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Списък на съкращенията 

Съкращение Значение 

АИС  Автоматична измервателна станция  

БАН  Българска академия на науките  

БЗР Безопасност и здраве при работа 

БЕК Биологични елементи за качество 

БДИБР Басейнова дирекция Източнобеломорски район  

БДЗП  Българско дружество за защита на птиците  

БПК Биологична потребност от кислород 

БФВ Битово-фекални води 

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 

ДВ  Държавен вестник  

ДОАС Диференциална оптична автоматична система 

ДОВОС  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда  

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  

ОВОС  Оценка на въздействието върху околната среда  
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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 

Доклада 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, РИОСВ-Стара Загора постановява, че ИП подлежи 

задължително на ОВОС. Основа за изготвянето на ДОВОС представлява коригираното 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.  

I. Подробна характеристика на инвестиционното предложение, включващо информация 

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

производителността, обхвата, оформлението на инвестиционното предложение в 

неговата цялост 

1. Описание на местоположението на инвестиционното предложение 

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

концесионната площ и на изчислените запаси, а на Фиг. 2 - извадка от топографска карта с 

местоположението на находище „Окопите” и с нанесени отстояния спрямо най-близо 

разположените населени места. 

 

Фиг. 1 Карта с местоположение на находище „Окопите” 

            -    контур на концесионната площ;   -    контур на изчислените запаси 
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Фиг. 2 Извадка от топографска карта с местоположение на находище „Окопите”,                                              

земл. на с. Окоп и 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 еклспоатация за срок от 35 г. (Приложение №2). 

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.  
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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 с Областна Дирекция „Земеделие” - Ямбол и предоставената информация в границите на 

находище „Окопите” влизат 28 ПИ или части от тях (Приложение №2).  

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. 

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.  

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]. 

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 се предвижда да бъде реализиран в рамките на концесионния период - 35 години. 

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 
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отстраняването на откривката от дадено добивно поле.  

Съгласно изготвения Доклад за резултатите от извършените геологопроучвателни 

работи за строителните материали, 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. 

Водоснабдяване и воден баланс 

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. 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. 

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:  

 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 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. 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. 
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Обектът е електрифициран в миналото при разработването на стара съществуваща 

кариера. 

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. 

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.  

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 
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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 

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.  

 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 шламохранилище. 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. 

3.2. Производствен капацитет на производствената инсталация 

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. 

3.3. 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. 
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- кантарджия – 1 бр. 

- охрана – 4 бр. 
 

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

целодневна.  

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. 

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–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 
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им. 

4.2. Оценка на вида и количеството на очакваните емисии - замърсяване на въздуха, в 

резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение 

Реализацията на ИП 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 Доклада за ОВОС. 

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. 
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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: 

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 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: 
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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 

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 
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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 

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 
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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/.  

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 

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 
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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. 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 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 съответната 

формула, дадена в Наредба № 25 на МЗ, на база специфичните активности на Kалий-40, Радий-

226 и Торий-232.  

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.).   

Нормативните изисквания, касаещи управление на дейностите с отпадъци, при откриване 
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на обект от такъв вид /кариера/ очертават следните задължителни стъпки:  

- 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. 

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. 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; 

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



Нетехническо резюме на ДОВОС 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  23 

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 

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. 
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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 

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 
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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 

1. Атмосферен въздух 

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. 

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.   

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 
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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. 

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. 

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 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. 
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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 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 

 Хидрографски районът, принадлежи към Беломорската отточна област, с отток на 

водите към Бяло море и съгласно Закона за водите попада в Източно беломорски район за 

басейново управление. 

2.1. Повърхностни води 

Находище „Окопите” попада в повърхностно водно тяло „Р. Тунджа от вливане на река 

Мочурица до вливане на р. Симеоновска” с код BG3TU570R066, съгласно Решение №ЗДОИ-

32/10.05.2017 г. на БД „ИБР” гр. Пловдив. 

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.  

ИП не попада в зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела. ИП не 

попада в зони за отдих и водни спортове.  

Управлението на водите се извършва на басейново ниво. За постигане на добро състояние 



Нетехническо резюме на ДОВОС 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  28 

на водите и свързаните с тях екосистеми е разработен План за управление на речните басейни 

(ПУРБ) от Басейнова Дирекция – ИБР с център град Пловдив. 

За постигане на екологичните цели в ПУРБ 2016-2021 г. са заложени програми от мерки 

за предотвратяване и намаляване на антропогенния натиск (точкови и дифузни източници на 

замърсяване) и въздействие върху водните ресурси, мерки за мониторинг и контрол, включително 

мерки за зоните на защита на водите.  

2.2. Подземни води   

Подземното водно тяло, в обхвата на което попада Община Тунджа, респ. ИП е посочено 

в Решение №ЗДОИ-32/10.05.2017 г. на БДИБР гр. Пловдив: BG3G00000NQ054 - „Порови води в 

Неоген - Кватернер - Ямбол – Елхово”.  

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 

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 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. Друга особеност 

на тези почви е, че сред тях са разпространени карбонатни и типични подтипове.  

Земни недра 

По картограмата на страната територията на ИП попада в картен лист Ямбол. Районът 

около находище „Окопите” е изграден от кватернерни, неогенски и горнокредни материали. В 

ДОВОС са разгледани литостратиграфските единици, участващи в геоложкия строеж около 

разглеждания обект.  

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 (Карта за 

сеизмично райониране на Република България за период 1000 години по Наредба № РД-02-20-2 

от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони).  

Подземни богатства 
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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”.  

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 

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 ИП. 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 ИП 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 ИП 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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Защитени територии и защитени зони  

Теренът, в който се предвижда да се реализира ИП 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. /.   

Кратко изложение на вероятната еволюция, ако инвестиционното предложение не 

бъде осъществено 

Не осъществяването на ИП, 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 ИП 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.   

5. Ландшафт 

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 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.  

              Елементите на техническата инфраструктура в ландшафта на района са добре развити. По 

отношение на преобладаващите елементи на техническата инфраструктура, в ландшафта на 
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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 

усвояване на териториите. 

Територията на разглеждания обект, в който ще се реализира ИП 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. 

Предвид местоположението и обхвата на инвестиционното предложение на „Ресурси” 

ЕООД прилагането на „базовия сценарий”, т.е. неосъществяване на обекта няма да промени по 

никакъв начин съществуващото състояние на културното наследство. 

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 

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. 
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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. 

8. Рискови енергийни източници 

8.1. Шум 

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 
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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 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 

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.  

8.3. Лъчения  - йонизиращи и нейонизиращи 

Йонизиращи лъчения 

Няма информация за съществуващи източници на наднормени радиационни замърсявания 

на околната среда в района на находище „Окопите”.  
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Нейонизиращи лъчения 

Територията е електрифицирана в миналото, когато се е експлоатирала пясъчна кариера в 

северната част на находището.  

Кратко изложение на вероятната еволюция на рисковите енергийни източници - 

шумове, вибрации, радиации, ако инвестиционното предложение не бъде осъществено   

Ако ИП 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 ИП, не се очаква да възникнат наднормени вибрации, 

утежняващи общата акустична среда и влияещи нездравословно на пребиваващите в близост.  

9. Население и човешко здраве 

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. 

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.  

Кратко изложение на вероятната еволюция на демографските процеси, ако 

инвестиционното предложение не бъде осъществено  

При неосъществяване на ИП 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 ИП, 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 
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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, 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.    

Кратко изложение на вероятната еволюция на заболеваемостта на населението, ако 

инвестиционното предложение не бъде осъществено   

При неосъществяване на ИП не се очакват съществени промени в състоянието на 

заболеваемостта на населението.  

Презумцията за нереализиране на ИП 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, които е вероятно да бъдат засегнати 

значително от инвестиционното предложение: 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 

1. Население и човешко здраве 

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; 
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 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. 

Общ прах и фини прахови частици (ФПЧ10) - 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. ФПЧ 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. 

 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.  

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. 

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.  

 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.  
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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. 

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 организма на 

работниците. 

 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 

транспортните средства по площадката ще се извършва с ниски скорости. Самата техника следва 

да е съвременна, с добри акустични показатели.  

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 
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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.   

 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 

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 - 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. 
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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. 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 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.  



Нетехническо резюме на ДОВОС 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  40 

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.   

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. 
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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. 

1.1. Мерки за здравна защита и управление на риска 

В Таблицата 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  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 

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 
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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:  

 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 

2.1. Растителен свят  

  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 и м  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 ИП 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 
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(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). 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. 

На територията, предвидена за реализация на инвестиционното предложение не се 

очаква развитие на ценни флорни елементи, тъй като площадката е разположена в зона, 

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 

Конкретно за терена, предвиден за реализация на ИПе 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 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.  

Районът на кариерната площадка, предмет на ИП, 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 
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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. 

2.3. Защитени територии и защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 

2.3.1. Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/    

Разглежданата територия не попада в границите на защитена територия по смисъла на 

Закона за защитените територии. Най-близо разположената ЗТ до ИП е ЗМ „Дебелата кория - с. 

Тенево”, отстояща на около 3,5 км от находището. Реализирането на обекта не е свързано с 

дейности, които са в противоречие с режима на опазването на най-близко разположената ЗТ.   

2.3.2. Защитени зони от Натура 2000  

Реализирането на ИП не засяга територия, разположена в границите на защитени зони, 

обявени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.  Най-близко разположената 

защитена зона е ЗЗ BG0000195 „Река Тунджа - 2”, отстояща на около 3,5 км от границите на 

концесионната площ. Реализирането на ИП не засяга части от ЗЗ, а въздействията, свързани с 

експлоатацията му са с обхват много по-малък от разстоянието до границите на ЗЗ. 

3. Земни недра и почви 

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 Плана за рекултивация. Предвидени са площадки за временно съхраняване на 

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

рехабилитационни дейности. 

ИП 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. 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.  

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 ИП 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 – 

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=6&areaID=55
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пясъци. Количеството доказани запаси е 1 886 475 м3. Като цяло въздействието на предвиденото 

ИП 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. 

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

„Окопите”, землище на с. Окоп, Община Тунджа 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 ИП дейности, са с локален 

териториален обхват (316.917 дка, в землището на с. Окоп). 

4. Води – очаквани хидроморфологични промени, количество и качество 

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 водовземни съоръжения от подземни води. 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. 

За работещите на находището ще се поставят тоалетни - тип „Ekotoi”. Почистването на 

същите е ангажимент на фирмата доставчик. 

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. 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”). 

Горните обстоятелства определят отсъствие на негативно въздействие върху 

количественото и качествено състояние на повърхностните 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. 

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 
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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 

В Доклада са направени следните заключения за състоянието на атмосферния въздух в 

региона:  

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. 

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:  

 Дълготрайно (или средногодишно) - обектът няма да оказва дълготрайно отрицателно 

въздействие върху атмосферния въздух.  

 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 ИП.  

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. 

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 
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извън територията на разглежданата площадка, и реализацията на инвестиционното предложение 

няма да ги засегне. 

7. Ландшафт  

С реализирането на ИП 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.  

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.        

  Видът на въздействието на заявеното ИП върху 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.  

  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. 

  Степента на сложност на този вид въздействие ще бъде висока, поради възможност от 

нарушаване на основните елементи на ландшафта при добива от кариерата. 

8. Обобщени данни за потенциалното въздействието на инвестиционното предложение 

върху компонентите на околната среда 
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Таблица Обобщени данни за потенциалното въздействие на  ИП върху компонентите и факторите на околната среда 
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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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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 

работ-

ни 

места 

- - - - - 
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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 

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 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 

Прогнозата за въздействието на инвестиционното намерение върху земеделските почви 

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. 

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 - 
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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. 

Геоложка основа  

Подготвителни работи 

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. 

Като цяло въздействието на предвиденото ИП 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. 

2.2. Използване на повърхностни и подземни 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. 

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

„ИБР” Пловдив (ЗВ, чл. 46 т. 1, „ж”). 

Не се предвижда изграждане на допълнителна водопреносна мрежа до обекта. 

Горните обстоятелства определят отсъствие на негативно въздействие върху количественото и 

качествено състояние на повърхностните води при нормални експлоатационни условия.    

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. 

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. 
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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).  

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. 

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 Доклада 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. 

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 

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. 

Вибрации 

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 

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. 

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. 
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3.3. Обезвреждане и оползотворяване на отпадъците 

Рамковата директива за отпадъците въвежда нова йерархия на управлението на отпадъците. 

Тази последователност определя приоритетния ред на това какво представлява най-добрата 

възможност за околната среда в законодателството и в политиката относно отпадъците.  

 

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.  

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 управляват съгласно изготвеният План за управление на минни 

отпадъци. 

  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 

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. 

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 

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 
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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 ИП 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.  

Анализирайки ситуацията, не можем да очакваме кумулативни въздействия върху околната 

среда в района, които са резултат от увеличаване ефекта на оценяваното ИП, 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. 

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 ИП, освен посочените.  

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 

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 Доклада 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 ИП, не се предвижда използване на опасни химични вещества, смеси и продукти, 

подлежащи на забрана. При експлоатацията на обекта, не се предвижда съхраняване на опасни 
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вещества на терена.  

  В находище „Окопите” ще бъдат налични опасни химични вещества, които са в използваната 

техника, а именно: дизелово гориво, моторно двигателно масло; хидравлично масло и бензин. 

  От изброените химични смеси дизеловото гориво и бензина притежават свойства, които 

ги определят с опасности: 

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. 

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; 

 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. 

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  Мерки, предвидени за избягване, предотвратяване, намаляване и при възможност - премахване на установените значителни 

неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве и мерки за наблюдени 

№ 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.  

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;  
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 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 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. 

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.  
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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 Таблицата по-долу са отразени и предприетите действия от 

страна на Възложителя по приемане на изразените становища, препоръки и констатации. 

Таблица  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 

обхват и съдържание на ДОВОС 

Приети и отразени в 

Коригираното Задание 

за 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. 
- - 
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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 

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 
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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. 

 

 


