
 

 

 

 

2945 с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград, тел. 0888/787 790 

 

 

 

 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

за преценяване на необходимостта от ОВОС  

на инвестиционно предложение: 

 
„Добив на скално-облицовъчни материали -гнайси от находище  

"Раденка“ в землището на с. Крушево, община Гърмен,  

област Благоевград 
 

(изготвена съгласно Приложение № 2 към чл. 6 на Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС №59/07.03.2003 г.) 

 

(допълнена) 

 

 

 

 

 

 
Управител: 

 

(Владислав Качериев) 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 
 



И Н Ф О Р М А Ц И Я 

за преценяване на необходимостта от ОВОС на ИП „Добив на скално-облицовъчни материали - гнайси от  

находище  "Раденка“ в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград 

 

Възложител: ДЕС-М“ ЕООД                                                                                                             2 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 
Стр. 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 4 

II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 5 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 5 

а) Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление 

на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

5 

б) Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения; 

10 

в) Използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните 

недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

11 

г) Генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води; 16 

д) Замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 21 

е) Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение; 25 

ж) Рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на 

жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето. 

29 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности 

по време на строителството. 

31 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на 

съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към 

ЗООС. 

32 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 39 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване. 

40 

6. Предлагани методи за строителство. 40 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 40 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи 

информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за 

разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко 

разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

42 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

45 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 

45 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

47 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 49 

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ 

ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-КОНКРЕТНО: 

49 

1. съществуващо и одобрено земеползване; 49 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 50 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 50 

4. планински и горски райони; 50 

5. защитени със закон територии; 50 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 50 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 50 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 

здравна защита. 

50 

IV. ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ 

ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

52 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното 

наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното 

разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

52 



И Н Ф О Р М А Ц И Я 

за преценяване на необходимостта от ОВОС на ИП „Добив на скално-облицовъчни материали - гнайси от  

находище  "Раденка“ в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград 

 

Възложител: ДЕС-М“ ЕООД                                                                                                             3 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение. 

66 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение 

от риск от големи аварии и/или бедствия. 

67 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 

средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 

70 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато 

население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на 

населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

72 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 72 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

73 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения. 

73 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 74 

10. Трансграничен характер на въздействието. 74 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с 

избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите 

значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 

74 

V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 79 

ПРИЛОЖЕНИЯ 80 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И Н Ф О Р М А Ц И Я 

за преценяване на необходимостта от ОВОС на ИП „Добив на скално-облицовъчни материали - гнайси от  

находище  "Раденка“ в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград 

 

Възложител: ДЕС-М“ ЕООД                                                                                                             4 

 

 Настоящата Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на 

инвестиционно предложение за „Добив на скално-облицовъчни материали - гнайси от 

находище  "Раденка“ в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград е 

изготвена съгласно изискванията на Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 25 от 

18.03.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.) и писмо изх. № 848/11/13.06.2018 г. на 

РИОСВ-Благоевград. Съгласно определението в писмото, инвестиционното предложение 

попада в обхвата на т. 2, буква „а” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка 

иа въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. 

Компетентен орган, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, при извършване на преценката е 

директорът на РИОСВ – Благоевград (Приложение №1 – копие от писмо изх. № 

848/11/13.06.2018 г. на РИОСВ-Благоевград). 

Информацията е допълнена с отстраняване на неточности, съгласно указанията на 

писмо изх. № 796/2/ от 08.03.2019 г. на Директора на РИОСВ-Благоевград. Направените 

корекции в текста са специално маркирани (Italic, Underline).  

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско 

наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице. 

 

“ДЕС-М” ЕООД,  

Седалище: с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград 

ЕИК  101747173 

Телефон, факс и ел. поща: тел. 0888/787 790; e-mail: vladislav_kacheriev@abv.bg; 

 

2. Адрес за кореспонденция: 

София 1000, район Възраждане 

ул. Позитано №8, ет.4, офис 407 

За "Лега Гео Консулт" ЕООД като пълномощник на "ДЕС М" ЕООД 

Диана Янева 

 

3. Телефон, факс и e-mail: 

Управител на “ДЕС-М” ЕООД – фирмата възложител:  Владислав Качериев 

тел. 0888/787 790; e-mail: vladislav_kacheriev@abv.bg. 

 

4. Лице за контакти. 

Диана Янева, тел. 0898 825550; e-mail: office@legageo.com 

 

5. Адрес на обекта на инвестиционното предложение: Находище на полезни изкопаеми - 

скално-облицовъчни материали "Раденка", участък “Кавака“, участък “Лозята“ и участък 

“Урвата“ - в землището на с. Крушево ЕКАТТЕ 40138, община Гърмен, област Благоевград; 
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II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

а) Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Инвестиционно предложение (ИП) на “ДЕС-М” ЕООД, с. Крушево, община Гърмен за 

добив и първична преработка на скално-облицовъчни материали – гнайси от находище  

"Раденка", участък “Кавака“,  участък “Лозята“ и участък “Урвата“, в землището на с. 

Крушево, община Гърмен, област Благоевград е ново инвестиционно предложение. То е 

изготвено въз основа на заявено от Възложителя пред Министъра на енергетиката търговско 

откритие, предпоставка за издаването на което е положително решение по ОВОС или 

решение да не се извършва ОВОС.  По този повод е инициирана настоящата процедура.  

“ДЕС-М” ЕООД е титуляр на Разрешение №186 от 16.02.2012г. за проучване на 

скално-облицовъчни материали в площ “Раденка”, разположена в землището н с.Крушево, 

община Гърмен, издадено от министъра на икономиката, енрегетиката и туризма.    

Въз основа на издаденото разрешение на 18.06.2012г. между “ДЕС-М” ЕООД и 

Министъра на икономиката, енергетиката и туризма е сключен договор за проучване на 

скално-облицовъчни материали - подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от Закона за 

подземните богатства в площ „Раденка”, разположена в землището на с. Крушево, община 

Гърмен, област Благоевград“ (копие на извадка от договора - Приложение №2). 

След проведеното проучване в площта е изготвен окончателен „Доклад за 

резултатите от извършените през 2013-2016 г. геоложки проучвания на скално-

облицовъчни материали (гнайси) в площ «Раденка», община Гърмен, с изчисляване на запаси 

в находище «Раденка» участъци “Урвата“, “Лозята“ и “Кавака“,  по количества и 

състояние към 01.04.2016 г.“. 

Докладът е разгледан на заседание на Специализираната експертна комисия (СЕК) 

към МЕ на 30.09.2016г. и е приет  с Протокол № НБ-43/30.09.2016г. (копие от писмо изх. № 

Е-26-00-25/20.01.2017 г. на МЕ - Приложение №2). В писмото изрично е указано, че 

удостоверението за търговско откритие ще бъде изготвено и предоставено съгласно чл.21, 

ал.7 от Закона за подземните богатства (ЗПБ, обн. ДВ бр.23/1999 г.,  посл. доп. ДВ. бр.98 от 

27 Ноември 2018г.), след решение да не се извършва ОВОС или положително решение по 

ОВОС за инвестиционното предложение.   

С окончателния геоложки доклад са приети запаси и ресурси в находището, както 

следва (Таблица 1):   
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Таблица 1: Запаси и ресурси в находище „Раденка“ по участъци и състояние към 

01.04.2016 г. 

 

 
Запасите са изчислени при обемен рандеман от 33 %. 

Съгласно чл.21, ал.3, т.7 и ал.7, т.2 от Закона за подземните богатства, след 

представяне от титуляря на разрешението за проучване в МЕ на влязло в сила решение по 

ОВОС, с което се одобрява осъществяването, или на решение да не се извършва ОВОС на 

инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземните богатства, 

издадени по реда на ЗООС, министърът на енергетиката или упълномощено от него 

длъжностно лице, утвърждава протокола за запасите и ресурсите в находището, извършва 

регистрацията и издава на титуляря удостоверение за направеното откритие.     

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗПБ търговското откритие е резултат от дейности по търсене и 

проучване на подземни богатства  и  поражда права за пряко предоставяне на концесия за 

добив на подземни богатства на титуляря на откритието.  

Във връзка с гореизложеното след успешно приключване на настоящата процедура,  

“ДЕС-М” ЕООД  възнамерява да предприеме последващите правни и фактически действия  

при условията и по реда на ЗПБ за получаване на концесия за добив на скално-облицовъчни 

материали (гнайси) от находище “Раденка”- участъци “Урвата“, “Лозята“ и “Кавака“, 

разположено в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград.  

Съгласно представения Геоложки доклад запасите на полезно изкопаемо в находище 

„Раденка“ са изчислени по състояние към 01.04.2016 г. на обща площ от 154,5дка.  

 Съгласно чл.37, ал.1 от ЗПБ при предоставянето на концесия се определя 

концесионна площ, която включва: 1.площта на находището или отделни негови участъци и 

2. площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.  

В първоначално представеното от Възложителя уведомление за инвестиционното 

предложение по реда на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, е 

заявена проекто-концесионна площ от 229, 641 дка. 

Във връзка с изискано становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, от 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е указано да бъдат изключени от 

инвестиционното предложение площите, през които преминават повърхностни водни обекти 
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- Дълбоки дол и Дряновски дол (Приложение №1 – копия на писма по процедурата). 

Предвид това,  с вх. №848(9)/16.05.2018 г., ДЕС-М” ЕООД  представя нов координатен 

регистър на концесионната площ, който изключва площите, през които преминават водните 

обекти и концесионната площ е сведена до контура на запасите 154,5  дка.  

Впоследствие, с оглед на необходимостта от изготвяне на предложение за управление 

на минните отпадъци съгласно чл.6, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на ОВОС и във връзка с чл.22г, ал.4 от ЗПБ, в хода на настоящата процедура се наложи да  

бъдат определени местата за разполагане на съоръженията за минните отпадъци 

(Приложение № 6- Предложение за управление на минните отпадъци).  

Площите за съоръженията за минни отпадъци (депо за незамърсени почви и насипища 

за скални материали за отделните участъци)  представляват така наречените допълнителни 

площи за извършване на други дейности по концесията, извън добива по смисъла на чл.37, 

ал.1, т.2 от ЗПБ. Местоположенията  на съоръженията за минни отпадъци  по участъци е 

подбрано така, че да бъдат спазени изискванията на Басейнова дирекция 

„Западнобеломорски район” за изключване на площите, през които преминават 

повърхностните водни обекти.  

Площите за минни отпадъци са предварително съгласувани с Министерство на 

енергетиката (Приложения № 2, писмо изх. № Е-26-00-203/15.10.2018 г. на МЕ.).  

С развитието на проекта и в хода на изготвянето на Предложение за план за 

управление на минните отпадъци (ПУМО) е подробно изучен релефът на отделните 

участъци и оценени възможностите за разполагане на съоръженията за минни отпадъци. 

Установено е, че спазването на изискването на Закона за подземните богатства да не се 

разполагат съоръжения върху неиззети запаси, може да бъде осъществено само при 

разширение на проекто-концесионните площи на отделните участъци извън контурите на 

запасите.  

Местоположението на бъдещите съоръжения за минни отпадъци е подбрано така, че 

да бъдат изпълнени и следните условия: осигуряване на минимално разстояние за извозване 

на минните отпадъци; подходящ релеф на терените за разполагането им и съществуващ 

пътен достъп. Изборът на терени за съоръженията за минни отпадъци е съобразен и с 

наличието на минно-технологични мотиви (неподходящ релеф  на север), както и на съседна 

кнцесия – находище„Крушево“( на юг).      

На база изброените съображения за находище «Раденка» - участъци “Урвата“, 

“Лозята“ и “Кавака“ са определени проекто-концесионни площи , представени в Таблица 2. 

Таблица 2. Площ на запасите и проекто-концесионни площи по участъци в 

находище „Раденка“  

 
Участък Площ на запасите, m

2
 Проекто-концесионна 

площ, m
2 

„Урвата“ 84 937,0  118 756,0 

„Лозята“ 36 268,0 56 985,9 

„Кавака“ 33 249,5 63 198,0 

Общо находище „Раденка“ 154 454,5 

154,5 дка 

238 939,9 

 



И Н Ф О Р М А Ц И Я 

за преценяване на необходимостта от ОВОС на ИП „Добив на скално-облицовъчни материали - гнайси от  

находище  "Раденка“ в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград 

 

 

 

 
Фигура 1. Съвместна схема на границите на контура на находището (запасите) и контура на  проекто-концесионните площи за участък 

“Кавака“,  участък “Лозята“ и участък “Урвата“ на находище „Раденка” 
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Общата проектната концесионна площ, необходима за реализиране на 

инвестиционното предложение, възлиза на 238 939,9 m
2
. Тази площ включва площта на 

утвърдените запаси и ресурси на находище „Раденка” и необходимите площи за съоръжения 

за минни отпадъци – почвени материали и скална откривка, вътрешно-кариерни пътища и 

административно-битови площадки с  химически тоалетни. 

Комбинирана схема с отразени контурите на запасите и проекто-концесионните 

площи по участъци, вкл. координатен регистър е представена на Фиг.1.по-горе. 

Инвестиционното предложение предвижда разработването на находището да се 

извършва по открит способ, без пробивно-взривни работи, при следните  параметри: 

- Годишен добив плътна минна маса – 5000 m
3
. 

- Кота на изчислените запаси – до 20 m от повърхността. 

- Обемен рандеман – 33 %. 

Годишният добив ще се обезпечава от максимална площ до 1 дка във всеки от 

участъците, която непосредствено след изземването на запасите може да се рекултивира, при 

условие, че няма запаси в дълбочина и няма да се използва за вътрешно насипище. 

Средно годишно ще се генерират около 150 m
3
 почвен материал и около 3350 m

3 

скален минен отпадък, съставен от твърдата разкривка и наситнените и тънки гнайсови 

късове от запасите на находището. 

За разработване на находище „Раденка“ е предвиден концесионен срок от 35 години. 

Технологичната последователност на работите във всеки от участъците е следната:  

- Премахване на откривката  на определен периметър в дадения участък  с булдозер 

и събирането  й на депо. 

- Изземване на гнайсите  ръчно или с багер с хидравличен чук. 

- Оформяне на кондиционни блокове – тикли (първична преработка);  

- Натоварване на кондиционните скални блокове - тикли на автотранспорт и 

извозване извън находището.  

 

По-нататъшната преработка на извозените от находището скални блокове –

тикли не е предмет на настоящото ИП, защото: 

- Процедурата по Глава Шеста на ЗООС за инвестиционното предложение е 

инициирана от Възложителя във връзка с регистриране на търговско откритие за находище 

"Раденка"- участък “Урвата“,  участък “Лозята“ и участък “Кавака“ на основание чл.21, ал.3 

от Закона за подземните богатства (ЗПБ), даващо право за концесия за разработване на 

находището. Търговско откритие се регистрира само при издадено решение на Директора на 

РИОСВ по преценка необходимостта от ОВОС или по ОВОС. Практиката е съответните 

инвестиционни предложения да включват само дейностите в рамките на проекто-

концесионните площи, т.к. те са предмет на бъдещите концесионни права. Концесионният 

договор ще  регламентира условията на добива на скално-облицовъчни материали –гнайси, а 

не на изделия от тях. Първичната преработка (оформянето на тиклите от добитите запаси) ще 

се изъвршва в границата на концесионната площ и в този смисъл настоящото инвестиционно 

предложение е за добив и първична преработка, съгласно изискването и на чл.21, ал.7, т.2 от 
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ЗПБ. Вторичната преработка (оформяне на цепени плочи от тиклите) не е предмет на 

настоящото предложение, доколкото не е свързана с дейности по концесията. 

- Вторичната преработка на добитото полезно изкопаемо може да бъде 

организирана по различен начин, който зависи в голяма степен от търговската конюктура. 

Един от начините е транспортиране на оформените в концесионната площ тикли до 

площадка за преработка на цепени плочи, напр. до цех в с. Дъбница, както беше посочено в 

уведомлението за ИП. Но тиклите могат да бъдат продавани като краен продукт и вторично 

прерботвани в други инсталации. За това в обхвата на инв. предложение не се включват тези 

дейностите за вторичната преработка. Те биха били предмет на друго инвестиционно 

предложение, което при необходимост ще бъде процедирано по Глава Шеста от ЗООС.  

За достъп до находището ще ползва съществуващият път между с. Долно Дряново и с. 

Крушево и черни горски пътища. При развитието на добива в рамките на концесионната 

площ ще се изграждат допълнителни вътрешни технологични пътища и площадки. 

 

б) Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения; 

 Инвестиционното предложение за разработване на  находище „Раденка“ ще се развива 

в район, в който добива на гнайси и шисти с цел производство на дялън камък (плочи) е 

традиционен поминък на населението от много години.  Наблюдават се множество изкопи и 

насипи. В повечето случаи добивът е бил нерегламентиран.  

 За изясняване наличието на концесии, заявления за концесии  и процедирани по глава 

Шеста на ЗООС инвестиционни предложения са проведени консултации с МЕ и РИОСВ-

Благоевград.   

В писмо изх. №  Е-26-Д- 203/ 02.10.2018 г. на МЕ (Приложение №2)  са посочени 

работещите концесии и заявленията за концесия в община Гърмен. - Таблици 3 и 4.  

 

Таблица 3. Действащи концесии за добив на подземни богатива, разположени на 

територията на община Гърмен 

 
 

 

№ 
Находище Концесионер 

Група 

подземно 

богатство 

(суровина) 

Дата на 

сключване на 

концесионния 

 договор 

Срок на 

концесията 

Партида 

№ НКР 

1. 

Гоцеделчевски 

въглищен басейн, 

участък „Канина" 

"Канина” 

ЕООД, гр. 

Перник 

Твърди горива 

(лигнитни 

въглища) 

17.12.2004 г.. 35 г. D - 00322 

2. Марчево 

''Бистрица 

2002" ЕООД, 

гр. Гоце 

Делчев 

Строителни 

материали 

(пясъци и 

чакъли) 

1 7.03.2006 г, 25 г. D 00392 

3. 
Крушево, участък 

„Пандимон” 

"Илинденски 

мрамор" ООД, 

гр. Сандански 

Скално- 

облицовъчни 

материали 

(шисти) 

08.06.2007 т. 25 г. D - 00413 

4. 
Айселана, участък 

„Айселана 2" 

„Гейт" ЕООД, 

с. Гърмен 

Скално- 

облицовъчни 

материали 

(гнайси и 

гнайсошисти) 

09.02.2012 г. 35 г. D - 00606 
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Таблица 4. Заявени концесии за добив на подземни богатства, разположени на 

територията на община Гърмен 

 
№ Находище Група подземни богатства (суровина) 

 

1 Крушево, участък „Нерезе" Скално-облицовъчни материали (шисти) 

2 Крушево, участък „Дивото коте" Скално-облицовъчни материали (шисти) 

3 Крушево, участък„Дълга поляна" Скално-облицовъчни материали (шисти) 

4 Крушево, участък „Аладин" Скално-облицовъчни материали (шисти) 

5 Крушево, участък „Пандимон-

север" Скално-облицовъчни материали (шисти) 

6 Ореше, участъци „Северен" и 

„Южен” Скално-облицовъчни материали (гнайси) 

7 Орлово Скално-облицовъчни материали (гнайси) 

8 Умата Скално-облицовъчни материали (гнайси) 

 

Разположението на действащите и заявени концесии  в община «Гърмен» са 

представени на карти, приложени към писмото на МЕ.  

От действащите концесии в района на ИП са находищата «Крушево“, участък 

„Пандимон“ и „Айселана“, участък „Айселана 2". Находищата Гоцеделчевски въглищен 

басейн, участък „Канина" и „Марчево“ са разположени мсеверо.западно и западно от ИП и са 

по-отдалечени.  

От писмо изх. № 848 /14/01.11.2018 г. на РИОСВ-Благоевград ( Приложение №1) 

относно други инвестиционнни предложения в района на находище „Раденка“ е видно, че по 

Глава Шеста на ЗООС от действашите концесии са процедирани находищата „Марчево“,  

землище с.Марчево, общ. Гърмен; „Крушево“, участък „Пандимон“, землище с. Крушево, 

общ. Гърмен и „Айселана“, участък „Айселана 2", землище с. Крушево, общ. Гърмен.  

За заявените концесии процедури по Глава Шеста на ЗООС са проведени за находища 

«Ореше» в землищата нас. Ореше и с. Крушево, общ. Гърмен; находище «Орлово», общ. 

Гърмен инаходище «Умата», землища на с. Крушево и с. Долно Дряновоуу, общ. Гърмен 

За всички процедирани инвестиционни предложение характерът на решението е да не 

се извършва ОВОС. 

 

в) Използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

 Полезно изкопаемо 

Полезно изкопаемо и в трите участъка на находището са главно гнайси и по-рядко 

гнайсошисти с кафяв, кафяво-жълт, жълто-бежов, бледожълт до белезникав и т.н. отенъци в 

топли цветове. Това е определеният декоративен тип „Никбена”, който се радва на най-висок 

търговски интерес. Полезно изкопаемо се явяват и скали без споменатите топли разцветки – 

декоративен тип „Силвера”. Декоративен тип „Силвера” са съпътстващ компонент, а 

водещият декоративен тип скално-облицовъчен материал в находището е „Никбена”. 

И двата декоративни типа по същество притежават идентична петрографска 

характеристика. Изградени са от слюди, плагиоклаз, калиев фелдшпат (предимно 

микроклин) и кварц. Второстепенни се явяват хлорит, серицит и кварц. Като акцесорни се 

срещат апатит, епидот и циркон. Слюдестият минерал мусковит формира отчетливи едри 
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субпаралелни индивиди, формирани от безцветни късо и дългопризматични люспи. По-

голямата част от слюдените ивици са добре издържани, нерпекъснати, с плътно разположени 

едни до други мусковитови люспи. 

По-долу в приложената Таблица 5 са дадени основните физични свойства на 

полезното изкопаемо в находище „Раденка”, участъци „Урвата”, „Лозята” и „Кавака”. 

 

Таблица 5 

 

Качествена характеристика на полезното изкопаемо 

Гнайсите от находище „Раденка” след преработка отговарят на изискванията на БДС – 

7718-74 г. – материали строителни, скални – класификация; БДС – 7717-75 г. – плочи цепени 

от скални материали; БДС – 1697-77 г. – самък ломен и цепен за сгради и съоръжения; БДС – 

17048-89 г. – плочи от скални материали и БДС N – 1341 – плочи от естествени каменни 

материали за външно павиране. 

 Вода  

 Вода за производствено-технологични нужди ще бъде необходима за оросяване на 

пътища и площадки в сухо време. Ще бъде доставяна с водоноска. Водата ще се черпи от 

котлованите на добивните участъци на находище „Раденка” или при необходимост от 

общински водоеми, най-близкият от които е до с. Крушево. Необходимото водно количество 

ще бъде до 150 m
3
 на година за всеки от участъците или общо m

3
 на година. Не се налага 

изграждане на водопроводна система. 

Вода за пиене. Предвижда се за питейни нужди на работещите да се доставя 

бутилирана вода от търговската мрежа. 

  Вода за битови нужди: На територията на подобектите – отделните участъци на 
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находището ще се разположат битови фургони с химически тоалетни. Хигиенен душ ще бъде 

осигурен извън обекта. Поради това на добивните участъци вода за битови  нужди няма да се 

доставя. 

 Електроенергия - не е необходима. Електроснабдяване не се предвижда. 

 

 Необходими суровини и материали за различните етапи на инвестиционното 

предложение са , както следва (Таблица 6): 

 

              Таблица  6 

№ Наименование 

 Строителство и експлоатация 

1 Дизелово гориво 

2 Смазочни материали 

3 Резервни части, авт. гуми 

 Закриване и рекултивация 

4 Посадъчен материал 

5 Минерални торове 

 

По време на минното строителство и експлоатацията основните материали са: 

- дизелово гориво за багера и автотранспорта; 

- минерални, хидравлични масла за поддръжка на техниката;  

- автомобилни гуми и резервни части за механизацията, използвана в кариерата. 

Багерът ще се зарежда периодично с мобилна  цистерна с вместимост 500-1000 

литра. Обслужващият подобектите по отделните участъци  самосвал ще се зарежда с гориво 

и ще се обслужва сервизно извън обекта. 

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

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

При техническата ликвидация и рекултивация на кариерата ще се използват горива и 

масла за поддръжка на техниката. За биологичната рекултивация - посадъчен материал от 

местни видове  и минерални торове. 

 Опасни химични вещества и смеси  

В Таблица 7 са представени опасните вещества, които ще се използват при 

реализация на ИП по време на строителство, експлоатация и закриване и рекултивация. 

Класификацията на опасните химични вещества и смеси е извършена съгласно Регламент 

/ЕО/ №1272/2008, относно класифицирането, етикирането и опаковането на вещества и 

смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и1999/45/ЕО и за изменение на 

регламент (ЕО) № 1907/2006 (CLP), както и ПМС №182/20.08.2010 г. за приемане на 

Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични 

вещества и смеси (ДВ бр.68/31.08.2010 г, в сила от 31.08.2010 г.). Посочени са и 

количествата, които ще се съхраняват (намират) на площадката на ИП.  

Подробната информация за всяко от веществата задължително се съдържа в  

информационния лист за безопасност, който  се разработва за всички доставяни химични 

вещества, препарати и продукти. Листовете трябва да отговарят на изискванията на 
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Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 830/205. 

Необходимите годишни количества са посочени на база проектни разчети и практика 

на други подобни обекти. 

Дейностите, предвидени в кариерата, съгласно инвестиционното предложение, са 

свързани с употреба на опасни вещества, както следва: 

 - От групата на нефтопродуктите - дизелово гориво, моторни и хидравлични масла, 

използвани съответно за гориво и  техниката в кариерата; 

  Дизеловото гориво за работата на кариерната техника ( багер) за всеки от 

подучастъците на находище „Раденка“ ще се  доставя в мобилна цистерна с вместимост 500-

1000 литра, снабдена с помпа и за която трябва да се предвидят нужните мерки за безопасен 

престой. 

 Маслата ще се съхраняват в доставните опаковки – метални варели или пластмасови 

туби  по 50 литра. Ще се съхраняват на площадката с битовия фургон. 

 - Минералните торове (селитри) също са от групата на опасните вещества. Те ще се 

ползват за рекултивационни цели. Ще се доставят в полиетиленови чували, в количествата, 

необходими за предвидените по график за деня рекултивационни работи. Няма да се 

съхраняват на площадката. 

Прегледът на количествата опасни вещества, които ще се съхраняват на площадката на 

подобектите – участъци на находище „Раденка“показва, че те няма да надхвърлят 

количествените критерии от част 1 и 2, Приложение №3 към чл. 103, ал. 3 от ЗООС.   
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Таблица 7. Опасни вещества и продукти, използвани при осъществяване на ИП                

Наименование 

 

Място на 

използване 

Описание CAS № ЕС № Класифика

ция 

Опасни свойства Прогнозно 

количество, 

t/y 

Налично на 

площадката на 

всеки участък 

Дизелово гориво Минна техника, 

автотранспорт 

 
 
 
 
 
Течност с 
характерен 
мирис, 
летлива  

68334-30-5 269-822-7 Канц.кат.3 

Xn 

Xi 

N 

H226 - Запалими течност и пари. 

H304 - Може да бъде смъртоносен при 

поглъщане и навлизане в дихателните 

пътища. 

H315 - Предизвиква дразнене на 

кожата. 

H332 - Вреден при вдишване. 

H351 - Предполага се, че причинява 

рак. 

H373 - Може да причини увреждане 

на органите при продължителна или 

повтаряща се 

експозиция 

H411 – Опасно за водна среда, 

хронична опасност кат.2 

40,0 2,0 

Моторни, 

хидравлични 

масла 

Минна техника, 

автотранспорт 

Вискозни 
течности с 
характерен 
мирис, 
летливи 

  Xi 

N 

H315: Предизвиква дразнене на 

кожата. 

H318: Предизвиква сериозно 

увреждане на очите.  

H319: Предизвиква сериозно дразнене 

на очите.  

H411:  H411 – Опасно за водна среда, 

хронична опасност кат.2 

0,5 0,05 

Тор  

Амониева  

селитра  

(Амониев  

нитрат) 

Рекултивация Бяло 

прахооразно 

или 

гранулирано 

вещество без 

мирис 

64-84-52-2 229-347-8 О 

Xi 

 

H272  Оксидиращи твърди  вещества, 

категория на опасност 3 

H319: Предизвиква сериозно дразнене 

на очите.  
0,200 0,050 
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г) Генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране; 

Изпълнението на дейностите, предвидени с Инвестиционното предложение, е 

свързано с генерирането на следните видове отпадъци: 

Отпадъци по Закона за подземните богатства (ЗПБ): 

В Приложение № 6  е представено Предложение за  управление на минните отпадъци 

на находище „Раденка“- участък “Кавака“,  участък “Лозята“ и участък “Урвата“. 

Минните отпадъци се генерират от разкривните и от добивните дейности и при 

първичната преработка на полезното изкопаемо- оформяне на скални блокове (тикли). 

Разкривката в находището може да бъде разделена на твърда и мека. Мека разкривка в 

находище „Раденка“ се явява само почвеният слой. Той е тънък, беден на хумус, силно 

набогатен на пясък и чакъл от разпада на коренните скали. Дебелината на почвения слой в 

находището е малка, относително постоянна, най-често до 30-40 cm, в редки локации достига 

до 1 m. 

Твърда разкривка (стерилна скална маса) се явява комплексът от стерилни скали - 

гнайси, шисти, гранити и др., които се намират над и между прослойките с полезно 

изкопаемо. Това са различни по литология и здравина скали, някои от които са меки и се 

изгребват сравнително лесно с багер, други са изключително здрави и за отстраняването им 

се налага ползването на пневматичен чук. В този аспект твърдата разкривка, която се намира 

над полезното изкопаемо се изземва при разкривните дейности, а разкривката, разположена 

между продуктивните пластове, се изземва при добивните работи.  

При първичната преработка (оформянето на тикли) се генерира скален минен отпадък 

– наситнените и тънки гнайсови късове от запасите на находището, които се присъединяват и 

третират със скалния минен отпадък. 

През концесионния срок (35 години) се очаква средно годишно да се генерират около 

150 m
3
 почвен материал и около 3350 m

3
 скален минен отпадък, съставен от твърдата 

разкривка и наситнените и тънки гнайсови късове от запасите на находището. 

Минните отпадъци се класифицират съгласно приложение № 3 от Наредба за 

управление на минните отпадъци (2016 г.) 

 Почвеният материал, който ще се генерира при разкривните работи в трите 

участъка на находище „Раденка”, се класифицира като незамърсени почви, тъй като 

отговаря на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за почвите (ДВ, бр. 89 от 2007 

г.) и съдържанията на вредни вещества не надвишават нормите, определени с Наредба № 3 

от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 

2008 г.). 

Той не може да се класифицира като инертен отпадък понеже се разтваря при 

стриване с вода и може да претърпи физически промени. Не се класифицира и като опасен 

отпадък, тъй като не отговаря на условията на чл. 6 от Наредба № 2 от 2014 г. за 

класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.). 
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Скалният минен отпадък, съставен от твърдата разкривка и наситнените и 

тънки гнайсови късове от запасите на находището,  генериран при експлоатацията на 

трите участъка на находище „Раденка”, се класифицира като инертни отпадъци, поради 

следните характеристики: 

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

химически или биологически промени, които могат да повлияят неблагоприятно върху 

компонентите на околната среда, безопасността и здравето на населението; 

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

- съдържат сулфидна сяра в количества не по-големи от 1,0 на сто, при условие че 

коефициентът, определен от съотношението между неутрализационния и киселинния 

потенциал, определени на основата на статично изпитване по prEN 15875, е по-голям от 3; 

- не се самозапалват и не горят; 

- не съдържат опасни 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 Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 декември относно класифицирането, етикирането и опаковането 

на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548 ЕИО и 1999/45/ЕО и за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006; 

- 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 № 2 на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 

2014 г.); 

- 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; 

- общото съдържание на инфилтрат и замърсители в инертните отпадъци и 

екотоксичността на инфилтрата са незначителни и не застрашават състоянието на 

повърхностните и подземните води. 

Скалният минен отпадък, съставен от твърдата разкривка и наситнените и тънки 

гнайсови късове от запасите на находището не може да се класифицира като незамърсени 

почви, тъй като представлява твърда скална маса. Той не се класифицират и като опасни 

отпадъци, тъй като не отговаря на условията на чл. 6 от Наредба № 2 от 2014 г. за 

класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.). 

Съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците минните 

отпадъци, генерирани при експлоатацията на находището  са със следния код и 

наименование: 

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

- код 01 04 13 Отпадъци от рязане и дялане на скални материали 

Транспортирането на минните отпадъци, генерирани при откривните и добивни 

дейности в находище „Раденка“, ще се осъществява с автотранспорт. 
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За депонирането на минните отпадъци ще бъдат изградени съоръжения за 

съхранение - булдозерен тип насипища (табани). 

Съоръженията за незамърсени почви ще са разположени в границата на бъдещите 

проекто-концесионни площи за всеки от участъците на находище „Раденка“. Съхраняваните 

в тях материали ще се използват за рекултивационни дейности. 

Една част от генерираният скален минен отпадък, съставен от твърдата разкривка и 

наситнените и тънки гнайсови късове от запасите на находището, ще се съхранява в 

съоръжения, разположени в концесионната площ, но извън площите на запасите. Другата 

част от генерираният скален минен отпадък ще се съхранява във вътрешно кариерни 

насипища (запълване на отработеното пространство на находище „Раденка“), които не 

представляват съоръжения за минни отпадъци. Вътрешно кариерните насипища ще се 

изграждат върху участъците от находището с изцяло (до дъно) иззети запаси. Предвижда се и 

в трите участъка да се изградят вътрешно кариерни насипища. 

Според чл. 22б. ал. 5 от ЗПБ, категорията на съоръженията за минни отпадъци  се 

определя посредством оценка на риска въз основа на качествената характеристика и състава 

на минния отпадък, включително на промените му в резултат на възможни вторични 

въздействия, както и на степента на стабилност на съоръжението според неговите 

технически характеристики. 

Съоръженията за минни отпадъци, формирани в следствие разработването на 

находище „Раденка“ се категоризират според чл. 22б, ал. 4, т. 2 от ЗПБ като съоръжения за 

минни отпадъци „Категория - Б”. 

При избора на местоположение на съоръженията ще се анализират факторите 

влияещи на техния стабилитет - инженерно-геоложки, хидрогеоложки, хидроложки, 

хидрохимични, сеизмични и морфоложки характеристики. Няма да се засягат водните обекти 

в района на участъците. 

Съоръженията за съхранение на минните отпадъци ще се изградят съгласно 

съгласуван цялостен работен проект за разработка на находището, след предоставяне на 

концесията за добив. Експлоатацията на съоръженията през съответните години ще се 

извършва на база съгласувани годишни работни проекти. Закриването на съоръженията ще е 

решено в проекта за рекултивация на нарушените земи. 

Съоръженията за съхраняване на незамърсена почва се предвижда да бъдат иззети 

изцяло (оползотворени) след края на концесионния срок. 

Съоръженията и вътрешно кариерните насипища за инертни отпадъци се предвижда 

да бъдат рекултивирани след края на концесионния срок. 

 Отпадъци по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) 

Отпадъците, които ще е генерират при строителството, експлоатацията и 

рекултивацията на участъците на находище „Раденка“ са класифицирани в съответствие с 

Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците. 
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 За всеки отпадък е посочен и начинът на третиране. Прогнозните количества на 

отпадъците са базирани на инвестиционното предложение и дейностите на подобни минни 

обекти.  

Опасни отпадъци 

- 13 02 05* и 13 01 10* Нехлорирани моторни, смазочни масла и масла за зъбни 

предавки на минерална основа и нехлорирани хидравлични масла на минерална основа - 

формират се от обслужване на техниката, използвана в кариерите по участъци при 

строителството, експлоатацията и закриването.  Ще се събират и съхраняват временно в 

затворени варели/туби в района на площадките на битовите фургони в отделните подобекти. 

При генериране на количества, ще се предават за рециклиране/обезвреждане на оператори, 

притежаващи  разрешение за дейността по чл. 67 на ЗУО или КР, на основание писмен 

договор. Прогнозно количество – до 0,400  t/годишно; 

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

опасни вещества - получат се при пренос на масла, необходими за добивната и 

преработвателна техника при строителството, експлоатацията и закриването. Тези опаковки 

обикновено са оборотни. При генериране на количества, ще се предават за 

рециклиране/обезвреждане на оператори, притежаващи  разрешение за дейността по чл. 67 

на ЗУО или КР, на основание писмен договор. Количество – до 0,040  t/y; 

- 16 06 01* Оловни акумулаторни батерии - от подмяна  при поддръжка на 

кариерната техника при строителството и експлоатацията. Ще  се  събират  в  

специализиран  контейнер  на  площадка  за  временно  съхраняване и ще се предават за 

оползотворяване  на  физически  или  юридически  лица,  притежаващи  разрешение  за 

дейността по чл. 67 на ЗУО или КР, на основание писмен договор. Количество –до 0,400  

t/годишно; 

Производствени отпадъци 

- 01 01 02 Изкопни земни маси – незамърсени почви и разкривка от разкриване на 

запасите на полезно изкопаемо. Подробно описание - в частта за минни отпадъци по-горе. 

- 01 04 13 Отпадъци от рязане и дялане на скални материали – скален отпадък, 

генериран при оформянето на тиклите. Подробно описание - в частта за минни отпадъци по-

горе. 

- 16 01 03 Излезли от употреба гуми – ще отпадат от техниката в кариерата, за 

етапите на строителството, експлоатацията и закриването. Ще се събират и съхраняват 

временно на определена площадка, в близост до  мястото на образуване. Ще се предават 

периодично на лица, притежаващи разрешителен документ  за дейността по чл. 67 на ЗУО 

или КР, на основание писмен договор. Количество – до 2,0  t/годишно; 

Битови отпадъци 

- 20 03 01 ТБО – ще се отделят в незначително количество в рамките на отделните 

подучастъци при пребиваването на персонала по време на работната смяна и на охраната (2-3 

човека) по време на строителството, експлоатацията и закриването. Ще се събират се в 

контейнери на определено място в проекто концесионната площ на съответния участък Ще 
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се извозват с транспорт до депо за ТБО по договор с Общината. Количество -  0,25  

тона/годишно. 

г) -1.Отпадъчни води 

 Не се очаква от подобектите – кариери на отделните участъци на находище „Раденка“ 

да се отделят производствени отпадъчни води.  Използваните количества вода за оросяване 

на работни площадки и пътища в сухи периоди са много малки и няма да  формират поток от 

отпадъчни води. 

 Битово-фекални води няма да се отделят. Работниците ще ползват химична тоалетна, 

която периодично ще се подменя от специализиран доставчик по договор. Хигиенен душ ще 

е осигурен извън обекта.  

 По изискване на Басейнова дирекция за Западнобеломорския район ( писмо изх.  № 

848/3/21.03.2018 г. за на РИОСВ-Благоевград и писмо № П-01-107/19.03.2018 г. на Басейнова 

дирекция „Западнобелеморски район“, Приложение №1) е сключен предварителен договор с 

фирма „ЕКОТОЙ - СЕРВИЗ“  ООД за монтаж и обслужване на мобилни тоалетни кабини 

(химични тоалетни) в подобектите на находище „Раденка“, с. Крушево, община Гърмен. 

Фирмата е представила Удостоверение за договори с пречиствателни станции за заустване на 

отпадъчни води в гр. Разлог и гр. Благоевград  (копия от договора и удостоверението – 

Приложение №5). 

 Част от дъждовните и снежни води в района на кариерните гнеза на участъците ще  

попиват в околните терени или в рамките на добивните полета.  

 Очакваното годишно количество дъждовни, снежни и руднични води, които ще се 

събират в котлованите на кариерите са от 19 000 куб. м/година до 167 000 куб. м/година, 

средно 45 000 куб. м/година.  

 Водните обекти, в които ще се заустват водите от участъците на находище 

„Раденка”, както и точките на заустване с техните  координати са, както следва: 

- Участък „Урвата”: заустването ще се извършва в сухо дере – приток на 

Дреновски дол, в точка на заустване ТЗ 1 с координати: N 4482080.0; E 8546545.0; 

- Участък „Лозята”: заустването ще се извършва в Дълбоки дол, в точка на 

заустване ТЗ 2 с координати: N 4481170.0; E 8545485.0; 

- Участък „Кавака”: заустването ще се извършва в сухо дере – приток на Чавдар 

дере, в точка на заустване ТЗ 3 с координати: N 4480895.0; E 8544890.0; 

 Точките на заустване за трите подучастъка на находище „Раденка“ са показани на 

карти на участъци  „Кавака”, „Лозята” и „Урвата” на  находище „Раденка“ с посочени водни 

обекти - Приложение №5. 

 Предлаганото в ИП управление на отпадъчните води не предвижда заустване 

(изпускане) на замърсени води извън минните подобекти на отделните участъци. 

Замърсяване на повърхностните и подземните води от формираните отпадъчни и дъждовни 

води, както и при добивните, транспортните и рекултивационните дейности,  при нормална 

работа на машините и съоръженията, не следва да се очаква. 
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д) Замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

 

 Отпадъци 

Изпълнението на дейностите, предвидени с Инвестиционното предложение, 

предполага генерирането на отпадъци и дейности с тях  – виж предходната точка II.1 г).  

 Замърсяване на въздуха 

Находище „Раденка“ се  е разположено в Западните Родопи – ридът Дъбраш. Теренът 

на находището представлява средностръмен до стръмен южен склон с надморска височина 

между 930 и 970 m, почти изцяло покрит с горска и рядко тревиста и храстовидна 

растителост. В обхвата на находището са развити черни пътища, в някои участъци 

допълнително укрепени с чакъл. 

Находище «Раденка» попада в землището на село Крушево, общ. Гърмен, област 

Благоевград. Най-близко до околните селища е участък „Лозята“, чиято граница на проекто-

концесионната площ отстои на 470 m югоизточно от регулационната граница на с. Крушево 

и на 910 m северозападно от регулацията на с. Долно Дряново. 

Строителство  

В етепа на подготовката на находището за добив (строителство) в отделните участъци 

разкривката от незамърсени почви и скалния минен отпадък, съставен от твърдата разкривка 

и наситнените и тънки гнайсови късове от запасите на находището, ще се изземват от 

хидравличен багер. Отнетите почвени материали и скална разкривка ще се натоварват на 

автосамосвал (товароносимост 20 t), който ще ги транспортира до насипища, разположени в 

проекто-концесионните площи, но извън контура на запасите или до вътрешни насипища.. 

Средното транспортно разстояние за транспортиране на разкривката е до 0.5 km.  

Площта, върху която ще се извършват горепосочените дейности, ще бъде 

неорганизиран източник основно на прах и в много малка степен на емисии на вредни 

вещества в отработилите газове на ДВГ на използваната техника, работеща с дизелово 

гориво - въглеродни и азотни оксиди, леснолетливи органични съединения, сажди (ФПЧ10) и 

нищожни количества кадмий и устойчиви органични замърсители.  

Интензивността на прахоотделянето зависи в голяма степен от метеорологичните 

условия по време на провеждане на разкривните работи  и от сезона, през който ще се 

извършват строителните работи, климатичните и метеорологичните фактори (вятър, 

влажност, температура, устойчивост на атмосферата), характеристиките на земните частици 

и много други условия. Предвидено е разкривните работи да се провеждат през есенно-

зимния сезон (2-3 месеца). 

Намаление на прахоотделяне може да се осъществи при следната мярка: използване 

оросяване  за поддържане на достатъчна влага в насипните материали през сухите летни и 

есенни месеци. При това нивата на праховите емисии (контролирани емисии) се снижават с 

80% 
1
 по формулата: 

                                                           
1
 - http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s00.pdf 

http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s00.pdf
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, където: 

Еc  - нивото на контролираната емисия, 

Е  - нивото на неконтролираната емисия, 

С  - ефективността на контрола в %. 

 

Фазата на строителството като цяло няма да окаже значим ефект върху качеството на 

атмосферния въздух. За избягването на риска от замърсяване се изисква спазване на точен 

график на строителните работи, съобразени и с метеорологичните условия, т.е да се позволи 

на естествените способности на атмосферата да се самоочиства.  

Експлоатация  

Технологията на добивните работи на гнайси от находище “Раденка”, която ще се 

прилага, е с  изземване отгоре надолу и насипища за разкривка в рамките на концесионния 

контур или вътрешни такива, в отработените пространства за всеки от участъците. 

Изземването на гнайсите ще се извърши по циклична технология, без използването на 

пробивно-взривни работи. Дебелината на блоковете полезно изкопаемо е до 20 m. 

Комплексната механизация ще се състои от багер с хидравличен чук и автосамосвал. 

По време на експлоатацията, основните емисии в атмосферния въздух ще бъдат: 

- прах и емисии на вредни вещества в отработилите газове на ДВГ на използваната 

добивна техника, работеща с дизелово гориво и автотранспорта - въглеродни и азотни 

оксиди, леснолетливи органични съединения, сажди (ФПЧ10) и нищожни количества кадмий 

и устойчиви органични замърсители. 

-  прах, генериран главно при ветровата ерозия (прахоунос) от насипищата за почвен 

материал искална откривка. 

Взривни работи в кариерата не се предвиждат. 

Инвентаризацията на емисиите дава оценка както за нивата на замърсяване, така и 

идентифицира типа източниците на замърсяване. В случая обектът - кариерата на всеки 

участък се определя като пълзящ (променящ местоположението си) през отделните 

концесионни години площен източник с ограничени размери.  

Рекултивация 

Рекултивация ще се извърши поетапно и ще приключи в последнта година на 

концесионния срок. Предвид съществуващите естествени релефни и почвени условия, най-

подходящата за рекултивация е горскостопанската растителност. 

Дейностите по рекултивацията (технологична и биологична) са източници на 

неорганизирани емисии на прах и вредни вещества в отработилите газове от ДВГ на 

използваната техника –самосвал, багер, но в по-малки количества в сравнение с етапа на 

строителството и експлоатацията. 
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Транспортна схема 

В рамките на кариерните гнезда ще се прокарват временни пътища за достъп на 

автотранспорта и извозване на откривката до насипищата. Извозването на тиклите ще става 

на автотранспорт по съществуващи укрепени горски пътища, свързващи отделните участъци 

с пътя с. Крушево - с. Ореше, който е отклонение от път № 197 гр. Гоце Делчев –гр. Доспат  

от РПМ. 

Транспортната схема (следно 5 курса на ден от участък ) по пътя извън находището 

по време на експлоатация е източник на газови емисии от ДВГ. 

Тези емисии се изпускат директно в атмосферния въздух от ауспусите на ДВГ. 

Организирани източници – няма. 

Количествени оценки на емисиите 

Изчисляването на количества прахови емисии по време на строителството и 

експлоатацията на находището може да се определят на базата на следните дейности:  

1. Изчистване, изкопаване, булдозериране, подравняване и други земно-изкопни 

работи,; 

2. Обработка на прахови материали - товарене и разтоварване на земни маси; 

3. Прахообразуване от ветрова ерозия при открити прахови зони (насипища за земни 

маси). 

Оценката за праховите емисии (обща прах, фини прахови частици до 10 (ФПЧ10) и до 

2.5 микрона (ФПЧ2.5)) може да се направи на база емисионни фактори на американската 

Агенция за околна среда (ЕРА) за работа в открити прахови области: Construction and 

Aggregate Processing and Fugitive Dust Open Sources - US EPA, Емисионни фактори 
2
. 

Оценката на емисии на вредни вещества в отработилите газове от ДВГ от тази 

техника е направена по Ниво 3
3
 (Tier 3) от Европейското Ръководство за инвентаризация на 

емисии EMEP/EEA CORINAIR’2013 за извънпътна подвижна механизация за строителство с 

двигатели с вътрешно горене на гориво дизел (1.A.2.f ii), а за въглероден диоксид – по IPCC 

(NFR код 1.A.5.b.iii). 

Не се очаква както праховото замърсяване, така и замърсяването с вредни вещества от 

отработилите газове на кариерната техника и тежкотоварния транспорт в нито един от 

етапите на дейност: строителство, експлоатация и закриване (рекултивация) при добив на 

гнайси в находище „Раденка “ да се разпространява извън границите на работните площадки 

на отделните участъци или рамките на обекта. 

Въздействието е силно локализирано, отрицателно, временно, директно и възвратимо.  

Дейнотите по разкриване на полезното изкопаемо,  добива му и извозването 

наавтотранспорт, кумулират с аналогичните дейности в съседните находища. 

                                                           
2
 http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html 

3 При определяне нивата на емисиите в EMEP/EEA CORINAIR’2009 ръководството се използват методи с различна 

сложност. Нивото на сложност на метода се обозначава като Ниво (Tier) Х, т.е. колкото по-голямо число е Х, толкова по-

сложен и по-точен е използваният метод. 

http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html
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 Замърсяване на водите  

Изпълнението на дейностите, предвидени с Инвестиционното предложение, 

предполага генерирането на отпадъчни води  – виж предходната точка II.1г)-1.  

 Замърсяване на почвите  

По време на строителството ще има пряко нарушаване върху почвите, заети от депо  

за незамърсени почви и депо за скална разкривка, , пътищата и разкритите участъци, 

подготвени за добив. 

Отделянето на прах при насипообразуването би могло да се очаква само през най-

сухите месеци в годината – въздействието е с ограничен радиус върху почвите в съседство. 

Откривката –незамърсени почви  ще бъдат съхранени съгласно изискванията на 

ЗООС, Закон за почвите, Закон за опазване на обработваемите земи и Наредба № 26 на депо 

за последващото им ползване за рекултивация. 

По време на експлоатацията се очаква дълготрайно въздействие от отлагане на прах 

с ограничен радиус върху почвите в съседство накариерните гнезда по отделните участъци. 

Предлаганата технология включва мерки за оросяване на пътища и площадки, които могат да 

снижават в значителна степен праховото замърсяване на почвите. 

След изчерпването на запасите в дадени площи от отделните участъци, те ще бъдат 

подложени на техническа и биологична рекултивация, поради което не се очакват трайни 

негативни въздействия върху почвите.  

 Емисии на шум, вибрации, лъчения и пр. 

Шум и вибрации 

Строителство. В етапа на строителството шумово натоварване ще се формира от  

първоначалното разкриване на запасите - изгребване и транспорт на почвените и скални 

откривни материали, изграждане на необходимите насипища и пътища. Този етап ще бъде с 

продължителностдо 3месеца годишно, в есенно-зимния сезон. 

Основните източници на външен шум по време на този етап са:  

- Багер, използвани при подготовка на кариерното поле; 

- Автосамосвали за натоварване и извозване на почвения и скален откривни 

материал до насипищата; 

Шумовите нива могат да варират в широки граници в зависимост от шумовите 

характеристики на отделните машини, коефициента на едновременна работа, моментното 

техническо състояние на машините, различно ниво на експозиция, квалификация на 

обслужващия персонал и др.: багер – 81÷87 dBA; товарни автомобили – 75 до 106 dBA;  

По време на този етап се очаква да се получават вибрации от отделни строителни 

машини. 

Експлоатация на находището – добив на подземното богатство и първичнаобработка 

на скалните блокове -тикли.. 
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-  При отбиването на блоковете от масива шумово и вибрационно натоварване ще се 

формират от добивните машини -багер с хидравличен чук и от автотранспорта. Очаквани 

шумови нива: багер – 81÷87 dBA; товарни автомобили – 75 до 106 dBA; хидравличен чук– до 

105 dBA и др. По работни места ще има вибрационно натоварване за работещия персонал. 

 Вредни лъчения 

 Карирета и добития материал  няма да бъдат източник на вредни лъчения към 

околната среда. 

 

е) Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение; 

Разработването на находище «Раденка» – предмет на ИП, интегрира разнородни 

дейности – минно строителство, открит добив на гнайси, оформяненаскални блокове -тикли, 

транспортни дейности, изграждане и експлоатация на съоръжения за минни отпадъци – 

насипища за незамърсени почви и за откривни скални маси.  Всяка от тези дейности се 

характеризира със специфични рискове, които зависят и от етапа на ИП - строителство, 

експлоатация, закриване, рекултивация. 

При реализацията на добив на полезно изкопаемо без провеждане на взривни работи, е 

възможно възникване на 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 при ръчни операции за отцепване на блокове и плочи; 

- 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, вкл. запалване на ГСМ 

- разливи на нефтопродукти 
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По мястото на възникването им, авариите могат да бъдат: 

- Локални  -  аварии обхващащи технологични участъци или отделни съоръжения в 

рамките на една площадка и не влияещи върху работата на обекта като цяло; 

- Средни  -  аварии, обхващащи основни производствени съоръжения и инсталации, 

които могат да доведат до прекратяване на дейността на обекта; 

- Крупни (тежки) - аварийни ситуации, свързани големи пожари на територията на 

целия обект, които могат да доведат до катастрофи и да засегнат съседните територии, 

инфраструктурни обекти и население. 

Предвид характера на дейността и мащаба на обекта, крупни аварии не са възможни. 

  Съгласно изискванията на Закона за подземните богатства и Наредба за управление на 

миннитe отпадъци,  при разработване на предложението за  управление на минните отпадъци 

също е разработена част, в която са посочени мерки за предотвратяване и ограничаване на 

вредностите и опасностите, както и специфични изисквания за безопасност в условията на 

кариерата: 

- Новопостъпващите работници и инженерно - технически персонал се запознават с: 

общите правила по БТ и специфичните изисквания за съответното работно място; 

използването на първичните средства за противопожарна защита; правилата за даване на 

долекарска помощ; принципа на действие и използване на лични предпазни средства и 

средствата за колективна защита; 

- Избор на технология, при която не се допуска струпване на машините в 

ограничени пространства и концентрацията на вредни газове; 

- Избор на ъгъл на работните стъпала и на генерален ъгъл на откоса на неработния 

борд на кариерата, при които е минимизирана опасността от обрушване; 

- Експлоатационните работи се провеждат само в присъствието на отговорно 

длъжностно лице. 

- Преди започване на работа, всяко работно място трябва да бъде проверено. При 

констатиране нарушаване на правилата по ТБ не се допуска започване на работа. 

- На работните места и по пътищата за интензивно придвижване на хора, на видно 

място се поставят предупредителни надписи по правилата за ТБ, Не се допускат на работа 

лица, употребили алкохол и други упойващи вещества. Забранени са  консумацията на 

алкохолни напитки и упойващи вещества на работното място. 

- Забранява се престоят на хора за отдих непосредствено до насипището, както и в 

радиуса на действие на работещите машини. 

- В случай на необходимост за извършване на ръчни работи по откоса на 

насипищното, стъпало задължително се устройва здрава площадка с ширина не по-малка от 1 

m.  

- Районът на обекта и подходите към него се обозначават с указателни, 

предупредителни и забранителни табели, разположени на подходящи разстояния и 
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съобразени с характера и релефа на местността, както и с устойчивостта на бордовете в 

различните участъци. 

- На подходящи места се поставят табели, забраняващи преминаването и престоя на 

външни лица и транспортни средства в района на обекта. 

- Минните изработки и подстъпите към тях, представляващи опасност за падане на 

хора или животни, както и пропадания, обрушавания и свлачища в границите на обекта, се 

обозначават с предупредителни табели и ограждат с бетонови колове и метална мрежа или 

бодлива тел. 

- Изграждането на насипища върху оводнени терени (блата, мочурища) и 

неустойчиви свлачищни участъци не се разрешава. 

- Да се спазват проектните изисквания относно височината на насипищата, на 

техните стъпала и широчината на призмата на възможното обрушване;   

- При разполагане на насипища върху склонове, се предвиждат мероприятия, 

предотвратяващи свличането им. 

- Не се разрешава използването на технологии за насипване, които предизвикват 

свличания, опасни за обслужващия персонал, минните и транспортни машини и 

съоръженията. 

- Насипищата се експлоатират, в съответствие с инструкциите и технологичните 

паспорти за работа на минните машини. 

- Инструкциите, с които се определя технологията на насипване и се осигурява 

безопасното водене на насипищните работи, се утвърждават от ръководителя на 

предприятието. 

- Разтоварваната на насипището разкривка се разстила и пробутва само при 

придвижване на техниката към ръба на откоса с лемежа напред. 

- При извършване на насипните работи се забранява навлизането на ходовата част 

на техниката на по-малко от 1,5 m от горния ръб на откоса на стъпалото  и  придвижването 

на заден ход към ръба на този откос. 

 Изисквания при работа с еднокофови багери  

- В началото на всяка смяна в продължение на не по-малко от 30 (тридесет) минути 

се извършва подробен технически преглед на багера от багериста, който ще работи с него; 

-  При товарене на автосамосвали с незащитени кабини, шофьорите излизат от 

кабината и изчакват натоварването извън обсега на багерната кофа; 

-  При товаренето в транспортни средства, багерът се завърта към тях откъм 

страната на кабината на багериста; 

-  По време на работа не се допуска присъствието на хора и спомагателни машини в 

обсега на багерната кофа; 
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-  При работа багеристът задължително използва личните предпазни средства и 

защитни каски; 

-  След завършването на смяната, ако през следващата смяна багерът няма да 

работи, той се изтегля от забоя на безопасно място, кофата се полага на повърхността на 

работната площадка, а вратите на багера се заключват. 

Изисквания при работа с автосамосвали 

- Водачите на автосамосвали ежедневно, при започване на смяната, проверяват 

изправността на работата, спирачната и на кормилната система на подемния механизъм и 

херметичността на гориво- и маслопроводите на двигателя; 

- При експлоатацията, техническото обслужване и ремонтите на кариерните 

автосамосвали се спазват и изискванията на Закона за движение по пътищата, Правилника по 

безопасността на труда при експлоатацията, обслужването и ремонта на моторните превозни 

средства, Правилника по безопасността на труда за въздушните компресорни инсталации и 

уредби и Наредбата за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под 

налягане; 

-  Пътните знаци и съоръжения по вътрешнокариерните автомобилни пътища, 

регулиращи и указващи движението на автотранспортните -средства, съответстват на Закона 

за движение по пътищата и Правилника за прилагането му. При необходимост ръководителят 

на предприятието може да въведе и допълнителни регулиращи и указващи движението пътни 

знаци и съоръжения; 

- Трасетата на кариерните автомобилни пътища се подбират с видимост на завоите 

най-малко 50 m, а при прелези - 100 m; 

- При товарене на автосамосвалите с багери се спазват следните изисквания: 

- Чакащият за товарене автосамосвал се намира извън границата на радиуса на 

действие на багерната кофа и тръгва към мястото само след разрешителен сигнал от 

багериста; 

- При товаренето автосамосвали е в границите на видимостта на багериста и с 

включено спирачно устройство; 

- Кошът на автосамосвала или ремаркето се товари се товари отстрани или отзад; 

- Натовареният автосамосвал потегля от товарната площадка само след сигнал на 

багериста; 

- При случаи на движение на автосамосвала на заден ход се подават многократно 

звукови сигнали; 

- Ремонт и прегледи на автосамосвал и по време на товарене не се разрешава. 

- 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. 

- Началникът на кариерата разработва списък на личните предпазни и други средства, 

осигуряващи спазването на изискванията на личната хигиена и предпазващи работниците от 
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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. 

Видове инструктажи 

Всички изисквания на правилниците за безопасна работа да бъдат доведени до знанието 

на персонала на кариерата и периодично да се опресняват знанията за тях. Организацията, обемът 

и периодичността на тази дейност се регламентира от Наредба №3 от 14.05.1996 г. необходимо е 

да бъдат посочени основните положения от нея. Тя е задължителна за всички предприятия, 

независимо от формата на собственост. 

В цитираната наредба са регламентирани следните видове инструктажи: начален, на 

работното място, периодичен, ежедневен и извънреден. 

Всеки работодател с писмена заповед следва да определи вида на инструктажите и техния 

обем, продължителност, тематика и програми, както и длъжностните лица, които ще ги 

провеждат.  

 

За вероятното възникване на аварии и тяхното предотвратяване, бъдещия концесионер  

«ДЕС-М» ЕООД е разработил „План за предотвратяване и ликвидиране на аварии”, който е 

част от Идейния проект. Планът ще се прилага към Годишните проекти за експлоатация на 

находището, като същият се съгласуван с компетентните органи.  

Планът определя превантивните мероприятия и начинът на действие на персонала при 

възникване на бедствия и аварии на обекта по време на експлоатация, чрез предварително 

осигуряване на: 

- Необходимите материали, техника и средства за ефективна дейност  по 

предотвратяване на последствията от авариите; 

- Подготовка на личният състав на обекта за действие; 

- Управленията на действието на персонала; 

- Заповед за въвеждане на плана в действие и информиране на застрашеното 

население. 

ж) Рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 

факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните 

разпоредби на Закона за здравето (Обн. ДВ. бр.70/2004г., в сила от 01.01.2005 г., посл. изм. 

и доп. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2018г.)  

 

Според § 1, т. 12. от  Допълнителните разпоредби на Закона за здравето , "Факторите 

на жизнената среда" са: води, предназначени за питейно-битови нужди;води, 

предназначени за къпане; минерални води, предназначени за пиене или за използване за 

профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;шум и вибрации в жилищни, обществени 
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сгради и урбанизирани територии;йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и 

обществените сгради; нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, 

обществените сгради и урбанизираните територии;химични фактори и биологични агенти 

в обектите с обществено предназначение;курортни ресурси;въздух. 

 Находище «Раденка» - участъци „Урвата“, „Кавака“ и „Лозята“ попада в землището 

на село Крушево, общ. Гърмен, област Благоевград. Най-близко до околните селища е 

участък „Лозята“, чиято граница на проекто-концесионната площ отстои на 470 m 

югоизточно от регулационната граница на с. Крушево и на 910 m северозападно от 

регулацията на с. Долно Дряново. 

Карта с местоположение на находище „Раденка“ спрямо най-близките населени места 

е представена в Приложение №4. 

 Дейностите, предвидени в инвестиционното предложение, са източници на: 

 Емисии на прах от разкривните, добивни и рекултивационни дейности, и на 

прахо-газови емисии от работата на автотранспорта и кариерната техника. Въздействието им 

е съсредоточено в рамките на подобектите по участъци и извозващите пътища. То е с малък 

обхват, периодично (само по време на работната смяна). Поради отдалечеността на 

селищните образувания, нагънатия релеф и благоприятната посока на преобладаващите 

ветрове не се очаква пренос на прахови емисии към околните селища и влошаване на 

качеството на атмосферния въздух. 

 Автотранспортните средства (един самосвал на подобект) и кариерната техника –

един багер на подобект, са източници на шумови емисии. Тяхното въздействие е 

съсредоточено в рамките на кариерните полета и непосредствената им територии, и около 

извозващите пътища. Разсредоточеността на отделните източници на шум по подобектите, 

нагънатостта на релефа  и наличната растителност, както и разстоянията до най-близките 

селища, са предпоставка за неразпространение на шумови емисии към околнатата среда. Не 

се очаква дискомфорт по отношение акустичната обстановка в близките жилищни зони.    

Полезното изкопаемо и дейностите в обхвата на ИП не са източници на йонизиращи и 

нейонизиращи лъчения и не могат да засегнат по никакъв начин жилищните, 

производствените, обществените сгради и урбанизираните територии. Не са свързани с 

химични фактори и биологични агенти, които могат да засегнат  обектите с обществено 

предназначение.  

Опасните химични вещества и смеси, имащи отношение към дейността, са гориво за 

техниката и автотранспорта, минерални и хидравлични масла, и торове за 

рекултивационните работи. Те ще са експонирани в рамките на кариерите по отделните 

подучастъци на находището, ще присъстват в неголеми количества и рискът от изпускане 

към околната среда е нисък. 

За отделните подобекти- кариери на трите участъка на находището не е необходим 

питеен водопровод. На работещите ще се доставя бутилирана вода.  

 Съгласно становище е изх. № ГТ-01-107/25.05.2018 г. на директора па Басейнова 

дирекция „Западпобеломорски район“  (Приложение №1) инвестиционното предложение е 

допустимо спрямо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016 - 2021 г.) и 



И Н Ф О Р М А Ц И Я 

за преценяване на необходимостта от ОВОС на ИП „Добив на скално-облицовъчни материали - гнайси от  

находище  "Раденка“ в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград 

 

Възложител: ДЕС-М“ ЕООД                                                                                                             31 

 

Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 - 2021 г.) при спазване на 

разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището. 

  В обхвата на инвестиционното предложение не попадат санитарно-охранителни зони 

по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите. Видно от регистъра на БД „ЗБР“ в района на 

разглежданото инвестиционно предложение няма издадени разрешителни за ползване на 

воден обект по реда на Закона за водите (писмо  изх. № 848 /11/13.06.2018 г. на РИОСВ-

Благоевград  и писмо № П-01-107/25.05.2018 г. на Басейнова дирекция „Западнобелеморски 

район“ – Приложение №1). 

  В писмо изх. № РД -09-1925/30.10.2018 г. на „Водопровод и канализация“ ЕООД –

Благоевград (Приложение №5) е посочено, че в района на ИП няма налични водоизточници за 

питейно-битово водоснабдяване на населението, санитарно-охранителни зони и 

водопроводни системи и съоръжения, експлоатирани и стопанисвани от дружеството.  

  Дейностите в обхвата на ИП не засягат обекти с води, предназначени за къпане и 

водоизточници на минерални води, предназначени за пиене или за използване за 

профилактични, лечебни или за хигиенни нужди. 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

Административно находище „Раденка”, участък “Кавака“, участък “Лозята“ и участък 

“Урвата“  попада в землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград.   

На Фигура 2 е дадена обзорна карта на района на находището. 

Съгласно представения Геоложки доклад запасите на полезно изкопаемо в находище 

„Раденка“ са изчислени по състояние към 01.04.2016 г. на обща площ от 154,5дка.  

За осъществяване на инвестиционното предложение е необходима площ, покриваща 

както установените запаси и всички площи, необходими за осъществяването на дейността по 

бъдещата концесия. 

 Установените при проучването на находище „Раденка“ площ на запасите и 

необходимата проекто - концесионна площ по участъци са представени в Таблица 2 по-горе. 

Общата проектната концесионна площ, необходима за реализиране на инвестиционното 

предложение, възлиза на 238 939,9 m
2
. Тази площ включва площта на утвърдените запаси и 

ресурси на находище „Раденка” и необходимите площи за съоръжения за минни отпадъци – 

почвени материали и скална откривка, вътрешно-кариерни пътища и административно-

битови площадки с  химически тоалетни. 

Комбинирана схема с отразени контурите на запасите и проекто-концесионните 

площи по участъци, вкл. координатен регистър е представена на Фиг.1.по-горе. 

Транспортният достъп до находището е по съществуващи горски пътища. Вътрешно-

кариерните пътища ще се изграждат в рамките на проекто-концесионните площи на 

участъците. 

Не са необходими допълнителни площи по времена строиителството и 

експлоатацията на обектите  в трите участъка на находище „Раденка“. 
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Фиг.2. Обзорна карта на находище „Раденка“ 

 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на 

съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 

към ЗООС. 

3.1. Характеристика на находището 

В геоложкия строеж на находището вземат участие следните стратиграфски единици: 

 Кватернер - Елувий, Делувий, Антропогенни образувания; 

 Горна Креда – Долнодряновски плутон; 

 Докамбрий – Въчанска пъстра свита. 

Полезно изкопаемо (Въчанска пъстра свита) 

Скалите на Въчанската пъстра свита съдържат полезното изкопаемо. Въчанската 

свита е разкрита в широко из проучената площ, както по теренни разкрития, така и в 
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съществуващите многобройни кариерни изработки. Разкритието на тази свита обхваща 

почти цялата проучвана площ, като само в южната окрайнина на тази площ се проследява 

интрузивният контакт с внедреният в нея Долнодрановски плутон. 

Литоложкият състав на Въчанската свита е много разнобразен и неслучайно тя е 

определена като „пъстра”. Тази пъстрота се дължи на разнообразието на вещественият 

състав на скалите, участващи в свитата, което говори за най-вероятен за вулканогенно-

седиментен характер на техните протолити. В настоящият им вид това са високо-

метаморфни кристалинни скали – гнайси, шисти, амфиболити, мрамори. 

По-голяма част от скалите на свитата не притежават необходимата декоративност и 

технологична цепителност, които са определящи за окачествяването им като полезно 

изкопаемо. Във връзка с това в резултат на търсещо-проучвателните работи бяха определени 

3 участъка в които има по-високо наличие на търсените скално-облицовъчни материали. 

Като полезно изкопаемо и в трите участъка на находището се явяват най-вече гнайси 

и по-рядко гнайсошисти с кафяв, кафяво-жълт, жълто-бежов, бледожълт до белезникав и т.н. 

отенъци в топли цветове. Това е така определеният в съседното находище „Крушево” 

декоративен тип „Никбена”, който се радва на най-висок търговски интерес. 

Скалите с търсените характеристики са разпространени из всички нива на Въчанската 

свита в района, но с най-голяма полезна мощност и най-изобилно присъствие те изявяват в 

близост до интрузивния контакт с Долнодряновския плутон. Очевидна е генетичната 

свързаност на търсеният декоративен тип с прецесите и промените на внедряването на 

споменатия плутон. Много често интервали и прослойки с търсените декоративни качества 

се наблюдават под жили и апофизи на плутона.  

По-голямата част от скалите на Въчанската свита не притежават тези цветови 

декоративни характеристики и с отдалечаване от интрузивния контакт скалите от търсения 

декоративен тип намаляват своето присъствие. 

Полезно изкопаемо се явяват и скали без споменатите топли разцветки – това е т.нар. 

декоративен тип „Силвера” – оловно-сребристи до платинено сребристи гнайсошисти или 

шисти, силно блестящи, с много слюда. Тези скали не се различават цветово от основния фон 

на Въчанската свита в района с изключение на високото си съдържание на мусковит и 

добрата си цепителност, поради което от тях могат да се произвеждат атрактивни сребристо-

бляскави цепени плочи.  

Въпреки масовото разпространение на сиви скални разновидности в проученият 

район, далеч не всичи те представляват промишлен и търговски интерес, тъй като повечето 

са или с неатрактивни цветове или са с лоши технологични качества. Може да се каже, че 

материалите от декоративен тип „Силвера” са по-скоро съпътстващ компонент, а водещият 

декоративен тип в находището е „Никбена”. 

Декоративният тип „Никбена” в проучените участъци е с характерната за него пъстра, 

жълто-кафеникава до охреста окраска, често петниста и с различен интензитет на кафявите 

тонове. Също така дефинитивно е силното присъствие на бяла слюда мусковит, което 

придава атрактивен блещив вид на отцепените повърхнини по шистозността. 
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Декоративният тип „Силвера” също се характеризира със силно присъствие на бяла 

слюда, но вместо жълто-кафяви, има сребристо сиви цветове. И двата декоративни типа по 

същество притежават идентична петрографска характеристика.  

Изградени са от слюди, плагиоклаз, калиев фелдшпат (предимно микроклин) и кварц. 

Второстепенни се явяват хлорит, серицит и кварц. Като акцесорни се срещат апатит, епидот 

и циркон. Слюдестият минерал мусковит формира отчетливи едри субпаралелни индивиди, 

формирани от безцветни късо и дългопризматични люспи. По-голямата част от слюдените 

ивици са добре издържани, нерпекъснати, с плътно разположени едни до други мусковитови 

люспи.  

Тази литоложка особеност е причината за обособяването на гнайсите като полезно 

изкопаемо – скалнооблицовъчен материал. Благодарение на тези издържани мусковитови 

ивици скалата притежава т.нар. „дамари”, плоскости на цепливост, по които тя се отцепва на 

късове с равни и бляскави повърхности. 

Декоративен тип „Никбена” се характеризира с много осезаемо наличие на железни 

окиси по цепителните плоскости на мусковитовите индивиди, които освен това са 

забележимо едри и в най-голямо количество. На това качество се дължи атрактивният топъл 

жълто-бежаво-кафяв цвят на този декоративен тип. 

Декоративен тип „Силвера” се отличава с наличието на биотит и хлорит, докато 

наличието на железни окиси по слюдестите минерали е много по-малко. На това се дължи 

неговият сребристо-сив цвят. За да бъде атрактивен материал от тип „Силвера” трябва да 

притежава с повече мусковит. По-голямата част от двуслюдените гнайси в находището и 

неговите участъци са недекоративни или без технически качества. Те формират по-голямата 

част от стерила в находището. 

Както вече бе споменато, много голямо участие в скалния масив на проучените 

участъци имат гранитите. Това са жили, апофизи, дайки и неоформени тела, процепващи 

целия масив и всичките му скални разновидности. Тези тела прехождат едни в други, 

понякога се внедряват послойно, понякога секущо и фактически формират мрежа, 

раздробяваща метаморфния масив в близост до Долноряновския плутон. Много обилно се 

наблюдават жилни образувания от последната фаза на плутона – пегматити и аплити. 

В най-западната част на участък „Кавака” е засечено тяло от амфиболити. Те са силно 

нашистени, на места натрошени, зеленикаво-сиви на цвят, силно напукани и деформирани. 

Поради сложната форма на тялото е трудно да се определи неговата мощност. Вероятният 

протолит на тези амфиболити са материалите на древен вулкански поток. Подобни тела се 

наблюдават и в други участъци на проучената площ „Раденка”, но в контурите на деталйно 

проучените участъци присъства само споменатото. В повърхностните условия в които е 

достъпно тялото в участък „Кавака”, амфиболитите нямат технически качества за 

производство на цепени плочи. Те са много силно натрошени, огънати и напукани. Поради 

това те се отнасят към стерилните скали. 

В южната част на проучената площ всред Въчанската свита, се разкриват две тела от 

мрамори. Те са тъмно сиви, видимо тектонизирани, с изобилни мезоскопски гънки. Имат 

характер по-скоро на нагънати вълнообразно лещи, отколкото на пластове или прослойки. 
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Тектоника 

Всред скалите, изграждащи проучената площ, са явно видими следите от тектонска 

деформация, крехка и пластична. Всред тях се наблюдават многобройни огъвания, 

разкъсвания, пукнатини от различни генерации и локални разломни нарушения. 

 Морфология на полезното изкопаемо 

В морфоложко отношение находището се формира от продуктивните тела - пластове, 

прослойки и лещи, изградени от декоративни гнайси. Тези тела са отделни или свързани, 

имат предимно пластовидна форма и се намират в незакономерна алтернация с 

недекоративни, стерилни скални разновидности. Освен това те са процепени от гъстата 

мрежа жили и апофизи на Долнодряновския плутон. Всеобщо този комплекс формира 

интрузивия контакт на Долнодряновския плутон с Въчанската пъстра свита. 

Обемите в находището са изчислени до осреднена проучена дълбочина. Във връзка с 

дълбочината достигната от сондажните работи и по минно-технически съображения 

проучената мощност е ограничена до дълбочина от 20 м. 

3.2. Капацитет 

Съгласно изготвения окончателен геоложки доклад в находище „Раденка“ по 

участъци и състояние към 01.04.2016 г. са изчислени 702 337 m
3
 запаси и 153 529 m

3
 на 

полезно изкопаемо ( Таблица 1 по-горе). 

Производствената програма за разработка на находището предвижда  годишна 

производителност  от  5000 m
3
 плътна минна маса при 33% обемен рандеман, добив на 

цепени плочи от 1 m
3
 – 11 m

2
 с дебелина 2-5 сm. 

Годишният добив ще се обезпечава от максимална площ до 1 дка във всеки от 

участъците, която непосредствено след изземването на запасите може да се рекултивира, при 

условие, че няма запаси в дълбочина и няма да се използва за вътрешно насипище. 

Средно годишно ще се генерират около 150 m
3
 почвен материал и около 3350 m

3 

скален минен отпадък, съставен от твърдата разкривка и наситнените и тънки гнайсови 

късове от запасите на находището. 

За разработване на находище „Раденка“ е предвиден концесионен срок от 35 години. 

 

3.3.Описание на основните технологични процеси и технологична схема   

Инвестиционното предложение предвижда разработването на находище „Раденка - 

участък “Кавака“,  участък “Лозята“ и участък “Урвата“ като самостоятелно звено – кариера 

за добив на скалнооблицовъчни материали със съответни подучастъци. 

Минно-техническите условия в трите участъка на находището са благоприятни за 

развитие на открити добивни работи. Добивът на скалнооблицовъчни материали е много 

специфичен и по-голямата част от него се извършва ръчно, с ниска степен на механизация. 

Взривни вещества не се използват.  

 Система на разработване  
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Системата на разработване се обвързва с начина на разкриване, минно–геоложките и 

минно–техническите условия на разработване на скалнооблицовъчните материали. Въз 

основа на това на кариера “Раденка“  ще се приложи  система на открито разработване по 

хоризонти отгоре надолу при средна дебелина на запасите от 20 m.  

Откривката ще се отстранява с багер, при необходимост с хидравличен чук. 

Почвените материали ще се събират разделно. За откривните скални материали, вкл. за 

вътрешната разкривка ще с изградят насипища -булдозерен тип. Почвените депа и скалните 

насипища ще разположат в рамките на проекто-концесионните площи по отделните 

участъци. С напредване на добива ще се правят ивътрешни насипища в отработевите 

пространства. 

Работата на забой за отбиване на скалната маса ще се върши от пролетта до есента, с 

изключение на дните с обилни валежи. Последните водонасищат скалата и междуслоевите 

повърхнини и се губи цепителността. Увеличава се отпадъкът  и рандеманът пада 

значително. През студените месеци на годината няма да се извършват добивни работи, само 

откривни. Добитата суровина ще се извозва  на 5 курса дневно с един автосамосвал от всеки 

участък. Същият ще бъде покрит с платнище, предпазващо от запрашаване и изпадане на 

скалния материал. 

Отработването на площта на находището ще се извършва поетапно във всеки участък, 

като ежегодно ще се разкриват до 1 дка. След приключването на добивните дейности с 

изчерпване на запасите в дадения участък, ще се извършва неговата рекултивация.  

 Технологичните процеси и технолочичната схема са, като следва: 

Откривни работи за премахване на откривката от добивното  поле. Тази дейност 

ще се извършва механизирано, с багер, при необходимост с хидравличен чук.  

Разкривката в находището може да бъде разделена на твърда и мека. Мека разкривка в 

находище „Раденка“ се явява само почвеният слой. Той е тънък, беден на хумус, силно 

набогатен на пясък и чакъл от разпада на коренните скали. Дебелината на почвения слой в 

находището е малка, относително постоянна, най-често до 30-40 cm, в редки локации достига 

до 1 m. 

Твърда откривка (стерилна скална маса) се явява комплексът от стерилни скали - 

гнайси, шисти, гранити и др., които се намират над полезното изкопаемо. Това са различни 

по литология и здравина скали, някои от които са меки и се изгребват сравнително лесно с 

багер, други са изключително здрави и за отстраняването им се налага ползването на 

пневматичен чук.  

Добивни работи 

След премахването на откривката от забоя, добивните работи ще се извършват чрез 

разкъртване с багер на полезното изкопаемо. Ще има и ръчни работи. Ще се работи с багер и 

пневматичен чук. От масива  ще се отделят скални късове. Те ще се обработвата до тикли 

(първична преработка) предимно ръчно.  

При добивните работи като минен отпадък ще се отделя вътрешната твърда разкривка 

- гнайси, шисти, гранити и др., която ще се присъединява към откривните скални материали. 
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 Разработването в дълбочина ще достига до изчерпване на продуктивния пласт- до 20 

метра. 

 Оформените тикли ще се се товарят ръчно или с багер и ще се извозват извън 

кариерата за вторична преработка до плочи или  директна  продажба. 

Насипообразуване  

Транспортирането на минните отпадъци, генерирани при откривните и добивни 

дейности в находище „Раденка“, ще се осъществява с автотранспорт. За депонирането им ще 

бъдат изградени съоръжения за съхранение - булдозерен тип насипища (табани). 

Управлението на минните отпадъци се извършвасъгласно План за управление. Като 

Приложение  №6 към настоящата информация епредставено предложение зауправление 

наминните отпадъци. 

Съоръженията за незамърсени почви ще са разположени в границата на бъдещите 

проекто-концесионни площи за всеки от участъците на находище „Раденка“. Съхраняваните 

в тях материали ще се използват за рекултивационни дейности. 

Една част от генерираният скален минен отпадък, съставен от твърдата разкривка и 

наситнените и тънки гнайсови късове от запасите на находището, ще се съхранява в 

съоръжения, разположени в концесионната площ, но извън площите на запасите. Другата 

част от генерираният скален минен отпадък ще се съхранява във вътрешно кариерни 

насипища (запълване на отработеното пространство на находище „Раденка“), които не 

представляват съоръжения за минни отпадъци. Вътрешно кариерните насипища ще се 

изграждат върху участъците от находището с изцяло (до дъно) иззети запаси. Предвижда се и 

в трите участъка да се изградят вътрешно кариерни насипища. 

Според чл. 22б. ал. 5 от ЗПБ, категорията на съоръженията за минни отпадъци  се 

определя посредством оценка на риска въз основа на качествената характеристика и състава 

на минния отпадък, включително на промените му в резултат на възможни вторични 

въздействия, както и на степента на стабилност на съоръжението според неговите 

технически характеристики. 

Съоръженията за минни отпадъци, формирани в следствие разработването на 

находище „Раденка“ се категоризират според чл. 22б, ал. 4, т. 2 от ЗПБ като съоръжения за 

минни отпадъци „Категория - Б”. 

При избора на местоположение на съоръженията ще се анализират факторите 

влияещи на техния стабилитет - инженерно-геоложки, хидрогеоложки, хидроложки, 

хидрохимични, сеизмични и морфоложки характеристики. Няма да се засягат водните обекти 

в района на участъците. 

Съоръженията за съхранение на минните отпадъци ще се изградят съгласно 

съгласуван цялостен работен проект за разработка на находището, след предоставяне на 

концесията за добив. Експлоатацията на съоръженията през съответните години ще се 

извършва на база съгласувани годишни работни проекти. Закриването на съоръженията ще е 

решено в проекта за рекултивация на нарушените земи. 
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Съоръженията за съхраняване на незамърсена почва се предвижда да бъдат иззети 

изцяло (оползотворени) след края на концесионния срок. 

Съоръженията и вътрешно кариерните насипища за инертни отпадъци се предвижда 

да бъдат рекултивирани след края на концесионния срок. 

Закриване и извеждане от експлоатация. Рекултивация.  

Основните задачи, които се поставят и решават с разработването на проекта за 

рекултивация, съгласно Наредба № 26, са: 

- Отнемане, съхраняване и оползотворяване на наличния хумусен пласт и геоложки 

материали от разкривката, годни за нуждите на рекултивацията; 

- Избор на подходящ начин и етапност за рекултивация на нарушения терен; 

- Възстановяване или подобряване на нарушения терен и земи във вид, 

незагрозяващ околния ландшафт и позволяващ подходящо приобщаване на рекултивираната 

площ към околната среда. 

- Ще бъде разработен проект за поетапна рекултивация на нарушените от кариерния 

добив терени, който ще бъде съобразен с разработения в цялостния проект календарен 

график за усвояване на запасите от находището.  

С разрастване на работите и изчерпване на запасите в отделни участъци от работните 

полета  ще започнат да се изпълняват рекултивационни дейности в отделните участъци на 

находището. Техническата и биологическата рекултивация, които ще се изпълняват 

поетапно, ще смекчат нарушенията от добивната дейност и ще премахнат последици от 

евентуални свлачищни процеси. 

Почвеният слой е подходящ за рекултивацията на нарушения терен от отработената 

кариера “Раденка”. Той ще се оползотвори изцяло. След приключване на добива в 

определения участък, отработената зона ще се укрепи и оформи та тераса  за етапна 

рекултивация. На площадката ще се изкопават дупки,  които ще се запълват с рахли 

материали за осигуряване условия за биологична рекултивация. 

Биологичната рекултивация ще се извършва циклично при подходящо време през 

годината, обикновено през ранна пролет. Ще се засаждат дървесни ихрастови видове, които 

са част от естествената растителност в района. 

 

3.4.Кариерна техника  

Съобразявайки се с условията на работа, производителността на кариерата, 

свойствата на скалнооблицовъчните материали, климатичните условия и транспортното 

разстояние, за всеки от участъците в находище „раденка“ ще се необходими един 

автосамосвал  и един багер с пневматичен чук. 

 

3.5.Режим на работа: 

  Работни месеци в годината – 12 месеца; 

- Работни дни в годината – 260 дни. От тях ок. 90 дни в есенно-зимния период 

ще се извършват откривни работи;през останалите дни - добивни работи. 
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- Работни дни в седмицата – 5 дни; 

- Брой на работните смени в денонощие – 1 смяна;  

- Продължителност на работната смяна - 8 часа. 

 

3.6. Зает персонал: 2 човека на всеки участък и ръководен персонал за целия обект -1 

човек. 

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Връзката на находището с пътната мрежа в района се осъществява по съществуващи 

горски пътища, свързващи отделните участъци с пътя с. Крушево - с. Ореше, който е 

отклонение от път № 197 гр. Гоце Делчев –гр. Доспат  от РПМ. 

Транспортна схема е представена на Фиг.3. 

 

Фиг.3. Транспортна схема на находище „Раденка“ - участъци „Кавака“, „Урвата“ и 

„Лозята“ 

В рамките на отделните участъци ще се изграждат в съответствие с развитието на 

добива вътрешно подходи, пътища и площадки. Те ще се поддържат с булдозер.  

Разкривните материали – почви, скална откривка  и вътрешна разкривка ще се 

натоварват с багер на автосамосвали и ще се транспортират до съответните насипища. 

Добитите скални блокове –тикли ще се товарят също на автотранспорт и ще се 

извозва към инсталация за обработка извън съответния участък, на площадка в началото с. 

Дъбница, друга площадка в района или ще се продват на клиенти.Вторичната прерботка не е 

предмет натова ИП. 
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5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване. 

Разработен е работен график за концесионния период от 35 години. Предвидена е 

годишна производителност от 5000 m
3
 плътна минна маса, при обемен рандеман 33%  и 

добив на цепени плочи от 1 m
3
 – 11 m

2
 с дебелина 2-5 сm. 

Технологията на добив предвижда  работа в трите участъка на находището едновременно.  

В рамките на една година за всеки участък ще се спазва следният график: 

- Разкриване на полезното изкопаемо и изграждане на насипища за незамърсени почви и 

скална откривка  - 3  месеца, в есенно-зимния период. Откритите площи  ежегодно ще заемат 1 дка от 

концесионната площ, съгласно заложеното в годишните проекти. 

- Добивни работи - през по-топлите периоди на годината, продължителност 9 месеца; 

- Рекултивация - поетапна, на участъците с изцяло иззето полезно изкопаемо 

Така описаният график ще се изпълнява в рамките на 34 години от концесионния 

срок. В последната 35 година ще се извършат окончателните рекултивации на добивните 

участъци и външните ( но в рамките на концесионните площи) насипища за скални маси. 

 

6. Предлагани методи за строителство 

Минно-техническите условия в находището определят предвидената в 

инвестиционното предложение система на експлоатация по открит начин, с непрекъснато 

изземване на полезното изкопаемо на хоризонти с посока на отработване отгоре - надолу. 

Последователността на дейностите е, както следва: откриване на полезното изкопаемо, 

изземване на запаси, оформяне на скални блокове-тикли и натоварване на транспорт 

заизвозване извън находището.  

Насипищата за незамърсени почви и скална откривка ще се изграждат чрез транспорт 

на откривните материали и булдозериране върху площи извън запасите  в отделните 

участъци или като вътрешни наспища. 

Рекултивацията ще бъде изпълнена по съответен проект, като ще приключи в края на 

концесионния срок. 

 Предлаганите методи за минно страителство са обичайни за бранша и съобразени с 

най-добрите техники. 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Необходимостта от инвестиционното предложение се поражда от законово 

регламентирани процедури  за придобиване на концесионно право а добив на подземни 

богатства, каквато е  икономическата програма на Въэзложителя “ДЕС-М” ЕООД. 

Дружеството е титуляр на Разрешение №186 от 16.02.2012г. за проучване на скално-

облицовъчни материали в площ “Раденка”, разположена в землището н с.Крушево, община 

Гърмен, издадено от министъра на икономиката, енрегетиката и туризма.    
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Въз основа на издаденото разрешение на 18.06.2012г. между “ДЕС-М” ЕООД и 

Министъра на икономиката, енергетиката и туризма е сключен договор за проучване на 

скално-облицовъчни материали - подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от Закона за 

подземните богатства в площ „Раденка”, разположена в землището на с. Крушево, община 

Гърмен, област Благоевград“ (копие на извадка от договора - Приложение №2). 

След проведеното проучване в площта е изготвен окончателен „Доклад за 

резултатите от извършените през 2013-2016 г. геоложки проучвания на скално-

облицовъчни материали (гнайси) в площ «Раденка», община Гърмен, с изчисляване на запаси 

в находище «Раденка» участъци “Урвата“, “Лозята“ и “Кавака“,  по количества и 

състояние към 01.04.2016 г.“. 

Докладът е разгледан на заседание на Специализираната експертна комисия (СЕК) 

към МЕ на 30.09.2016г. и е приет  с Протокол № НБ-43/30.09.2016г. (копие от писмо изх. № 

Е-26-00-25/20.01.2017 г. на МЕ - Приложение №2). С окончателния геоложки доклад са 

приети запаси и ресурси в находището по участъци и състояние към 01.04.2016 г., както  е 

показано в Таблица 1 по-горе. 

Съгласно чл.21, ал.3, т.7 и ал.7, т.2 от Закона за подземните богатства, след 

представяне от титуляря на разрешението за проучване в МЕ на влязло в сила решение по 

ОВОС, с което се одобрява осъществяването, или на решение да не се извършва ОВОС на 

инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземните богатства, 

издадени по реда на ЗООС, министърът на енергетиката или упълномощено от него 

длъжностно лице, утвърждава протокола за запасите и ресурсите в находището, извършва 

регистрацията и издава на титуляря удостоверение за направеното откритие.     

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗПБ търговското откритие е резултат от дейности по търсене и 

проучване на подземни богатства  и  поражда права за пряко предоставяне на концесия за 

добив на подземни богатства на титуляря на откритието.  

Във връзка с гореизложеното след успешно приключване на настоящата процедура,  

“ДЕС-М” ЕООД  възнамерява да предприеме последващите правни и фактически действия  

при условията и по реда на ЗПБ за получаване на концесия за добив на скално-облицовъчни 

материали (гнайси) от находище “Раденка”- участъци “Урвата“, “Лозята“ и “Кавака“, 

разположено в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград.  

Ще бъдат заявена обща проектната концесионна от 238 939,9 m
2
. Тази площ включва 

площта на утвърдените запаси и ресурси на находище „Раденка” и необходимите площи за 

съоръжения за минни отпадъци – почвени материали и скална откривка, вътрешно-кариерни 

пътища и административно-битови площадки. 

 Следва да се отбележи, че “ДЕС-М” ЕООД  е инвеститор от региона, където добивът 

на гнайси и шисти за скално-облицовъчни материали е с дългоггодишни традиции и основен 

поминък на населението. 

Дружеството изпълнява всички изисквания на ЗПБ, ЗООС и Закона за концесиите, 

както и подзаконовите им актове, с оглед получаване на концесионни права за добив и 

първична преработка на скално-облицовъчни материали от находище „Раденка“. 
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8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, 

както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и 

най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до 

тях. 

Теренът на находище „Раденка” е разположен в Западните Родопи – ридът Дъбраш. 

Релефът на площта е изразено планински, с характерени силно пресечени форми – стръмни 

до отвесни склонове с остро врязани в тях долни на реки и дерета. Билата имат загладен, 

платовиден характер,  с коти в диапазона 600 – 1200 m. 

Находището с всичките си участъци е ситуирано в една ивица, преминаваща южно от 

село Крушево. Тя лесно се отличава по мащабните следи от минал и настоящ 

нерагламентиран и регламентиран добив на цепени плочи. В нея се наблюдава голям брой 

доста дълбоки кариерни изработки, прокарани пътища, обезлесяване и други антропогенни 

намеси (Фиг. 4). 

Теренът на находището представлява средностръмен до стръмен южен склон с 

надморска височина между 930 и 970 m, почти изцяло покрит с горска и рядко тревиста и 

храстовидна растителост. В обхвата на находището са развити черни пътища, в някои 

участъци допълнително укрепени с чакъл. 

Находище «Раденка» попада в землището на село Крушево, общ. Гърмен, област 

Благоевград. Най-близко до околните селища е участък „Лозята“, чиято граница на проекто-

концесионната площ отстои на 470 m югоизточно от регулационната граница на с. Крушево 

и на 910 m северозападно от регулацията на с. Долно Дряново. 

Карта с местоположение на находище „Раденка“ спрямо най-близките населени места 

е представена в Приложение №4. 

Трите участъка на находището са свързани посредством черни горски пътища с 

асфалтовия път между село Долно Дряново и село Крушево. Той от своя страна е отклонение 

от асфалтовия път, регионална връзка между градовете Гоце Делчев и Доспат. Всички са в 

добро състояние, в повечето случаи разширени еднолентови. До общинския център с. 

Гърмен разстоянието по права линия е около 5 km, а по шосе  - около 20 km. Най-близката 

ЖП връзка е гара Добринище, по теснолинейния ЖП път Септември –Добринище. 

Района на находище „Раденка” в климатично отношение попада в пределите на 

Преходно – средиземноморската климатична област в РБ. Тук се чувства Беломорското и 

Средиземноморското климатични влияния, изразяващи се в по-високи годишни температури. 

В описвания район зимата е мека, а лятото горещо и сухо. 

Въпреки планинския характер на областта в площ “Раденка” климатичните условия са 

подходящи за целогодишна работа с кратки прекъсвания през зимните месеци. 
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Фиг.4. Обзорна сателитна снимка на  района на ИП с посочено местоположение на  

участъците от находище „Раденка“ 

 

Главната отводнителна артерия с регионално значение в областта на гр. Гоце Делчев 

и с. Гърмен е р.Места. Локални ерозионни базиси за района на находище „Раденка” са реките 

Върбица и Бистрица, а проучено находище със своите нови участъци се намира почти на 

вододела между водосборите на тези две реки. Хидрографската мрежа в района на 

находището е представена от няколко дерета, всички притоци на р. Бистрица – Чавдар дере, 

Дряновски дол и Дълбоки дол. В тях се наблюдават временни ручеи през влажния период на 

годината. 

Площите на запасите и ресурсите и проектоконцесионните площи по участъци са 

представени по-горе в Таблица 2. Общата площ на запасите от скално-облицовъчни 

материали –гнайси в находище «Раденка»  възлиза на 154, 5 дка. Проекто-концесионната 

площ, включваща площта на запасите в находището и необходимите площи за 

осъществяване на дейността по концесията, възлиза на 238 939,9 m2. 

Земите, които ще бъдат засегнати от находище „Раденка“, са предимно горски фонд, 

предимно частни имоти. Карта на земите, засегнати от участъци „Кавака”,  „Лозята” и 

„Урвата” на  находище „Раденка“ и списък на засегнатите имоти в обхвата на запасите на 

находището и проектно-концесионната площ са представени в Приложение №3.  

Площта на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, 

както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа 

„НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близко е разположена защитена зона BG0001030 

„Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
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включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски 

съвет (ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. и доп.). Границата й отстои на 1370 m от проекто-

концесионната граница на участък „Урвата“ от находище „Раденка“. 

Карта с местоположение на находище „Раденка“ спрямо най-близките зони от 

екологичната мрежа „НАТУРА 2000“е представена в Приложение №4. 

Проектоконцесионната площ на находище «Раденка» няма да засегне обекти на 

културното наследство. 

Не се очаква трансгранично въздействие.   

По-долу са показани снимки (1-6) на територията, на която се предвижда да се реализира 

инвестиционното предложение: 

 
 

Снимка1: Участък „Урвата“ - изглед Снимка2: Участък „Лозята“ -изглед 

  

Снимка3:  Участък „Кавака“ -изглед  Снимка4: Горски път в района на ИП 
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9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

Находище «Раденка» попада в землището на село Крушево ЕКАТТЕ 40138, община 

Гърмен, област Благоевград. 

Карта на земите, засегнати от участъци „Кавака”,  „Лозята” и „Урвата” на  находище 

„Раденка“ и списък на засегнатите имоти в обхвата на запасите на находището и проектно-

концесионната площ са представени в Приложение №3.  Прегледът на списъците със 

засегнатите имоти в обхвата на проекто-концесионните площи (те включват имотите със  

запасите) на отделните участъци в находището показва следното: 

Участък „Урвата“. Ще бъдат засегнати 9 имота, от които 8 в местността „МАВО“ и 

1 в местността „Пандимон“, землището на село Крушево община Гърмен. Четири от имотите 

са с трайно предназначение „горско стопанство“, НТП „Залесени горски територии“. 

Останалите пет имота са с трайно предназначение „селско стапанство“, НТП Ниви/орна земя 

и Пасища, мери. 

Категорията на земята е VІІІ. От имотите, които ще бъдат засегнати,  4 бр. са 

държавна частна собственост; 3 бр. –общинска собственост и 2 бр. – частна собственост. 

Участък „Лозята“. Ще бъдат засегнати 5 имота, от които 4 в местността 

„Пандимон“ и 1 в местността „Лозята“, землището на село Крушево община Гърмен. Четири 

от имотите са с трайно предназначение „горско стопанство“, НТП „Залесени горски 

територии“. Един имот е с трайно предназначение „селско стапанство“, НТП  Други 

временни неизползвани орни земи. 

Категорията на земята е VІІІ. От имотите, които ще бъдат засегнати, 4 бр. са държавна 

частна собственост; 1 бр. – частна собственост. 

Участък „Кавака“.  Ще бъдат засегнати 12 имота, от които 4 в местността 

„Дермиево“, 2 бр. в местността „Каваците, 3 бр. в местността „Нова чешма“, 2 бр. в 

местността „ Нерезето“ и 1 бр. в местността „Кутре“, землището на село Крушево община 

Гърмен. Девет от имотите са с трайно предназначение „горско стопанство“, НТП „Залесени 

горски територии“, „Дървопроизводителни горски площи“ и „Залесени ниви“. Останалите 

три имота са с трайно предназначение „селско стапанство“, НТП Ниви/орна земя. 

Категорията на земята е VІІІ. От имотите, които ще бъдат засегнати, 4 бр. са държавна 

частна собственост;  8 бр. – частна собственост. 

Пътищата извън проектоконцесионните площи са горски пътища, общинска 

собственост. Нови такива не са необходими за целите на ИП. 

 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична 

мрежа. 

Територията на  ИП не обхваща населени места и индивидуални среди за човешко 

обитаване.  Находище «Раденка» - участъци „Урвата“, „Кавака“ и „Лозята“ попада в 

землището на село Крушево, общ. Гърмен, област Благоевград. Най-близко до околните 

селища е участък „Лозята“, чиято граница на проекто-концесионната площ отстои на 470 m 
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югоизточно от регулационната граница на с. Крушево и на 910 m северозападно от 

регулацията на с. Долно Дряново. 

Карта с местоположение на находище „Раденка“ спрямо най-близките населени места 

е представена в Приложение №4. 

 Чувствителни зони за повърхностните води в България са определени със Заповед № 

РД – 970/2003 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на 

чувствителните зони във водните обекти. Повърхностните води в участъка на ИП за района 

на находище „Раденка” са реките Върбица и Бистрица, а проучено находище със своите нови 

участъци се намира почти на вододела между водосборите на тези две реки. Те  не 

представляват чувствителна зона. 

Като уязвими зони се определят територии, в които водите се замърсяват с нитрати от 

земеделски източници. Определянето е извършено със Заповед № РД-146/26.2.2015 г. на 

Министъра на околната среда и водите. Площта на ИП не попада в такава уязвима зона  за 

защита на водите. Освен това ИП не предвижда земеделски дейности. 

  Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по 

чл.119а, а именно: - по чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите - подземно водно тяло 

„Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн, Долнодряновски плутон“ с 

уникален код BG4G0001Ptl030. В обхвата на инвестиционното предложение не попадат 

санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите. Видно от регистъра на БД 

„ЗБР“ в района на разглежданото инвестиционно предложение няма издадени разрешителни 

за ползване на воден обект по реда на Закона за водите (писмо  изх. № 848 /11/13.06.2018 г. на 

РИОСВ-Благоевград  и писмо № П-01-107/25.05.2018 г. на Басейнова дирекция 

„Западнобелеморски район“ – Приложение №1). 

  В писмо изх. № РД -09-1925/30.10.2018 г. на „Водопровод и канализация“ ЕООД –

Благоевград (Приложение №5) е посочено, че в района на ИП няма налични водоизточници за 

питейно-битово водоснабдяване на населението, санитарно-охранителни зони и 

водопроводни системи и съоръжения, експлоатирани и стопанисвани от дружеството.  

  Дейностите в обхвата на ИП не засягат обекти с води, предназначени за къпане и 

водоизточници на минерални води, предназначени за пиене или за използване за 

профилактични, лечебни или за хигиенни нужди. 

С оглед защита от вредното въздействие на водите няма да се допуска: нарушаването 

на: естественото състояние на леглата; бреговете на реките и крайбрежните заливаеми 

ивици; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси и т.н. 

Площта на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, 

както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа 

„НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близко е разположена защитена зона BG0001030 

„Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски 

съвет (ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. и доп.). 
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Карта с местоположение на находище „Раденка“ спрямо най-близките зони от 

екологичнатамрежа „НАТУРА 2000“е представена в Приложение №4. 

Не засяга паметници на културното наследство. 

 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

 Инфраструктурата  в отделните участъци  на находище „Раденка“ ще се изгражда 

постепенно за отделните участъци, в зависимост от развитието на добива. 

 Битово обслужване на работещите. На територията на подобектите – отделните 

участъци ще се разположат битови фургони с химически тоалетни. Хигиенен душ ще бъде 

осигурен извън обекта. 

Пътища. Не се налага усвояване на земи извън проекто-конценсионната площ на 

находище „Раденка“ за изграждане на външни пътни връзки. Трите участъка на находището 

са свързани посредством черни горски пътища с асфалтовия път между село Долно Дряново 

и село Крушево. Той от своя страна е отклонение от асфалтовия път, регионална връзка 

между градовете ГоцеДелчев и Доспат.  

  В рамките на подобектите извозването на добитите скални блокове, на откривните 

материали  иэвътрешната разкривка  ще се извършва с автотранспорт. При развитието на 

добива в рамките на срока на концесията ще се изграждат допълнително площадки и 

вътрешни технологични пътища, но в рамките на концесионната площ.  

 За механизацията, използвана на отделните обекти, дизелово гориво ще се доставя с 

автоцистерна. Ремонтът и поддръжката на автотранспорта ще се извършват от 

специализирани фирми, в техни бази извън кариерата. 

Водоснабдяването за питейно-битови нужди не се налага. Работниците ще бъдат 

снабдявани с бутилирана вода за пиене. 

Производственото водоснабдяване няма и не се предвижда. Вода за оросяване ще се 

доставя от водоноска. Водата ще се черпи от котлованите в кариерите или от близки 

водоеми. 

Канализационна система не е необходима. Работниците ще ползват химични 

тоалетни по отделните участъци. 

 Промишлено и жилищно строителство не са необходими. 

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

Инвестиционното предложение за добив и първична преработка на скално-

облицовъчни материали –гнайси от находище «Раденка» ще се развива в имоти, 

разположени в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград, ЕКАТТЕ 

40138. 

Дейностите релевират с кадастралния план на района. 
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Изготвеният „Доклад за резултатите от извършените през 2013-2016 г. геоложки 

проучвания на скално-облицовъчни материали (гнайси) в площ «Раденка», община Гърмен, с 

изчисляване на запаси в находище «Раденка» участъци “Урвата“,  “Лозята“ и “Кавака“,  

по количества и състояние към 01.04.2016 г.“ е разгледан от Специализираната експертна 

комисия (СЕК) на МЕ с Протокол № НБ-43/30.09.2016 г. (копие от писмо изх. № Е-26-00-

25820.01.2017 г. на МЕ – Приложение №2). 

На основание чл.21, ал.3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), Възложителят 

„ДЕС-М“ ЕООД е заявил търговско откритие в Министерство на енергетиката за находище 

"Раденка", участък “Урвата“,  участък “Лозята“ и участък “Кавака“. Процедурата по 

регистрация на откритието, обаче, може да бъде финализирана едва след получаване на 

положително решение по ОВОС или решение да не се извършва ОВОС за настоящото 

инвестиционно предложение.    

В тази връзка е необходимо Решение на Директора на РИОСВ-Благоевград за 

преценка на необходимостта от ОВОС или по ОВОС след процедура по реда на Глава шеста 

от Закона за опазване на околната среда и чл. 31а на Закона за биологичното разнообразие.  

Експлоатацията на находището ще се извършва след придобиване на концесионни 

права по реда на Закона за подземни богатства от възложителя „ДЕС-М“ ЕООД. Поетапно 

ще бъде променян статутът на земите, в които ще си извършват добивните и насипищни 

дейности. 

Съгласно разпоредбите на Закона за подземните богатства, по отношение 

собствеността върху земята от концесионната площ, концесията не поражда права на 

собственост, а само дава право на Титуляра да предприеме самостоятелно необходимите 

действия за постигане на съгласие със собствениците на земя относно нейното използване. 

Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии, които са 

преобладаващи за находището, се допуска за добив на подземни богатства съгласно Чл. 73. 

(1) от Закона за горите (Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.,… изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 

Февруари 2017г.). 

За земеделските земи бъдещият концесионер ще предприеме действия по промяна на 

предназначението на поземлени имоти по реда на Закона за опазване на земеделските земи и 

правилника за приложението му. За имотите от Държавния поземлен фонд  ще се поиска 

предварително съгласие от Министъра на МЗХГ, съгласно чл.24в от Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи. 

Въз основа на горното, бъдещият концесионер ще предприеме следните действия за 

осигуряване на право на ползване и достъп до имотите, в които се предвижда реализацията 

на инвестиционното предложение: 

- Уточняване на имотите, които ще бъдат засегнати от дейността и определяне на 

етапите за тяхното разработване; 

- Информиране на обществеността чрез съответните общински и кметски 

администрации с инвестиционните намерения на тяхна територия; 
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- Установяване на преки контакти със заинтересованите ведомства, организации и 

физически лица, с цел договаряне на условията за достъп и обезщетенията за ползване на 

съответните имоти. 

 Тъй като нарушените терени, в резултат на добивните и насипищни работи ще бъдат 

рекултивирани, след приключване на дейността във всеки нарушен участък, по-голямата част 

от нарушените земи ще бъдат възстановени като горски или затревени площи.  

 От елементите на техническата инфраструктура, се предвижда използването на 

съществуващи пътища, които са публична собственост и тяхното ползване е общодостъпно. 

На площадката няма да се съхраняват опасни вещества в количества, надхвърлящи 

критериите на Приложение №3 към ЗООС, така че обектът не се класифицира като 

предприятие с „висок“ или „нисък“ рисков потенциал. 

За водоползването за вода за оросяване и за заустване на дъждовните води в деретата  

ще бъдат предприети процедури и издадени разрешителни документи съгласно изискванията 

на Закона за водите. 

 

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА 

ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-КОНКРЕТНО: 

 

1. Съществуващо и одобрено земеползване; 

Находище «Раденка» попада в землището на село Крушево ЕКАТТЕ 40138, община 

Гърмен, област Благоевград. Карта на земите, засегнати от участъци „Кавака”,  „Лозята” и 

„Урвата” на  находище „Раденка“ и списък на засегнатите имоти в обхвата на запасите на 

находището и проектно-концесионната площ са представени в Приложение №3.   

Обобщен преглед на характеристиките на имотите в обхвата на ИП е представен в т. 

ІІ-9 по-горе. 

Експлоатацията на находището ще се извършва след придобиване на концесионни 

права по реда на Закона за подземни богатства от възложителя „ДЕС-М“ ЕООД. Поетапно 

ще бъде променян статутът на земите, в които ще си извършват добивните и насипищни 

дейности. 

Съгласно разпоредбите на Закона за подземните богатства, по отношение 

собствеността върху земята от концесионната площ, концесията не поражда права на 

собственост, а само дава право на Титуляра да предприеме самостоятелно необходимите 

действия за постигане на съгласие със собствениците на земя относно нейното използване. 

Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии, които са 

преобладаващи за находището, се допуска за добив на подземни богатства съгласно Чл. 73. 

(1) от Закона за горите (Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.,… изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 

Февруари 2017г.). 
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За земеделските земи бъдещият концесионер ще предприеме действия по промяна на 

предназначението на поземлени имоти по реда на Закона за опазване на земеделските земи и 

правилника за приложението му. За имотите от Държавния поземлен фонд  ще се поиска 

предварително съгласие от Министъра на МЗХГ, съгласно чл.24в от Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи. 

2. Мочурища, крайречни области, речни устия; 

Като крайречни области могат да бъдат определни зоните около деретата в района на 

трите участъка на находище „Раденка“, всички притоци на р. Бистрица – Чавдар дере, 

Дряновски дол и Дълбоки дол. В тях се наблюдават временни ручеи през влажния период на 

годината. 

Във връзка с изискано становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, от 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е указано да бъдат изключени от 

инвестиционното предложение площите, през които преминават повърхностни водни обекти 

- Дълбоки дол и Дряновски дол (Приложение №1 – копия на писма по процедурата). 

Предвид това, с вх. №848(9)/16.05.2018 г., ДЕС-М” ЕООД  представя нов координатен 

регистър на концесионната площ, който изключва площите, през които преминават водните 

обекти. Развитието на другите дейности в обхвата на проектоконцесионните площи – 

изграждане на съоръжения за минни отпадъци и площадки за битови фургони също няма да 

засягат водни площите на водните обекти. 

3. Крайбрежни зони и морска околна среда; 

 Крайбрежни зони и морска околна среда не се засягат от ИП. 

4. Планински и горски райони; 

Теренът на находище „Раденка” е разположен в Западните Родопи – ридът Дъбраш. 

Релефът на площта е изразено планински, с характерени силно пресечени форми – стръмни 

до отвесни склонове с остро врязани в тях долни на реки и дерета. Билата имат загладен, 

платовиден характер,  с коти в диапазона 600 – 1200 m. 

Теренът на находището представлява средностръмен до стръмен южен склон с 

надморска височина между 930 и 970 m, почти изцяло покрит с горска и рядко тревиста и 

храстовидна растителост. В обхвата на находището са развити черни пътища, в някои 

участъци допълнително укрепени с чакъл. 

 Преобладавщо имотите, които ше бъдат засегнати при реализацията на ИП, са с 

трайно предназначение „горско стопанство“. Обобщен преглед на характеристиките на 

имотите в обхвата на ИП е представен в т. ІІ-9 по-горе. Карта на земите, засегнати от 

участъци „Кавака”,  „Лозята” и „Урвата” на  находище „Раденка“ и списък на засегнатите 

имоти в обхвата на запасите на находището и проектно-концесионната площ са представени 

в Приложение №3.   

5. Защитени със закон територии; 

Площта на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ. 

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 
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Площта на ИП не попада в границите на защитени зони като част от Европейската 

екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близко е разположена защитена 

зона BG0001030 „Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. 

на Министерски съвет (ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. и доп.). Границата й отстои на 1370 m от 

проекто-концесионната граница на участък „Урвата“ от находище „Раденка“. 

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

Според ландшафтното райониране на България (Петров П., 1971) районът на 

находище «Раденка» e част от  В. Южнобългарска планинско-котловинна област, XVII 

Западнородопска подобласт.  

В Регионалното диландшафтно райониране на България (Велчев, Тодоров, Панин и  и 

др., 2011) районът на ИП е включен в Източносредиземноморска провинция, 

Среднобалканска подпровинция, 8.Западно и Среднородопската област. Характерното за 

тази област е сложния геоложки строеж и ландшафтното разнообразие. 

Районът е част от Македоно-Родопския масив и включва част от Дъбрашкия дял на 

Западните Родопи и цялото протежение на българска територия на десния долинен склон на 

пролома Чечка клисура. Териториално проектоконцесионната площ на находище „Раденка“ 

принадлежи към община Гърмен. 

На територията на общината преобладават планинският и полупланинският релеф. 

Климатът е преходносредиземноморски с подчертано планинско влияние във високите 

части. Горският фонд е богат. По-голямата част от територията е заета от иглолистни и 

широколистни дървесни видове. Иглолистните са представени основно от бор, смърч и др., а 

широколистните - от бук, дъб и бреза.  

Районът принадлежат изцяло към водосборния басейн на р. Места.  

Съществуващият в момента ландшафт в района на ИП е с горски характер, стръмен 

южен склон с надморска височина между 930 и 970 m, почти изцяло покрит с горска и рядко 

тревиста и храстовидна растителост. Установява се значително антропогенно въздействие, 

изразено във формирането на локални кариерни гнезда за нерагламентиран или 

регламентиран добив на амфиболити и гнайси. Тяхната обработка до облицовъчни плочи е 

типичен поминък  за района .  

В община Гърмен има множество паметници на културното наследство и природни 

забележителности. Най-близко до находище «Раденка се намират: 

- Останки от римски град Никополис ад Нестум (на латински: Nicopolis ad Nestum), в 

превод „Град на победата при р.Места“, разположен в землището на с. Гърмен 

непосредствено до първите му къщи, в местностите «Марчов чифлик» и «Хисарлъка», на 7 

km източно от  гр.Гоце Делчев; 

- Култови комплекс с каменни глави и долмени - намира се на 5 km от с. Долно 

Дряново по посока пътя за Сатовча и Доспат. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
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Проектоконцесионната площ на находище «Раденка» няма да засегне обекти на 

културното наследство ( становище на РИМ-Благоевград, Приложение №7). 

 

8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна 

защита. 

  В рамките на ИП няма територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или 

подлежащи на здравна защита. Най-близките такива са с. Крушено и с. Д. Дряново, община Гърмен. 

 

 

IV. ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ 

ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, 

биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

Разработката на находище „Раденка” с изграждането на три подобекта- кариери за 

добив на гнайси  в участък “Кавака“,  участък “Лозята“ и участък “Урвата“ ще доведе до 

известни промени в компонентите на околната среда. Негативните ефекти върху 

екологичното равновесие в резултат от провеждането на откривните, минните и 

насипищните  работи са управляем процес, при който отрицателното въздействие и 

нарушенията в околната среда могат да се ограничат и сведат до приемливи нива. Освен 

това, естеството на неизбежните нарушения позволява след приключване на добивната 

дейност да се извърши  възстановяване на нарушените терени в качество, близко до 

естественото състояние на района. 

Потенциалните въздействия върху компонентите на околната среда, в резултат на 

предвидените дейности се свеждат до следното: 

 Население и човешкото здраве 

Площта на инвестиционното предложение  за добив и преработка на строителни 

материали –гнайси от находище „Раденка“ попада в землището на село Крушево, общ. 

Гърмен, област Благоевград. Най-близко до околните селища е участък „Лозята“, чиято 

граница на проекто-концесионната площ отстои на 470 m югоизточно от регулационната 

граница на с. Крушево и на 910 m северозападно от регулацията на с. Долно Дряново. 

 Добивът на гнайси  ще се извършва след откриване на полезното изкопемо, по открит 

начин, с изрязване на скални блокове от масивачрез багер с хидравличен чук. Първината 

обрботка ще се извършава в рамките на обекта чрез оформяне на тикли.Няма да има 

пробивно-взривни работи.  

Експлоатацията на находището –добивни работи, товаро-разтоварна и транспортна 

дейност, депониране на незамърсени почви и скална разкривка, са свързани с 
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неорганизирано отделяне на газово-прахови емисии, шум и вибрации, което обуславя 

влошаване на санитарно – хигиенните условия за работещия персонал.  

Замърсяването е с ограничен териториален обхват и ще е локализирано в и около 

площта на оподобектите. Въздействията върху работната среда ще са с различна 

продължителност, честота и интензитет. Рискът от тези въздействия за здравето на персонала 

може да бъде ограничен и контролиран при стриктно спазване на вътрешните правила, 

инструкции и заповеди относно охрана на труда при различните дейности. Предвид факта, че 

в сухи периоди се предвижда оросяване на пътища и работни зони, като цяло емисиите на 

прах ще бъдат снижени.  

Въздействие върху населението от производствената дейност не може да се очаква, 

поради отдалечеността на обекта то населените места и други зони за човешко обитаване, 

характерът на работите, естествените дадености на силно разчленения релеф и наличната 

растителност. Кариерите по отделните участъци на находището ще се развиват върху южен 

склон, противоположно на най-бликото селище с. Крушево.  

Въздействие върху жителите в района може да има от кумулации на въздействията на 

множество кариери в района с регламентиран и нерегламентиран добив, в които се добиват 

еднакви или близки по състав  свойства полезни изкопаеми, с еднакви технологични процеси 

и еднаква техника. Натоварването ще  произтича най-вече от транспорта, който извозва 

добитите материали към преработващи инсталации или складови площи. 

От находище „Раденка“ ще има максимум по пет курса дневно на автотранспорта за 

дадения участък, в топлите периоди на годината, пет днив седмицата само в светлата част на 

деня. 

 

 Материални активи 

 Инвестиционното предложение предвижда започване на нова дейност и не е свързано 

със съществуващи материални активи. В този смисъл всички материални активи – движими 

и недвижими - ще са новоформирани. 

 

 Културното наследство 

В община Гърмен има множество паметници на културното наследство и природни 

забележителности. Най-близко до находище «Раденка се намират: 

- Останки от римски град Никополис ад Нестум (на латински: Nicopolis ad Nestum), в 

превод „Град на победата при р.Места“, разположен в землището на с. Гърмен 

непосредствено до първите му къщи, в местностите «Марчов чифлик» и «Хисарлъка», на 7 

km източно от  гр.Гоце Делчев; 

- Култови комплекс с каменни глави и долмени - намира се на 5 km от с. Долно 

Дряново по посока пътя за Сатовча и Доспат. 

Проектоконцесионната площ на находище «Раденка» няма да засегне обекти на 

културното наследство. Издадено е  становище на РИМ-Благоевград ( Приложение №7) след 

оглед от специалист-археолог на площта за търсене и проучване „Раденка“. Тази площ 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
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включва и проекто-концесионните площи на участъците на находището-предмет на 

настоящото ИП.. 

 Въздух  и климат 

 

Климат 

Района на находище „Раденка” в климатично отношение попада в пределите на 

Преходно – средиземноморската климатична област в РБ. Тук се чувства Беломорското и 

Средиземноморското климатични влияния, изразяващи се в по-високи годишни температури. 

В описвания район зимата е мека, а лятото горещо и сухо. 

Разпределението на валежите и температурите силно се влияе от близостта на Бяло и 

Средиземно море и на постъпващите от там топли въздушни маси. Ясно изразения максимум 

за средномесечните температури се наблюдава през месец юли /23.0
0
 – 23.4

0
 С/, а средния 

минимум – през месец януари /1.4
0
 – 1.6

0
 С/. Средногодишната температура също е висока – 

13.1
0
С /станция гр.Гоце Делчев/. 

Валежния максимум за района бележи своята висока стойност през месеците май и 

декември, а минимумите са през месеците август и септември. Средногодишната стойност на 

валежите възлиза на 57.0 l/m
2
 при максимални стойности 73.0 – 75.0 l/m

2 
 за месеците 

декември – април и минимални – 36.0 l/m
2
  за месеците август – септември. 

Ветровете в описвания район са предимно север-северозападни, южни. Скоростите на 

вятъра са от 2.5 m/s до 3.8 m/s , средногодишно - 3.0 m/s м/сек. Преобладаващите ветрове са 

западните. Често явление са фьоновите ветрове. 

За охарактеризиране на климата в района на инвестиционното предложение са 

използвани данни от сайта на Meteoblue4, които за периода от 1985 година насам използват 

глобален климатичен модел NEMS за получаване на метеорологичните параметри във всяка 

точка на земното кълбо във всеки момент без значение дали за точката има налична 

метеорологична станция. Симулациите на метеорологичните данни се извършва при средна 

пространствена резолюция от 30 km, като получените метеорологични данни осигуряват 

добра информация за типична климатични събития и очаквани метеорологични показатели 

(температура, валежи, слънчеви периоди и вятър). 

 

                                                           
4
 https://www.meteoblue.com/bg/ 

https://www.meteoblue.com/bg/..................../Монтана_republika-bŭlgariya_729114
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Фиг.5.  Разпределение на температурите и валежите в района на с. Крушево , 

община Гърмен ( информация от сайта на Meteoblue). 

 

 

Фиг.6.  Роза на вятъра в района на с. Крушево, община Гърмен( информация от 

сайта на Meteoblue). 
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Въпреки планинския характер на областта в площ “Раденка” климатичните условия са 

подходящи за целогодишна работа с кратки прекъсвания през зимните месеци. 

Качество на атмосферния въздух  

Икономиката на община Гърмен не предполага големи, производствени източниците 

на вредни вещества (емитери). Източник на вредни вещества в района е изгарянето на твърди 

горива в битовият сектор през зимата. Дял имат и подвижните точкови източници – 

автомобилите поРПМ, особено тези, които са в недобро техническо състояние. В регионален 

мащаб качеството на въздуха е много добро. 

Кариерите за скално-облицовъчни материали  в района на ИП са локални източници 

на прах и ауспухови газове от използванататехника. Трябва да се отбележи наличието на 

емитери с аналогични по между си дейности в района - множеството кариери с 

регламентиран и нерегламентиран добив на скално-облицовъчни материали. Тъй като 

разкривните  и добивни дейности се водят в неголеми площи на всеки от обектите, които в 

повечето случаи са отдалечени един от друг, кумулация на емисиите от откривните и 

добивни  работи е малко вероятна. Кумулиране на прахо-газови емисии има най-вече по 

извозващите пътища, които се ползват от всички инвеститори в района. 

Въздействие на предвидените в ИП дейности върху атмосферния въздух 

Строителство 

В етепа на строителство ще се генерират неорганизирани емисии от прах от 

изкопните, товаро-разтоварните, насипищни и транспортни дейности. Емисии от успухови 

газове ще се отделят от двигателите на кариерната и транспортна техника. Не се очаква 

праховото замърсяване и замърсяването с ауспухови газове при кариерните и транспортни 

дейности в този период да се разпространява извън рамките на работната площадка и 

границите на обекта като цяло. 

Въздействието ще е локално, временно, краткотрайно обратимо в рамките на 

работната площадка. Степента на въздействие е много ниска. 

Експлоатация 

По време на експлоатация, прогнозите прахови емисии от работните площи на 

кариерата при работа с прахообразни материали (по данни и от други подобни обекти) няма 

да оказват въздействие върху атмосферния въздух за населените места в района. Емисиите от 

прах имат само локално въздействие, понеже са ниски студени източници с голяма 

гравитационна скорост на отлагане на частиците и се разпространяват на много малки 

разстояния – в границите на работната площадка.  

Предвид планинския терен, ниските нива на емисиите, начупеността на релефа и 

благоприятната посока на ветровете, както и отдалечеността от населените места, не се 

очаква качеството на атмосферния въздух в най-близките селища да бъде влошено в резултат 

на дейността на находището за гнайси.  Очаква се кумулация комулации по отношение на 

прахови и газови емисии от дейностите на множеството кариери в близост до ИП, най-вече 

по извозващите пътища. 
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Въздействието от праховите емисии ще бъде пряко, отрицателно, обратимо за целия 

експлоатационен срок Въздействие върху качеството на атмосферния въздух в региона в 

дългосрочен и краткосрочен аспект не се очаква.  

Закриване и рекултивация 

При дейностите по закриване и рекултивация емисиите ще са главно от прах и 

ауспухови газове от техниката при техническата рекултивация. Въздействието ще е локално, 

временно, обратимо с много ниска степен на значимост. 

 

 Води 

 
Повърхностни води 
 

Главната отводнителна артерия с регионално значение в областта на гр. Гоце Делчев 

и с. Гърмен е р.Места. Локални ерозионни базиси за района на находище „Раденка” са реките 

Върбица и Бистрица, а проучено находище със своите нови участъци се намира почти на 

вододела между водосборите на тези две реки. Хидрографската мрежа в района на 

находището е представена от няколко дерета, всички притоци на р. Бистрица – Чавдар дере, 

Дряновски дол и Дълбоки дол. В тях се наблюдават временни ручеи през влажния период на 

годината. 

Цитираните водни обекти са част от повърхностно водно тяло с уникален код - 

BG4ME200R115 - „Река Сатовчанска Бистрица от вливане на р. Дяволски дол до вливане в р. 

Места“. Видно от Приложение 5.1.1. от Раздел V - Актуализация на списъка на целите за 

опазване на околната среда на ПУРБ на „ЗБР“ (2016 - 2021 г.), същото е оценено в умерено 

състояние, като елементите за качество с отклонения от доброто екологично състояние са: 

БЕК (биологични елементи за качество)- Риби; основни ФХ показатели – N  общ, Р-Р04, Р 

общ. 

Разглежданото водно тяло не е постигнало заложената цел в ПУРБ на „ЗБР“ (2010 - 

2015 г.) за постигане на добър екологичен потенциал, поради което същото с определено в 

изключения за екологично състояние но чл. 156в т.1(в) от ЗВ и чл. 4.4 от РДВ. 

Видно от регистъра на БД „ЗБР“ в района на разглежданото инвестиционно 

предложение няма издадени разрешителни за ползване на воден обект по реда на Закона за 

водите. 

Във връзка с изискано становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, от 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е указано да бъдат изключени от 

инвестиционното предложение площите, през които преминават повърхностни водни обекти 

- Дълбоки дол и Дряновски дол (Приложение №1 – копия на писма по процедурата).  

Предвид това, с вх. №848(9)/16.05.2018 г., ДЕС-М” ЕООД  представя нов координатен 

регистър на концесионната площ, който изключва площите, през които преминава водния 

обект Дреновски дол - за  участък “Лозята”. Схема на участъка с изкличените площи на 

водния обект е представена в Приложение №5 към информацията. 
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За втория участък - “Урвата” е установено чрез използване на GPS навигационна 

апаратура, че воден обект “Дълбоки дол”  не попада в запасите на находище “Раденка”. След 

теренен оглед на място се установи, че в границата на запасите на участък “Урвата” няма 

повърхностен воден обект.  

При разработването на ПУМО местоположенията  на съоръженията за минни 

отпадъци  по участъци е подбрано така, че да бъдат спазени изискванията на Басейнова 

дирекция „Западнобеломорски район” за изключване на площите, през които преминават 

повърхностните водни обекти.  

 По данни от БД „ЗБР“ нвестиционното предложение не попада в райони със 

значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които 

са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, 

съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ за БУ (Приложение 4. 

Програма от мерки) с разработена програма от мерки като предвидените мерки не 

противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение. 

Потенциалното въздействие на ИП върху повърхностните води може да се 

характеризира по следния начин. 

Строителство. Очаква се отсъствие на съществено въздействие върху 

количественото и  качественото  състояние на повърхностните води. Не се очаква да настъпи 

преразпределение на склоновия и линейния отток при изграждане на пътища, депо за 

откривка и  др. 

Експлоатация. Въздействие върху повърхностния отток на деретата в района на ИП и 

р. Сатовчанска Бистрица не се очаква да се случи, поради това че добив в обхвата на 

повърхностните водни обекти и други изменения на хидроморфологията не се предвиждат.  

Възможно е ограничено неблагоприятно въздействие при изтичане на ГСМ само при 

аварии на транспортни и технологични машини, като евентуалното замърсяване няма да 

попадне пряко във водните обекти.  

Въздействие върху количествата на повърхностните води няма да произтича, поради 

отсъствие на водовземане. 

ИП няма да доведе до нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете 

на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните 

легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на 

речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; извършването на строежи над 

покритите речни участъци; съхраняването или складирането на материали, които в 

значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения. 

Съгласно предвижданията на ПУМО, опасност от генериране на киселинни води от 

минните отпадъци няма. Не се очаква и формиране на инфилтрат и изменение на качествата 

на подземните богатства в процеса на добива им. 

Минните отпадъци, предмет на плана, не съдържат опасни и вредни за околната среда 

и човешкото здраве вещества, няма да бъдат третирани с химикали от което следва, че няма 

опасност от дрениране и изтичане на вещества и химикали, оказващи неблагоприятно 
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въздействие върху повърхностните води. 

 Закриване и рекултивация.Само при аварии на транспортни и технологични машини 

би могло да има риск от ограничено неблагоприятно въздействие с ГСМ, който ще бъде 

преустановен с приключване на рекултивацията. 

 

- Подземни води 

По данни от БД „ЗБР“ инвестиционното предложение попада в обхвата на подземно 

водно тяло „Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн, Долнодряновски 

плутон“ с уникален код BG4G0001Ptl030. Същото в ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) е 

оценено в добро състояние по отношение на химичен и количествен статус. Общата цел за 

опазване на околната среда за него е поддържане на доброто му състояние. 

 Инвестиционното предложение попада в границите на зони за защита на водите по 

чл.119а, а именно: - по чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите - подземно водно тяло 

„Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн, Долнодряновски плутон“ с 

уникален код BG4G0001Ptl030. 

 В обхвата на инвестиционното предложение не попадат санитарно-охранителни зони 

по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите. 

Видно от регистъра на БД „ЗБР“ в района на разглежданото инвестиционно 

предложение няма издадени разрешителни за ползване на воден обект по реда на Закона за 

водите. 

За подземно водно тяло „Пукнатинно-карстови води в Сатовчански карстов басейн, 

Долнодряновски плутон“ е разписана основна мярка - опазване на количественото състояние 

на подземните води чрез забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато се 

създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми пряко зависими от 

подземните води. Предвидена е и допълваща мярка за намаляване на замърсяването с 

нитрати от земеделски източници чрез контрол за спазване на изискванията за торене и 

съхранение на торове. 

При геоложките проучвания на находището в прокараните сондажи е установена вода 

на около 15 м от повърхността. Трябва да се има предвид при проектирането на бъдещите 

минни работи в находището,  че през студеният период на годината ще се налага системно 

отводняване на ниските добивни хоризонти. 

Потенциалното въздействие на ИП върху подземнитеводи може да се характеризира 

по следния начин. 

Строителство.Очаква се в пространството, където ще се извършват подготвителните 

минни работи по отделните участъци да не се развие въздействието върху количественото 

състояние на подземните води, поради дълбокото им залягане. Дренажно действие също не 

се очаква и не се предвижда изграждане на дренажи. Въздействие върху качеството в 

условията на отсъствие на отвеждане на отпадъчни води в подземното водно тяло няма да 

произтече. Възможно е много ограничено неблагоприятно въздействие при изтичане на ГСМ 

само при аварии на технологичната машина.  
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Експлоатация. Дренажно действие на кариерните изработки върху подземните води   

се очаква особено в студени и дъждовни периоди поради покачване на нивата на подземните 

води. 

 Въздействие на производствени отпадъчни води, върху качествата на подземните 

води  няма да има, тъй като такива не се предвиждат да се формират и отвеждат в подземни 

води. Битово – фекалните води с много малки количества ще се събират в химическа 

тоалетна. 

Минералният състав на находището няма да предизвика неблагоприятно въздействие 

върху състава на водите, поради естествения му характер и отсъствието на опасни и вредни 

вещества. 

Възможно е ограничено непряко неблагоприятно въздействие с ГСМ само при аварии 

на транспортни и технологични машини. 

Водоползване от подземни води, като форма на въздействие, няма да има.   

ИП няма да предизвика нарушение на чл. 118а от Закона за водите тъй като не 

предвижда: 

- прякото и непряко отвеждане на замърсители в подземните води; 

- обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат 

да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; всъщност приоритетни 

вещества няма да се използват на площадката, нито се съдържат в добиваната суровина; 

- дейности върху повърхността, които могат да доведат до непряко отвеждане на 

приоритетни вещества в подземните води, както и изобщо не предвижда дейности в 

подземния воден обект и т.н. 

Закриване и рекултивация. По време на рекултивационните дейности ще остане риска 

от ограничено неблагоприятно въздействие с ГСМ при аварии на технологични машини. С 

приключването на рекултивацията практически се прекратяват всякакви възможности за 

въздействие върху подземните води. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е необходимо 

на всички етапи от планирането, проектирането и строежа на открит рудник на находище 

„Раденка“, участъци „Кавака“, „Урвата“ и „Лозята“ в землището на с. Крушево, община 

Гърмен, за експлоатация и изземване на цитираните участъци от находището да се предвидят 

мерки, обезопасяващи водите в подземното водно тяло от замърсяване. 

 Съгласно разпоредбите на чл. 46. ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, 

инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е 

възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за 

устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по 

глава осма от ЗВ. 

 За водовземане от подземни и/или повърхностни водни обекти, както и за заустване 

на отпадъчни (руднични) води в повърхностни водни обекти е необходимо провеждането на 
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съответните процедури за издаване на разрешителни по реда на глава четвърта от Закона за 

водите. 

 

 Почва  

Дейностите в обхвата на настоящото инвестиционно предложение (ИП) ще се 

развиват в имоти от землището на с. Крушево, община Гърмен. Имотите в 

проектоконцесионните площи на трите участъка на находището предимно горска територия,  

частна държавна собственост и частни земи. За земите в обхвата на концесионната площ ще 

бъдат предприети процедури по промяна на предназначението. 

В района на инвестиционното предложение са развити главно слабоизлужени 

канелени горски почви. Наблюдава се съкратена обща мощност на почвения профил. Поради 

релефа, който заемат, почвите са ерозирани. Наблюдават се участъци с оголена основна 

скала.  

През етапа на строителството - разкривните работи ще бъдат засегнати почвите в 

площите за откриване на полезното изкопаемо, кариерните пътищата и на депата за почви и 

скална откривка. Нарушението на почвения профил ще произтече от изкопно-насипни 

работи. Допълнително се очаква прахово замърсяване при транспортните дейности. 

Отнените почви и скална откривка ще се съхраняват на вътрешни, в рамките на проекто-

концесиония контур, почвени насипща с цел последващи рекултивационни дейности. 

Експлоатация. Предлаганата технология на добив и на скалните блокове и 

оформянето на тиклите е свързана с отделяне на прахови частици, които ще се отлагат върху 

повърхността на почвата от намиращите се в съседство земи. Използването на вода при 

рязането и отделянето от масива на мраморните блокове, както и наличето на ръкавни 

филтри в ТСИ, ще снижат праховото замърсяване. 

 В инвестиционното предложение са предвидени мерки за безопасното съхраняване на 

хумусна почва, така че да не бадат засегнати земите в съседство.  

При рекултивацията въздействието върху почвите ще бъде компенсирано в някаква 

степен. В края на срока на концесията почвените депа трябва да бъдат окончателно 

изчерпани, а площите им –рекултивирани. 

 

 Земни недра 

Измененията в геоложката среда, в резултат от осъществяване на инвестиционното 

предложение, могат да се определят в следните направления: 

- Изкопни работи, свързани с разкриването и добива на полезното изкопаемо 

(гнайси).  Ще се засегне комплексът от стерилни скали - гнайси, шисти, гранити и др., които 

се намират над и между прослойките с полезно изкопаемо (разкривка) и гнайсите в скалните 

блокове, които ще се отделят от масива и са предмет на добива. 

- Съгласно изготвения окончателен геоложки доклад в находище „Раденка“ по 

участъци и състояние към 01.04.2016 г. са изчислени 702 337 m3 запаси и 153 529 m3 на 

полезно изкопаемо ( Таблица 1 по-горе). Производствената програма за разработка на 
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находището предвижда  годишна производителност  от  5000 m3 плътна минна маса при 33% 

обемен рандеман, добив на цепени плочи от 1 m3 – 11 m2 с дебелина 2-5 сm.Годишният 

добив ще се обезпечава от максимална площ до 1 дка във всеки от участъците, която 

непосредствено след изземването на запасите може да се рекултивира, при условие, че няма 

запаси в дълбочина и няма да се използва за вътрешно насипище. Средно годишно ще се 

генерират около 150 m3 почвен материал и около 3350 m3 скален минен отпадък, съставен от 

твърдата разкривка и наситнените и тънки гнайсови късове от запасите на находището. 

В резултат на тази дейност, съществуващите позитивни форми ще намалят 

постепенно своите размери. Дълбочината на експлоатация се предвижда да бъде до 20,0 m. 

В етапа на закриване не се очаква въздействие върху геоложката среда. 

Добивът на полезно изкопаемо не е свързан с обедняване на полезния компонент, а 

само с технологични загуби. Стойностите на опитно определения обемен рандемани варират 

средно 33%. Може да се приеме, че тази стойност е номинална, при конкретните минно-

технически условия на обекта и заложената схема на добив на полезното изкопаемо. 

Бъдещата дейност на кариерата, съгласно инвестиционното предложение, включва 

един основен начин на въздействие върху геоложката среда - формиране на негативни форми 

в геоложката основа в рамките на трите добивни участъка. 

Съгласно предвидената схема и технология на разработване на находището за срока 

на концесия, а именно добив на полезното изкопаемо без използване на пробивно-взривни 

работи, както и от разположението на добивните участъци, не следва да се очакват негативни 

въздействия върху разположените в близост инженерни съоръжения, пътища и др., породени 

от измененията, настъпили в геоложката среда при разработването и експлоатацията на 

кариерата. 

 

 Ландшафт  

Съществуващият в момента ландшафт в района на ИП е с горски характер, стръмен 

южен склон с надморска височина между 930 и 970 m, почти изцяло покрит с горска и рядко 

тревиста и храстовидна растителост. Установява се значително антропогенно въздействие, 

изразено във формирането на локални кариерни гнезда за нерагламентиран или 

регламентиран добив на амфиболити и гнайси. Тяхната обработка до облицовъчни плочи е 

типичен поминък  за района .  

Районът принадлежат изцяло към водосборния басейн на р. Места. Хидрографската 

мрежа е представена от нейните притоци и вливащи се в тях дерета, често с непостоянен 

отток. 

ИП предвижда добиването на гнайси в трите участъка на находище „Раденка“ да става 

чрез отбиване на скални блокове от масива в посока отгоре на долу, при което  постепенно 

ще се оформят  котловани. Част от тях ще бъдат запълнени от скална разкривка. Друга част 

от разкривката ще бъде депонирана на скални насипища в рамите на проекто-концесионните 

площи в отделните участъци. 
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С реализацията на инвестиционното намерение съществуващият в момента ландшафт 

с горски характер или смесен, частично антропогенно нарушен, ще се преобразува в 

техногенен с минно-добивен характер. Изцяло ще се промени и релефът в обхвата на ИП. 

Тази смяна на функциите на ландшафта е свързана с  ресурсен потенциал – наличието на 

полезно изкопаемо. 

При строителство и експлоатация - в района на минно-добивните работи релефът, 

почвите, растителността и земните недра ще бъдат изцяло променени и нарушени.  Там ще 

бъде създаден типичен техногенен ландшафт с променен визуален облик.  

Въздействията ще бъдат следните: 

- унищожаване на растителността и прогонване на представителите на 

животинския свят в рамките на засегнатата територия; 

- отнемане на повърхностния слой, поддържащ възпроизвеждащата функция; 

- нарушаване на естествената структура на земните недра чрез изземване на 

полезното изкопаемо, и запълване с материал с променена структура и състав; 

- промяна на релефа. 

Процесите на изменение ще бъдат необратими. При рекултивационните дейности ще 

настъпят известни положителни промени на приобщаване на нарушените терени към 

околната среда.  

 

 Биологично разнообразие и неговите елементи  

- Растителен свят 

Инвестиционното предложение попада във флористичен район Западни Родопи. 

Естествената растителност тук е била от космат дъб Quercus pubescens, източен горун 

Quercus polycarpa, обикновен габър Carpinus betulus и череша Prunus avium. Преди 12-13 

години е залесявано с бял бор Pinus sylvestris и черен бор Pinus nigra. От храстовите видове 

върху територията на обекта се срещат обикновен повет Clematis vitalba, сладкоплодна 

къпина Rubus discolor, ресничест зановец Chamaecytisus ciliatus, карамфилова шипка Rosa 

caryophyllacea и синя хвойна Juniperus communis.  

По поляните и откритите места се срещат съобщества на обикновена полевица 

Agrostis capillaris, заедно с ежова главица Dactylis glomerata, вулпия Vulpia myurus горски 

късокрак Brachypodium sylvaticum. Наблюдават се и отделни петна от садина Chrysopogon 

gryllus и ливадна тимотейка Phleum pratense, заедно с междинна овсига Bromus intermedius, 

пренебрегнато диво жито Aegilops neglecta, миризливка Anthoxanthum odoratum, четинест 

сеноклас Cynosurus echinatus ,лъскав тънкокрак Koeleria nitidula и алпийска дантония 

Danthonia alpina. От семейство бобови тук се срещат видовете теснолистна детелина 

Trifolium tenuifolium, панонска детелина Trifolium pannonicum, тревисто звездиче Dorycnium 

herbaceum, и звездан Lotus corniculatus. 

От разнотревието се срещат следните видове: италианска паламида Cirsium italicum, 

скална салата Mycelis muralis, гръмотрън Ononis arvensis, планинско вятърче Jasione montana, 

черновръх Clinopodium vulgare, ланцетолистен живовляк Plantago lanceolata, синя жлъчка 

Cichorium inthybus, жълтуголистна луличка Linaria genistifolia, обикновена решетка Carlina 
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vulgaris, главеста камбанка Campanula glomerata, родопски жълт кантарион Hypericum 

cerastoides, твърда рунянка Hieracium rigidum, злолетница Erigeron acris, обикновен 

кантарион Hypericum perforatum, четириръба върбовка Epilobium tetragonum, неразклонен 

венечник Anthericum liliago, подбел Tussilago farfara, коница Conyza canadensis, двугодишна 

дрипавка Crepis biennis, дребноцветно прозорче Potentilla micrantha, прасковолистна 

камбанка Campanula persicifolia, лечебно великденче Veronica officinalis, коренест свинак 

Hypochoeris radicata, гребенеста гайтаника Melampyrum cristatum, пришница Prunella vulgaris, 

истинско еньовче Galium verum, разперена камбанка Campanula patula, див морков Daucus 

carota, козя брада Rumex acetosella, багрилно подрумиче Cota tinctoria, дълголистен лопен 

Verbascum longifolium, нарязанолистна пришница Prunella laciniata, армериовиден карамфил 

Dianthus armeria, обикновен кривец Chondrilla juncea, гребенеста очанка Euphrasia pectinata, 

жабешка дзука Juncus bufonius, едроцветно червеноглавче Knautia ambigua, армериево 

плюскавиче Silene armeria, широколистен папур Typha latifolia, жаблекова лаваница Alisma 

plantago-aquatica, сибторпиева мащерка Thymus sibthorpii, човчеста жълтуга Genista carinalis, 

огнивче Anagalis arvensis, камбанка Campanula sphaerotrix, дребна свещица Filago 

minima,червен кантарион Centaurium erythraea, лазаркиня Asperula cynanchica, кукувича 

прежда Cuscuta epithymum, блатна върбовка Epilobium palustre, членеста дзука Juncus 

articulatus, рунянка Hieracium pilosella, едър живовляк Plantago major, пипериче Polygonum 

rurivagum, триниелистна самогризка Scabiosa triniifolia, пясъчен живовляк Plantago subulata, 

многогодишна хрущялка Scleranthus perennis, седефчолистна метличина Centaurea rutifolia, 

бял равнец Achillea aspleniifolia, върбовка Epilobium dodonaei, иглолистен карамфил Dianthus 

pinifolius, буекиева острица Carex buekii, родакс Rhodax canuus, петнисто ленивче Lysimachia 

punctata. 

От всички изброени по-горе висши растения няма такива с природозащитен статут 

(Приложения 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие). 

При реализацията на ИП растителността в обхвата на кариерните гнезда, насипищата 

за незамърсени почви и скална откривка и пътищата ще бъде унищожена. Прилежащите до 

кариерата земи ще бъдат вторично замърсени от утаяване на прахови емисии.  

При рекултивация с използване на местни видове, въздействието върху 

растителността ще бъде смекчено. 

 

- Животински свят 

Фауната, в т. ч. и гръбначната(Chordata, подтип Vertebrata), която е най-добре 

проученият тип фауна, и чийто природозащитен статус у нас е най-пълно регламентиран, в 

района на ИП е от видове, характерни за нископланински части на страната, вкл. и за 

нископланиски части на високи планини, в случая конкретно за най-западна(юго-западната) 

част на Западните Родопи. 

В зоогеографски аспект фауната е от видове, характерни за областта Палеарктика и 

по-конкретно от видове с ареали, предимно в умерените географски ширини, като в района 

се срещат и видове с южно разпространение за Европа, т. е. с ареали във или и в 

Средиземноморската подобласт на Палеарктика, наричани още средиземноморски. 
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Характерът на територията, сред която попада площта на обекта, като местообитание 

определя и особеностите на животинския му свят – от видове, обитатели на нископланински 

части с горист характер. Релефът в обхвата на частите на ИП е нагънат, на места със стръмни 

склонове. Почвата е предимно камениста, вкл. с изпъкнали скални късове в различни части 

на терена. Естествената горскодървесна растителност е представена основно от 2 вида 

дъбове(р. Quercus), а именно преобладаващо от зимен дъб(Quercus sessiliflora) и благун(Q. 

frainetto(Q. conferta)) – ед., като освен тях по изкуствен начин в значително количество е 

внасян бял бор(Pinus sylvestris). Освен терени и участъци с горски характер, налице са и 

такива с храсталачен, храсталачно-горски, храсталачно- и храстово-тревен, както и открити и 

полуоткрити терени с различна големина и форма. Тревостоят е представен както от ниски, 

така и от високи тревни видове. На няколко места са налице и изкопи и насипи от 

провежданите проучвателни дейности по инвентаризацията на находищата на полезната 

суровина.        

Относно фауната в района на площта на ИП следва да бъде посочено, че тя е 

представена основно от видове, характерни за гористи райони в ниски части на планини, 

заети от по-рядка или по-гъста дървесна и храстова растителност с горски характер. От 

гръбначната фауна в района, в който попада обектът, най-многобройни са птиците(клас 

Aves).  

При наблюденията в района на ИП бяха регистрирани следните видове:  

- при птиците(Aves) – обикновена чинка(Fringilla coelebs), зеленика(Carduelis 

chloris), кадънка (щиглец, кардаринка)(Carduelis carduelis), кос(Turdus merula), имелов 

дрозд(Turdus viscivorus), качулат синигер (Parus cristatus), сойка(Garrulus glandarius), гарван 

мършар (Corvus corax), зелен кълвач (Picus viridis), голям пъстър кълвач(Dendrocopos major), 

гривяк(Columba palumbus), обикновен мишелов(Buteo buteo (L.)), черношипа ветрушка (Falco 

tinnunculus L.), обикновено конопарче(Acanthis cannabina) – под обекта, голям синигер(Parus 

major) – под обекта, син синигер(Parus caeruleus) – под обекта, горска чучулига(Lullula 

arborea) – под обекта, обикновена кукувица(Cuculus canorus) – под обекта;  

- от бозайниците(Mammalia) – регистрирани са следи от присъствие на индивиди 

или наблюдавани индивиди от видовете катерица(Sciurus vulgaris), жълтогърла горска 

мишка(Sylvaemus flavicollis), лисица(Vulpes vulpes), куче(Canis familiaris)(куче-пазач на 

охраняван обект в района на ИП), обикновена къртица(Talpa europaea) – под обекта, заек 

(Lepus capensis(L. europaeus)) – под обекта, диво прасе(Sus scrofa) – под обекта;  

- от влечугите(Reptilia) – бяха регистрирани индивиди(разновъзрастни) само на 

стенния гущер(Lacerta muralis) и един умрял в локва индивид на обикновената водна 

змия(Natrix natrix).  

- В района на ИП и в съседство индивиди от видове от клас земноводни(Amphibia) 

не бяха регистрирани. 

От горепосочените видове, отчетени в обхвата на настоящото ИП и в съседство, 

такива, приоритетни за опазване(фигуриращи в Приложение № 2 на ЗБР), не са налице.  

От дневните(Falconiformes) и нощните(Strigiformes) грабливи птици при посещения, 

вкл. и на други места в този район на страната, най-често са били регистрирани индивиди от 

видовете обикновен мишелов, черношипа ветрушка, малък ястреб(Accipiter nisus (L.)) – най-
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многоброен през есенно-зимния период, голям ястреб (Accipiter gentilis (L.)), горска ушата 

сoва(Asio otus (L.)), обикновена кукумявка(Athene noctua (Scopoli)) – най-често в населените 

места. Конкретно обикновеният мишелов и черношипата ветрушка са 2-та най-често 

срещащи се в страната(практически навсякъде) дневни грабливи вида птици, в т. ч. и в 

района на ИП. 

В населените места от птиците най-многобройни са домашното врабче(Passer 

domesticus) и градската лястовица(Delichon urbica), като, освен при тях, значителна е 

числеността и при полудивия гълъб(Columba livia f. domestica), гугутката(Streptopelia 

decaocto), селската лястовица(Hirundo rustica), кадънката, полското врабче(Passer montanus), 

обикновения скорец(Sturnus vulgaris), големия синигер и др.; от бозайниците във и в близост 

до населени места бяха регистрирани индивиди, вкл. и скитащи, на кучето и домашната 

котка(Felis domestica), а от земноводните – на зелената крастава жаба(Bufo viridis) – вкл. и 

такива, премазани от превозни средства. 

В района се срещат и известен до значителен брой видове прилепи(разр. Chiroptera), 

вкл. и в населените места, но отделните видове не са дадени, тъй като за тях конктетно за 

района на ИП липсва достатъчно конкретна информация, а освен това територията на ИП не 

представлява репродуктивно местообитание за прилепи. 

В заключение следва да бъде посочено, че, поради твърде малката предстояща за 

засягане обща площ на ИП, в сравнение с тази на района, сред който тя е разположена, както 

и поради липсата на индивиди(вкл. единични такива, двойки, колонии) от видовете, 

определени в ЗБР(Приложение № 2) като приоритетни за опазване на територията на 

страната, засягането на части от терена при реализацията на ИП няма да е в състояние да 

нанесе непоправими щети върху гръбначната фауна в района, сред който попада обектът, и в 

тази част на страната.  

Положителен е фактът, че находището е разпределено в три отделни участъка и 

разработванета ще става с откриване на площ до 1 дка годишно във всеки участък. Това ще 

позволи на застрашените или обезпокоени видове да се оттеглят. 

Трябва да се отбележи, че районът и към момента е изключително натоварен от 

подобни на предвидените в нах. „Раденка“ дейности по добив на скално-облицовъчни 

материали. В такива случаи представителите на животинския свят се оттеглят в подходящи 

безопасни и подходящи за тях зони и се приспособяват към дразнителите, напр. шум и 

вибрации, които се излъчват от промишлените обекти. 

 Защитените територии 

Площта на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ  

(писмо  изх. № 848 /11/13.06.2018 г. на РИОСВ-Благоевград- Приложение №1). 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение. 

 В писмо  изх. № 848 /11/13.06.2018 г. на РИОСВ-Благоевград (Приложение №1) е 

представено становището на компетентния орган по отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 

от Закона за бнологичното разнообразие: 
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Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони (обн. ДВ. бр. 73 от 2007 г., поел. изм. и дои. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), , 

инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите 

на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от 

оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава 

трета от Наредбата за ОС. 

При извършената проверка по отношение местоположението на инвестиционното 

предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 

2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), се установява, че 

инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа 

„НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена защитена зона BG0001030 

„Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и па дивата флора и фауна, 

включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски 

съвет (ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. и доп.). 

След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 

от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16. от нея е извършена преценка за 

вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху 

защитените зони, според която инвестиционното предложение нима вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните 

местообитания, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони. 

 

3. Очаквани последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение 

от риск от големи аварии и/или бедствия. 

За предотвратяването на аварии и управление на действията при  бедствия, аварии и 

катастрофи при разработка на находище «Раденка » ще се разработи и ще се прилага Авариен 

план, който задължително  включва: 

 Идентификация на рисковете за възникване на производствени аварии и аварии в 

следствие природни бедствия и катастрофи; 

 Действия и средства по известяване на персонала, пребиваващите в района на 

обекта и компетентните обществени органи за аварията; 

 Действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на 

аварията; 

 Действия по евакуация на хората, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация; 

 Действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и 

живота на хората, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията; 

 Действия на обществените служби за спешни действия ( напр. „Спешна 

медицинска помощ”, „Пожарна и аварийна безопасност”); 

 Помощ от съседни дружества, в зависимост от характера на аварията; 
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 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 и съседните 

предприятия. 

Планът се разработва за всяко от поделенията на обекта и се съгласува с РСПБЗН. 

Спецификата на отделните производствени дейности обуславят необходимостта от 

различни видове мерки за предовратяване на възникването на производствени аварии и 

инциденти, които биха оказали въздействие върху здравето на хората и околната среда. 

 

Мерки за предотвратяване на рискове и аварии при осъществяване на минно-

добивните работи  

За осигуряване на безопасна работа в кариерите по отделните участъци ще се спазват 

следните мерки: 

  Разкривните и добивни работи ще се осъществява по разработен годишен проект и 

технологична инструкция; ще се провеждат периодични на наблюдения за свличания; 

 За предотвратяване на опасностите от обрушавания и свличане на земни маси по 

време на експлоатацията е необходимо да се вземат предпазни мерки за повишаване 

устойчивостта на откосите, които се изразяват главно в спазване на следните условия:  да не 

се натоварват работните и неработните бортове на кариерата с допълнителни земни маси;  

 За обезопасяване на технологичните процеси при всички дейности се предвижда 

спазването на съответните инструкции за безопасна работа. 

 За предотвратяване на пожар и действия при евентуалното му възникване,  се 

изпълнява противопожарен план, съгласуван със специализираните органи; при възникване 

на инцидент,  се сигнализира противопожарното звено; овладяването на пожара и 

последствията от него се осъществява от специализирани екипи; 

 За предпазване от падане на хора и животни в изкопите на кариерата е предвидено 

поставяне на предупредителни табели, разположени на 3 m от съответния борд; 

 Не се разрешава преминаването на хора през откосите; 

 Пътищата се поддържат редовно; 

 Работният състав се осигурява с работно облекло, лични предпазни средства. При 

инцидент с хора се сигнализира спасителното звено и се предприемат действия, съгласно 

разработена инструкция. Провеждат се редовни инструктажи и обучение на персонала. 

 В цялостния работен проект за разработка на находище „Раденка” ще бъде 

разработена част „Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност”, съгласно:   

 “Инструкция за съдържанието на част БХТПБ към проектните разработки" от 

1983 г. и влезлите в сила допълнения към нея. 

 Изискванията на нормативните документи съгласно ЗЗБУТ. 

 Отстраняване на аварии и спасителни работи в кариерата ще се водят от 

работещиге,които ще бъдат обучени. 
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Предотвратяване на аварии  при съоръженията за минни отпадъци – насипища 

за незамърсени почви и скална откривка 

Строителството на съоръженията за съхранение на минни отпадъци ще се извърши по 

работни проекти, част от цялостния проект за разработване на находището и съобразено с 

утвърден Плана за управление на минните отпадъци. 

За предотвратяване на аварии и инциденти при изграждането и експлотацията на 

насипищата ще се събюдават следните мерки: 

 Спазване на границите на площадките за изграждане на съоръженията;  

 Извозване на подлежащите за депониране материали по точно определени 

маршрути;  

 Спазване на инструкции за работа с транспортни средства и строителни машини; 

 Съблюдаване на проектните решения за оформяне на тялото на насипището; 

 Използавне на лични предпазни средства и инструктаж по техника на безопасност 

на персонала; 

 Редовен оглед за стабилност на съоръженията. 

 

Оценка на степента на риска от аварийни и залпови изпускания на замърсяващи 

вещества  към околната среда 

По време на строителството и експлатацията: 

 Първоначалното разкриване и добива на гнайси ще се извърши с изкопи без 

пробивно-взривни работи.  

 За снижаване на риска от разливи на горива и масла от строителната техника и 

автотранспорта, което би създало опасност от замърсяване на почви, растителност и 

подземни води се предвижда: техническа поддръжка на строителните машини и 

автотранспортните средства, зареждане с гориво в багера с мобилна цистерна със специална 

помпа, поддържане на сорбиращи материали в близост до строителната площадка. При 

разлив, ще се предприемат незабавни действия по овладяването му и събиране на 

замърсените почви във варели, контейнери или други затворени съдове. 

 Предотвратяване на изпускане на прахови емисии от неорганизирани източници – 

пътища, площадки за товаро-разтоварни работи,депа. Предвидени са следните мерки: 

оросяване на площадки за товаро-разтоварни работи и пътища, товаро-разтоварни работи от 

възможно по-ниска височина.  

 Не се очакват опасни вещества и смеси, съхранявани на площадката на кариерата, 

които да са равни или да надвишават количествата по Приложение 3 към Глава VII на ЗООС. 

  При закриване и рекултивация: 

 За снижаване на риска от разливи на горива и масла от строителната техника и 

автотранспорта, което би създало опасност от замърсяване на почви, растителност и 

подземни води се предвижда: техническа поддръжка на строителните машини и 

автотранспортните средства, зареждане с горива с мобилна цистерна, поддържане на 

сорбиращи материали в близост до строителните площадки. При разлив, да се предприемат 

незабавни действия по овладяването му и събиране на замърсените почви във варели, 

контейнери или други затворени съдове. 
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 Считаме, че при спазване на проектните решения, технологичните регламенти и 

дисциплина, редовната ревизия и поддръжка на оборудването и съоръженията, 

съблюдаването на инструкциите по техника на безопасност, пожаробезопасност и охрана на 

труда, изпълнение на плана за мониторинг, обектът може може да работи без производствени 

аварии.  

 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. Крушево и региона. 

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно). 

Въздух 

От направеното изследване за въздействието върху атмосферния въздух могат да се 

направят следните изводи: 

По време на строителството въздействието върху атмосферният въздух ще бъде 

силно локализирано, отрицателно, пряко, , краткотрайно, временно и обратимо. Степента на 

въздействие е ниска. Инвестиционното намерение няма да окаже ефект върху качеството на 

атмосферния въздух и околната среда. 

По време на експлоатацията ще се отделят неорганизирани газо-прахови емисии от 

работните площадки, насипищата и транспорта в находището. Въздействието ще бъде пряко, 

отрицателно, за целия експлоатационен срок, но локално, в района на работната зона и 

обратимо. Степента на въздействие е много ниска.  

Въздействие върху качеството на атмосферния въздух в региона може да произтичи 

от кумулиране на на прахо-газови емисии от дейнстта на множество минни обекти- 

регламентирани и нерегламентира за дбив на скарно-облицовъчни материали, струпани в 

район. Въздействието ще е отрицателно, продължително, пряко, съсредоточено най-вече в 

рамките на работния ден. 

По време на закриването и рекултивацията на обекта видът на въздействие ще е 

локално, временно, краткотрайно и обратимо с много ниска значимост.  

Въздействието върху атм. въздух има кумулативен характери във вързка с 

експлоатацията на множество обекти с аналогичен характер за добив на скално облицовъчни 

материали в района на ИП. 

Води 

Не се очаква въздействие върху количествата и качествата на повърхностните води, 

речното легло и бреговете в процеса на строителството, експлоатацията и закриването на 

кариера „ Раденка“. 

 Повърхностният воден обект  Дреновски дол  в рамките на участък “Лозята” е 

изключен от прощта на концесията. 
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 Незначително въздействие върху подземните води може да се очаква във влъжини 

периоди при достигане нивата на подземните води, когато ще трябва те да бъдат отвеждани.  

Възможно е много слабо, малко вероятно, косвено отрицателно въздействие върху 

качествата на подземните и повърхностните води при аварии на добивната и транспортната 

механизация и изтичане на ГСМ. Степента на въздействие може да се определи като ниска.  

Кумулативни и синергични въздействия не се очакват, поради предвидените мерки за 

превенция на замърсяването,  макар че в районен мащаб има множество обекти с аналогична 

дейност.  

Трансгранични въздействия чрез водите няма да има.  

Почви  

Въздействието върху почвите от територията на обекта  ще е пряко, дълготрайно и 

отрицателно в района на кариерата, депата за почви и скална откривка. Въздействието върху 

почвите, разположени в съседство е косвено, дълготрайно и отрицателно, но с ниска 

значимост,  главно чрез отлагане на прахо-газови емисии. 

 Като цяло въдествието върху почвите има и кумулативен характер поради дейността 

на аналогични минни обекти и увреждане на почвите в по-големи площи.  

Земни недра 

В следствие на извършването на добивни работи в концесионната площ ще се изземат 

значителни обеми полезно изкопаемо-гнайси, в резултат на което ще настъпят промени в 

геоложката основа. Като цяло въздействието може да се определи като пряко физическо, 

отрицателно и  дълготрайно, с локален мащаб. Има кумулация с другите обекти в района, 

макар че все повече от тях регламентират дейността си с процедури за получаване на 

концесионни права. 

 Флора и фауна 

Въздействието върху земната повърхност, а от там и върху флората и фауната, ще е 

пряко и продължително върху площта на кариерните полета  пътищата и депата са откривни 

почвени и скални материали.  Ще бъде унищожена растителността. Пряко може да бъдат  

засегнати трудно-подвижни животински видове, повечето ще я напуснат и ще се заселят в 

съседните  територии. Прогнозата е за пряко отрицателно значително , в рамките на обекта, 

въздействие върху флората и фауната. 

Имайки предвид, че обектът на бъдещата концесия е със сравнително малка и 

локализирана площ- до 50 дка в краяна концесионния срок, се очаква представителите на 

фауната да се приспособят към новата среда и да не настъпят съществени изменения в 

тяхното състояние и популация.  

Направеният оглед към момента не показа наличие на защитени растителни видове. 

След осъществяване на рекултивация съществува възможност за частично възстановяване на 

характерния за района растителен и животински свят. 

 Ландшафт  
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В етапа на строителството на кариерите в отделните участъци  и депата ще се получат 

изменения на основни ландшафтни (природни) геокомпоненти. На първо място ще се 

унищожат естествената растителност и почвено-екологичните дадености в рамките на 

откривните и добивни площи. Антропогенизираният от предишни и едновременни дейности 

на други кариери ландшафт ще се разшири като ландшафт от горски площи ще се превърне в 

техногенен. 

В етапа на експлоатация ще се изземат геоложките пластове, представляващи 

полезното изкопаемо-гнайси. Ще се формира нов промишлен ландшафт – кариера, 

насипища,пътища. 

При рекултивация функцията на ландшафта отново ще се смени – ще се преобразува в 

горски, доближаващ се до съществуващия. 

При тези дейности и в посочените етапи нарушенията на ландшафтите и 

ландшафтните компоненти са преки, дълготрайни, отрицателни и постоянни. Има 

кумулативен ефект от дългогодишната дейност на множество подобни обекти. 

 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато 

население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на 

населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

Площта на инвестиционното предложение  за добив и преработка на строителни 

материали –гнайси от находище „Раденка“ попада в землището на село Крушево, общ. 

Гърмен, област Благоевград. Най-близко до околните селища е участък „Лозята“, чиято 

граница на проекто-концесионната площ отстои на 470 m югоизточно от регулационната 

граница на с. Крушево и на 910 m северозападно от регулацията на с. Долно Дряново. 

 Населението на двете села е общо 1502 души по данни от последнто преброяване на 

населението (2011 г.). 

Въздействие върху населението от производствената дейност не може да се очаква, 

поради отдалечеността на обекта то населените места и други зони за човешко обитаване, 

характерът на работите, естествените дадености на силно разчленения релеф и наличната 

растителност. Кариерите по отделните участъци на находището ще се развиват върху южен 

склон, противоположно на най-бликото селище с. Крушево.  

Въздействие върху жителите в района може да има от кумулации на въздействията на 

множество кариери в района с регламентиран и нерегламентиран добив, в които се добиват 

еднакви или близки по състав  свойства полезни изкопаеми, с еднакви технологични процеси 

и еднаква техника. Натоварването ще  произтича най-вече от транспорта, който извозва 

добитите материали към преработващи инсталации или складови площи. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

В резултат от осъществяване на инвестиционното намерение ще се осъществи реално 

негативно въздействие върху земните недра. Липса на такова би означавало находището да 

не се разработва, т.е. да не се добива полезно изкопаемо. Реална е вероятността на поява на 
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въздействието при реализация на инвестиционното предложение по отношение на 

компонентите на околната среда: атмосферен въздух,  почви, ландшафт, растителен и 

животински свят.  

По време на експлоатацията обектът ще оказва дълготрайно, постоянно въздействие 

върху земните недра чрез добива на полезно изкопаемо с висока интензивност и  върху 

подземните води с много ниска интензивност в  резултата на водовземане за промишлено 

водоснабдяване (организирано от шахтом кладенец извън концесионната площ).  

Въздействието върху атмосферния въздух, почвите,  растителността  и животинския 

свят ще бъде дълготрайно (за периода на експлоатация) и с променлива честота. 

 Вероятността за възникване на въздействие от аварийни ситуации с техниката, 

съпроводени с разлив на нефтопродукти, може да се оцени като много малка.  

При реализация на предложението ще бъдат засегнати и факторите на околната среда: 

ще се генерират отпадъци, вкл. и опасни  и  вредни физичните въздействия: шум, вибрации. 

 

7. Очаквано настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

По време на строителството описаните по-горе въздействия върху атмосферния 

въздух, почвите, растителността и животинския свят ще бъдат временни (за периода на 

строителството) и периодични. Дълготрайни въздействия ще бъдат формирани върху 

ландшафта вследствие на изграждане на елементите на ИП. 

По време на експлоатацията обектът ще оказва дълготрайно, постоянно, необратимо  

въздействие върху земните недра чрез добива на полезно изкопаемо-гнайси. Като обратимо 

може да се оцени въздействието върху атмосферния въздух, тъй като те са възобновим 

ресурс. 

Въздействието върху атмосферния въздух, почвите,  растителността  и животинския 

свят ще бъде дълготрайно (за периода на експлоатация) и с променлива честота. 

При аварийни ситуации с техниката – напр. разлив на нефтопродукти, може да се 

очаква кратковременно въздействие с ограничена продължителност и ниска честота върху 

подземните води, почвите и растителността. То ще продължи до момента на отстраняване на 

аварията. 

 При закриване и рекултивация частично обратимо ще бъдат повлияни почвите, 

флората,  фауната.  

Не се очаква  реализацията на инвестиционното предложение да окаже пряко 

отрицателно въздействие върху населението на най-близките населени места – с. Крушево и 

с. Долно Дряново, община Гърмен. 

 

8. Комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения. 



И Н Ф О Р М А Ц И Я 

за преценяване на необходимостта от ОВОС на ИП „Добив на скално-облицовъчни материали - гнайси от  

находище  "Раденка“ в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград 

 

Възложител: ДЕС-М“ ЕООД                                                                                                             74 

 

 Както многократно беше отбелязано в района на находище „Раденка“ от дълги години 

регламентирано и нерегламентирано се изпълнява добив на гнайси и шисти по безвзривен 

начин в множество кариерни гнезда. 

 В т. ІІ.1-б) е направен преглед на действащите и заявени концесии и процедирани по 

глава шеста на ЗООС  инвестиционни предложения в района на община „Гърмен“ ( по данни 

от РИОСВ и МЕ). 

На практика в района функционират множество кариери в района с регламентиран и 

нерегламентиран добив, в които се добиват еднакви или близки по състав  свойства полезни 

изкопаеми, с еднакви технологични процеси и еднаква техника. 

Кумулира се въздействието върху геоложката основа чрез отнемане на полезното 

изкопаемо в близки площи и ландшафта,  който е вече трайно антропогенно изменен в целия 

район. Засегнати са почвите и растителността, животинския свят. Релефът е променен чрез 

въникване на дълбоки изкопи и множество насипища на откривни скални материали. 

Кумулиране на въздействията на емисиите от откривни и добивни дейности се 

получава, когато в отделните обекти от района се работи наблизо – кумулации на прахови и 

газови емисии, шум. 

Кумулационното натоварване с прахо-газови и шумуви емисии възниква най-вече от 

транспорта, който извозва добитите материали към преработващи инсталации или складови 

площи в региона. 

 

9. Възможност за ефективно намаляване на въздействията. 

Въздействията от дейностите в обхвата на инвестиционното предложение могат да 

бъда сведени до приемливи нива при съблюдаване на изискванията на екологичното 

законодателство, рауказанията на компетентните органи по околрна среда и съблюдаване на 

мерките в т. ІV. 11 по-долу. 

 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

Не се очаква трансгранично въздействие при реализацията на инвестиционното 

предложение. 

 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на 

предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве. 

Мерките, които трябва да бъдат спазвани при реализация на инвестиционното 

предложение с оглед гарантиране качеството на околната среда, снижаване на отрицателните 

въздействия в резултат на реализацията на инвестиционното предложение и опазване на 

човешкото здраве, са  представени в Таблица 11. 
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Таблица 11. Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни 

въздействия върху околната среда, както и план за изпълнинието на тези мерки 

№ Мерки Период (фаза) на изпълнение Резултат 

1.  

След приключване на процедурата за получаване на концесия и 

сключване на концесионен договор за експлоатация на находище 

„Раденка”, да бъде изготвен и съгласуван с компетентните органи 

Цялостен работен проект за експлоатация на находището, вкл. с проект 

за рекултивация и за дейностите по закриване на обекта 

Проектиране 

Организирано изземване на 

скалнооблицовъчни материали от 

находището с цел рационално изземване 

на природни богатства 

2.  
Ежегодно да бъдат изготвяни и съгласувани Годишни работни проекти 

за експлоатация и рекултивация на кариерата  
Проектиране 

Цялостно изземване на полезното 

изкопаемо ежегодно с цел поетапно 

усвояване на запасите и поетапна 

рекултивация на освободените площи 

3.  

За поземлените имоти, разположени в горски територии, да се 

предприеме процедура за промяна предназначението с изключване на 

концесионната площ от горските територии  

 

Проектиране 

Изпълнениена чл. 73, ал.1 т.1 от Закона 

за горите за уреждане на правото на 

ползване на земи от горски фонд 

4.  
Да се разработи план за собствен мониторинг по компоненти и фактори:  

геоложка основа и шум. 
Проектиране Спазване на изискванията на ЗООС 

5.  
Да бъде актуализиран и съгласуван План за управление на минните 

отпадъци 
Проектиране 

Изпълнение на ЗПБ; екологосъобразно 

управление на минните отпадъци 

6.  

Изготвяне и представяне в РИОСВ на собствена оценка за възможните 

случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и причинени 

екологични щети, съгл. чл. 3, ал.1 от Наредба №1/29.10.2008 г. за вида на 

превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от 

ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното отстраняване 

Проектиране и строителство 

Избягване на екологични щети и 

планирано управление на отстраняването 

на причинени екологични щети 

7.  
Транспортните схеми, касаещи реализацията на инв. предложение, да 

бъдат съответно съгласувани с общ. Гърмен 
Строителство 

Оптимално трасе на извозване на 

добитата суровина 

8.  

При генериране на производствени или опасни отпадъци да бъдат 

класифицирани съгласно чл. 7, ал.1 от Наредба №2 за класификация на 

отпадъците. Отчетът им да се води по  Наредба №1 от 04.06.2014 г.за 

реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с 

отпадъци, както и реда за водене на публични регистри 

Строителство, експлоатация и 

закриване 

Оптимално и законосъобразно 

управление на отпадъците 

9.  

Да бъдат изготвени и съгласувани с РИОСВ Работни листа за 

класификация на производствени  и опасни отпадъци, в случай на 

генерирането им  

Проектиране 
Оптимално и законосъобразно 

управление на отпадъците 
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10.  

За предаване на отпадъците, в случай на генериране на площадките на 

кариерата, да се сключат договори с фирми, притежаващи разрешително 

по  чл.  67  от  ЗУО  или комплексно разрешително 

Проектиране 
Оптимално и законосъобразно 

управление на отпадъците 

11.  
Отнетият почвен пласт от кариерната площ на участъците при 

възможност да се депонира и съхранява на специални временни депо  
Строителство Опазване на почвите 

12.  
Своевременно затревяване на хумусното депо при срок на съхранение 

над 3 години с оглед недопускане развитие на ерозионни процеси  
Експлоатация 

Предотвратяване деградацията и 

опазване на почвените ресурси 

13.  

Да не се насипват почвени и земни маси извън предварително 

определената площ за тяхното съхранение; 

Да не се насипват отпадни скални маси извън предварително 

определената площ за тяхното съхранение; 

Строителство 
Опазване на почвите 

 

14.  

Запазване на естествената растителност в участъци, незасегнати от 

добива в границите на концесионната площ - около вътрешни пътища, 

до концесионната граница  и пр. 

Строителство Опазване на естествената флора 

15.  

Работещите на обекта да бъдат инструктирани с цел да не се допуска 

прогонване, безпокойство, улавяне и убиване на индивиди от 

животински видове. 

Строителство, експлоатация, 

рекултивация и закриване 
Опазване на фауната 

16.  
Добивните и насипищни работи да се осъществяват в границите на 

концесионната площ, която да бъде обозначена с трайни знаци. 
Строителство и експлоатация 

Опазване на земите и почвите, флората и 

фауната в съседство с концесионната 

площ 

17.  

Стриктно да се изпълняват предвидените в проекта мероприятия за 

осигуряване устойчивостта на откосите и елиминиране на прояви на 

свличане 

Строителство и експлоатация Предпазване от аварии и инциденти 

18.  

Стриктно спазване на проектните изисквания относно местоположение, 

последователност на изграждане и височина на насипищата 

 

Сроителство, 

Експлоатация 

Предпазване от аварии и инциденти ; 

Ограничаване емисиите на прах при  

депониране на земни маси, съгл. чл. 70 на 

Наредба № 1/27.06.2005 г. 

19.  

Да не се извършва: 

1. нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на 

реките и крайбрежните заливаеми ивици;  

2. намаляването на проводимостта на леглото на повърхностните водни 

обекти;  

3. използването на речните  легла на повърхностните обекти като депа за 

отпадъци, земни и скални маси;  

4. съхраняването или складирането на материали, които в значителна 

степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения. 

Проектиране и строителство 

Опазване на повърхностните водни 

обекти; Намаляванена риска от 

наводнения. 
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20.  
Извозването на фекалните води от химическа тоалетна да става въз 

основа на договор с оторизиран изпълнител. 

Проектиране, строителство и 

експлоатация 

Екологосъобразно управление на 

отпадъчните води 

21.  

Да се спазват изискванията за доставка, транспорт, съхранение и 

дейности с нефтопродукти – горива и масла. При доставката им да се 

изискват съответни сертификати и листове за безопасност. 

Строителство и експлоатация 
Спазване на изискванията за работа с 

опасни вещества 

22.  Постоянно поддържане в наличност на сорбенти за ГСМ 
Строителство  експлоатация и 

закриване 

Намаляване на риска от замърсяване на 

подземните води и почвите. 

23.  

За ограничаване на емисиите на прахообразни вещества при товарене и 

разтоварване да се вземат предвид разпоредбите на чл. 70 от Наредба 

1/2005 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), 

изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници 

на емисии 

Строителство 

Експлоатация 

Рекултивация 

Ограничаване неорганизираните емисии 

на прах 

24.  
Поддържане на пътищата в добро състояние – без големи неравности и 

оросяван в сухи дни. 

Експлоатация 
Ограничаване емисиите на прах при 

движение на тежкотоварни камиони 

25.  
Редовна техническа поддръжка на кариерната техника и транспортните 

средства  

Сроителство, 

Експлоатация 

Ограничаване емисиите на прах при 

дейности с прахообразни материали, 

съгл. чл. 70 на Наредба № 1/27.06.2005 г., 

снижаване на емисии на шум 

26.  
Оптимизиране на условията за товарене и разтоварване чрез намаляване 

на височината на разтоварване 
Строителство и експлоатация 

Ограничаване на емисиите на прах при 

товаро-разтоварни дейности, съгл. чл. 70 

на Наредба № 1/27.06.2005 г. 

27.  

През топлите и сухи периоди насипищата  и местата за товарене и 

разтоварване да се навлажняват. През засушливия период на топлото 

полугодие да се провежда редовно оросяване на вътрешно кариерните 

пътища, с цел да се избегне реемисията на прах от тях 

Експлоатация 

Снижение на праховите емисии при 

дейности с прахообразни материали,  

ограничаване емисиите на прах при 

транспортиране съгл. чл. 70 на Наредба 

№ 1/27.06.2005 г. 

28.  
Камионите, извозващи добитата суровина , да бъдат снабдени и да 

използват задължително платнища 
Експлоатация 

Ограничаване емисиите на прах при 

транспортиране, съгл. чл. 70 на Наредба 

№ 1/27.06.2005 г. 

29.  
Кариерата да работи единствено на нормирани  работни смени и да не се 

работи нощем 

Експлоатация, закриване и 

рекултивация 
Спазване условията на труд 

30.  

Използваната на кариерата механизация да отговаря на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и 

съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван 

от тях  в ок. среда 

Строителство  експлоатация Ограничаване на нивото на шум 
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31.  
Спазване на граничната стойност на Еквивалентно ниво на шум -70  dB 

по контура на концесионната площ 

Строителство, експлоатация и 

закриване 

Опадване на населението от наднормени 

шумови нива 

32.  

Строителната техника не бива да се оставя да работи на празни обороти. 

Да не се допуска струпването й на ограничени пространства. 

Строителство, експлоатация, 

закриване и рекултивация 

По-ниски нива на шумовите емисии и 

емисии от ауспухови газове 

33.  

При необходимост да бъде проведена акция за събиране и изнасяне (или 

пропъждане) извън определените за засягане терени на индивидите от 

бавноподвижни видове (основно от влечуги и земноводни), ако такива 

бъдат установени на място 

Строителство  експлоатация Опазване на животински видове 

34.  За нощно осветление на обекта да не се използват осветителни тела със 

силен насочващ лъч ( прожектори, и др.) 

Строителство, експлоатация и 

рекултивация 

Намаляване безпокойството на видовете, 

обитаващи района 

35.  Биологичната рекултивация да се осъществи с местни дървесни видове   Закриване и рекултивация 
Рекултивация на нарушени терени., 

възстановяване на растителността  

36.  

При необходимост археологическо наблюдение от разкриване на нови 

площи (съгл. чл.6, ал.1, т.2 от Наредба № Н-00-0001/14.02.2011 г. на 

Министерството на културата за извършване на теренни археологически 

проучвания (обн. ДВ бр.18/01.03.2011 г., посл. изм. ДВ бр.101/18.12.2012 

г).  

По време на строителството 

Предотвратяване разрушаването на 

неизвестни недвижими културни 

ценности 

37.  

Спиране на строителните и разкривни работи при попадане на следи от 

древна антропогенна дейност и артефакти с белези и характеристики на 

археологически находки . Уведомяване на   РИМ-Смолян незабавно, 

съгл. изискванията на чл. 160, т.2 от ЗКН 

По време на строителството и 

експлоатацията 

Регистриране на неизвестни обекти на 

археологическото наследство 

38.  

При работа над допустимите санитарни норми за шум и вибрации за 

защита на обслужващия персонал да се използват средства за 

индивидуална защита от шум (антифони) и антивибрационни предпазни 

средства 

Строителство, експлоатация и 

закриване 

Минимизиране на здравния риск 

вследствие наднормен шум 

39.  
На работните места, където има замърсяване на околния въздух с прах, 

да се осигурят и ползват противопрахови маски. 

Строителство, експлоатация и 

закриване 

Намаляване на риска за човешкото 

здраве 
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V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка 

на въздействието върху околната среда, “ДЕС-М” ЕООД е уведомило община Гърмен и 

кметствата в селата Крушено и Дъбница, община Гърмен за инвестиционното  си 

предложение Добив на скално-облицовъчни материали - гнайси от находище  "Раденка“ в 

землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград. 

В дружеството няма постъпила информация за проявен обществен интерес от 

заинтересовани физически  и юридически лица. 

Изадените документи и становища на компетентните органи и ведомства– РИОСВ-

Благоевград, МЕ, БД „Западнобеломорски район““ „ВиК“ ЕООД-Благоевград, РИМ-

Благоевград са представени в Приложения №№ 1 и 2 към настоящата Информация. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ:  

Приложение №1 

Писма на РИОСВ-Благоевград по процедурата: 

 Копие от писмо изх. № 796/2/ от 08.03.2019 г. на РИОСВ-Благоевград относно 

допълване с отстраняване на неточности в Информация за преценяване на необходимостта 

от ОВОС; 

 Копие от писмо  изх. № 848 /11/13.06.2018 г. на РИОСВ-Благоевград за извършване на 

Преценка на необходимостта от ОВОС с копие от писмо № П-01-107/25.05.2018 г. на 

Басейнова дирекция „Западнобелеморски район“; 

 Копие от писмо изх. № 848 /14/01.11.2018 г. на РИОСВ-Благоевград относно други 

инвестиционнни предложения в района на находище „Раденка“; 

 Копие от писмо изх.  № 848/7/08.05.2018 г. за допълнения към уведомление за 

инвестицонно предложение на РИОСВ-Благоевград с копие от писмо № П-01-107/03.05.2018 

г. на Басейнова дирекция „Западнобелеморски район“; 

 Копие от писмо изх.  № 848/3/21.03.2018 г. за допълнения към уведомление за 

инвестицонно предложение на РИОСВ-Благоевград с копие от писмо № П-01-107/19.03.2018 

г. на Басейнова дирекция „Западнобелеморски район“; 

 

Приложение №2 

Документи и писма от МЕ: 

 Копие от договор от 18.06.2012 г. с Министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма за проучване на скално-облицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, 

т. 6 от Закона за подземните богатства в площ „Раденка”, разположена в землището на с. 

Крушево, община Гърмен, област Благоевград (стр. 1, 2, 11); 

 Копие от писмо изх. № Е-26-00-25/20.01.2017 г. на МЕ относно приемане на геоложкия 

доклад за проучване на площ „Раденка“ от СЕК при МЕ; 

 Копие от писмо изх. № Е-26-00-203/15.10.2018 г. на МЕ относно корекция на проекто-

концесионната площ на находище «Раденка» във връзка с необходими земи за разполагане на 

насипища извън запасите на находището; 

 Копие от писмо изх. №  Е-26-Д- 203/ 02.10.2018 г. на МЕ относно други концесии и 

заявления за концесии  в района на находище „Раденка“; 

 

Приложение №3  

Карта на земите и списък на имотите, засегнати от участъци  „Кавака”, „Лозята” и 

„Урвата” на  находище „Раденка“; 

 

Приложение №4 

 Карта с разположение на находище „Раденка“ спрямо най-близките населени места; 

 Карта с разположение на находище „Раденка“ спрямо най-близките зони от 

екологичната мрежа НАТУРА 2000. 

 

Приложение №5  

 Карта на участъци  „Кавака”, „Лозята” и „Урвата” на  находище „Раденка“ с посочени 

водни обекти; 
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 Карта на участък  „Лозята” с изключен повърхностен воден обект – „Дряновски дол“; 

 Договор с фирма „ЕКОТОЙ - СЕРВИЗ“ ООД за монтаж и обслужване на мобилни 

тоалетни кабини (химични тоалетни), вкл.Удостоверение на фирмата за сключени договори с 

пречиствателни станции за заустване на отпадъчни води; 

 Копие от писмо изх. № РД -09-1925/30.10.2018 г. на „Водопровод и канализация“ 

ЕООД –Благоевград; 

 

Приложение №6  

Предложение за управление на минните отпадъци (ПУМО);  

 

Приложение №7 

Писмо на РИМ-Благоевград; 

 

Приложение №8 

Електронен носител - 1 бр. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


