директива 2002/44/ЕС-Вибрации; 

33. Директива 89/391 EИО - за БЗР (Безопасност и здраве при работа). 

 

Нормативни документи 

1) ЗАКОН за опазване на околната среда, обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 96 от 

01.12.2017 г., посл.  изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5.01.2018 г.; 

1) ЗАКОН за устройство на територията, обн. ДВ. бр.1 от 2.01.2001 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 63 от 

4.08.2017 г.; 

2) ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух, обн. ДВ. бр. 45 от 28.05.1996 г., посл. изм. ДВ. бр. 85 

от 24.10.2017 г.; 

3) ЗАКОН за водите, обн. ДВ. бр. 67 от 27.07.1999 г., посл. изм. ДВ. бр. 58 от 18.07.2017 г.;  

4) ЗАКОН за подземните богатства, обн. ДВ. бр. 23 от 12.03.1999 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 56 от 

24.07.2015 г.; 

5) ЗАКОН за почвите, обн. ДВ. бр. 89 от 6.11.2007 г., изм. ДВ. бр. 58 от 18.07.2017 г.; 

6) ЗАКОН за биологичното разнообразие, обн., ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 76 от 

19.09.2017 г.; 

7) ЗАКОН за защитените територии, обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., посл. изм. ДВ. бр. 58 от 

18.07.2017 г.; 

8) ЗАКОН за лечебните растения, обн. ДВ. бр. 29 от 7.04.2000 г., посл. изм. и доп. изм. ДВ. бр. 96 от 

1.12.2017 г.; 

11) ЗАКОН за културното наследство, обн. ДВ. бр. 19 от 13.03.2009 г., посл. доп. ДВ. бр. 74 от 

20.09.2016 г.; 

12) ЗАКОН за управление на отпадъците, в сила от 13.07.2012 г. обн. ДВ. бр. 53 от 13.07.2012 г., 

посл. изм. ДВ. бр. 85 от 24.10.2017 г.;  

13) ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. изм. - ДВ, бр. 

114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.), посл. 

изм. ДВ. бр. 58 от 18.07.2017г.; 

14) ЗАКОН за защита от шума в околната среда, обн., ДВ, бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 1.01.2006 

г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 12 от 3.02.2017 г.;  

15) ЗАКОН за здравето, в сила от 01.01.2005 г., обн. ДВ. бр. 70 от 10.08.2004 г., посл. изм. ДВ. бр. 85 

от 24.10.2017 г.; 

16) ЗАКОН за защита при бедствия, обн. ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., посл. изм. ДВ. бр.13 от 

7.02.2017 г.; 

17) ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд, обн., ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г.; посл. изм. 

и доп. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г.; 

18) ЗАКОН за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, обн. 

ДВ. бр. 43 от 29.04.2008 г., посл. изм. ДВ. бр. 58 от 18.07.2017 г.; 

http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17904
https://osha.europa.eu/bg/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
https://osha.europa.eu/bg/legislation/directives/the-osh-framework-directive/1
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19) НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, 

обн. ДВ. бр. 25 от 18.03.2003 г., посл.  изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5.01.2018 г.; 

20) 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, в 

сила от 11.09.2007 г., приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., обн. ДВ. бр. 73 от 11.09.2007 

г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30.11.2012 г.; 

21) 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, в сила от 30.07.2010 г., 

изд. от МЗ и МОСВ, обн. ДВ. бр. 58 от 30.07.2010 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 48 от 16.06.2017 г.; 

22) Наредба за изм. и доп. на Наредба № 14/23.09.97г. за норми за пределно допустимите 

концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места, обн. ДВ 

бр.88/3.10.1997г., изм. бр.46/18.05.1999г., бр.8/22.01.2002г., в сила от 01.01.2004г.; 

23) Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните 

места; 

24) Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 2011 г. (ДВ, бр. 

9 от 2011 г.); 

25) Наредба № 1/27.06.2005 г. 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 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.; 

26) Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, обн., ДВ, бр. 31 от 

6.04.1999г., посл. изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г.; 

27) Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане, ДВ, бр. 53 от 

10.06.2008 г., посл. изм. ДВ. бр. 5 от 18.01.2013 г.; 

28) Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници, обн. ДВ. бр. 27 от 11.03.2008 г., посл. изм. ДВ. бр. 97 от 9.12.2011 г.; 

29) Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ, бр.88/2000 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 за минерални води, 

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди 

30) Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води 

31) Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други 

замърсители/приета с ПМС № 256 от 01.11.2010 г. 

32) Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води 

33) Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата, обн. ДВ 

бр.36 от 08.05.1979 год., изм. и доп. бр.5 от 16.01.1996 год., бр.54 от 08.07.1997 го., бр.21 от 

17.03.2000 год., доп. бр.39 от 16.04.2002 год.; 

34) НАРЕДБА № 2 от 23.06.2014 г. за класификация на отпадъците, на МОСВ и МЗ, обн. ДВ бр. 

66/2014 год., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 32 от 21.04.2017 г.; 

35) НАРЕДБА за управление на минните отпадъци, обн. ДВ. бр. 5 от 19.01.2016 г.; 

36) НАРЕДБА № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, обн., ДВ, бр. 51 от 

20.06.2014 г.; 

37) НАРЕДБА за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, приета с 

ПМС № 152 от 30.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 43 от 7.06.2011 г.; 

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
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38) НАРЕДБА № 6 от 26 юни 2006 г. 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 на вредните 

ефекти от шума върху здравето на населението, изд. от МЗ и МОСВ, обн. ДВ. бр. 58 от 18.07.2006 

г.; 

39) НАРЕДБА № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на 

шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне 

на информация от промишлените източници на шум в околната среда, издадена от министъра на 

здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 3/11.01.2011 г., в сила от 

12.02.2011 г.; 

40) НАРЕДБА № 4 от 27 декември 2006 г. на МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ за ограничаване на вредния 

шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при 

изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство; 

41) НАРЕДБА №3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и 

безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации, изд. от министъра 

на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 40 от 12.05.2005 

г., в сила от 6.07.2005 г.; 

42) НАРЕДБА № 13 от 30 декември 2003 Г. за защита на работещите от рискове, свързани с 

експозиция на химични агенти при работа, в сила от 31.01.2005 г., издадена от Министерството на 

труда и социалната политика и МЗ, обн. ДВ. бр. 8 от 30.01.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 46 от 

23.06.2015 г.; 

43) Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, обн., ДВ, бр. 47 

от 21.05.1999 г.; 

44) Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

на работните места и при използване на работното оборудване, обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.1999 г., в 

сила от 9.01.2000 г., изм., ДВ, бр. 40 от 18.04.2008 г. 

45) Наредба №12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

товарно-разтоварни работи, обн., ДВ, бр. 11 от 03.02.2006 г.,  в сила от 04.08.2006 г.; 

46) Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично 

обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г. 
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