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Информация за инвеститора  

Име на фирмата: РЕСУРС-1 АД 

г. Пловдив   ЕИК 200090099 

Представлявано от: инж. Георги Кирилов Налджиев – Изпълнителен Директор на 

фирмата-инвеститор 

Пълен пощенски адрес:  г. Пловдив 4002, оласт Пловдив, община Пловдив,               

район Западен, ул. ”Здравец” № 5 

Лице за контакти:  

   инж. Георги Налджиев – изпълнителен директор, 

          телефон: 032 / 609 411, Факс: 032 / 623 557, Е-mail: georgi.naldjiev@resurs1.bg. 

 

В отговор на представено Уведомление за инвестиционно намерение на ”Ресурс-1” 

АД  и  Информация за преценка на необходимостта от ОВОС за инвестиционното 

предложение ”Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище 

”Грънчарица център”, РИОСВ - Пазарджик,  с писмо изх. №  КД-01-4225/09.05.2014 г., 

издава Решение  № ПК-19-ПР/2014 г. да се извърши оценка на въздействието върху 

околната среда. В тази връзка представяме Задание за обхват и съдържание на Доклада за 

ОВОС.  Една от основните цели на Заданието е да се представи структурата  на Доклада 

за ОВОС за съгласуване и утвърждаване от РИОСВ - Пазарджик. 
 

Заданието е възложено и изготвено от НИС при ХТМУ - София съгласно Договор  

№ 2263/23.10.2013 г. с ”Ресурс 1” АД и в съответствие с изискванията на чл.10, ал. 1 и ал. 

2 на Наредбата за  условията и реда за извършване на ОВОС (приета с ПМС № 

59/7.03.2003 г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30.11.2012 г.) на основание чл. 95, ал. 1 на ЗООС, 

като са взети под внимание и посочените изисквания  в Решение  № ПК-19-ПР/2014 г. на 

РИОСВ - Пазарджик от 09.05.2014 г.  
 

При изготвяне на Заданието за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС са 

използвани информация и конкретни данни от: 

  Геоложки доклад за находище ”Грънчарица център”, (”Доклад за резултатите от 

извършените геолого-проучвателни работи за заверка и оценка на волфрам-съдържащи 

ресурси от находище “Грънчарица център”). Пловдив, 2006 г.  

  ”Цялостен работен проект за добив и преработване на волфрамсъдържащи руди  

от находище ”Грънчарица център”, община Велинград” (актуализиран - м. април 2014 г.). 
 

Заданието на Доклада за ОВОС е разработено в съответствие с изискванията на: 

  Закон за опазване на околната среда ЗООС. Публ. ДВ  бр. 91/2002 г., последни  

изм. и доп. ДВ бр. 66/26.07.2013 г., бр. 22/11.03.2014 г. 

  Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и 

технологии – приета с ПМС № 59/07.03.2003 г.,Обн.  ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. ДВ    

бр. 3/10.01.206 г., изм. ДВ бр. 80/09.10.2009 г., изм. ДВ бр. 29/16.04.2010 г., изм. ДВ бр. 

3/1.01.2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/30.01.2012 г. 

    Заповед № РД-925/13.12.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, 

която утвърждава ”Методика за определяне на най-добри налични техники (НДНТ)”.    
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Обосновка на необходимостта от преразглеждане на Инвестиционно 

предложение за ”Добив и преработване  на волфрамсъдържащи руди    

от находище ”Грънчарица център” 
 

 1.    Хронология на дейностите по предоставяне на концесия и процедурата за 

”Оценка на въздействието върху околната среда” на инвестиционното 

предложение на Ресурс-1 АД  ”Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди 

от находище ”Грънчарица център” 
 

”Ресурс-1” АД  – град Пловдив притежава Удостоверение за търговско откритие       

№ 0293/22.08.2008 г., издадено от МОСВ, за находище ”Грънчарица център”, което дава 

право Дружеството да бъде определено пряко за концесионер за добив на полезни 

изкопаеми, на основание на чл. 29 от ЗПБ (виж Текстови приложения № 1). 
 

Въз основа на предоставените търговско откритие (Удостоверение за търговско 

откритие  № 0293/22.08.2008 г.) и концесия  (Договор от16.07.2009 г. с  Министерство на 

икономиката и енергетиката), Инвеститорът ”Ресурс - 1” АД – г. Пловдив е предприел 

през 2008 г. следните действия по процедурите за ОВОС: 

  С писмо изх. № ИП-Р090/18.11.2008 г. Инвеститорът ”Ресурс-1” АД внася в 

РИОСВ - Пазарджик ”Уведомление за инвестиционно намерение”, с което се информира 

РИОСВ – Пазарджик за придобито Удостоверение за търговско откритие № 0293 от 

22.08.2008 г., издадено от МОСВ, за находище ”Грънчарица център”, с което е определен 

пряко за концесионер за добив на полезни изкопаеми, на основание на чл. 29 от ЗПБ.  

  С Писмо изх. № КД-01-4225 от 30.12.2008 г. на РИОСВ - Пазарджик относно 

Уведомлението на ”Ресурс - 1”, с което се уведомява Инвеститора, че е необходимо да се 

изготви информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС. ”Ресурс-1” АД внася 

исканата Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС. 

  С Писмо от 11.01.2010 г. Компетентният орган постановява с Решение                

ПК-01- ПР/2010 г. да се извърши ОВОС на ИП. 

 Писмо на ”Ресурс-1” АД с изх. №.ИП-12/09.12.2013 г. до РИОСВ-Пазарджик за 

актуализиране на Цялостния проект и прекратяване на процедурата от 2010 г. 

 Писмо изх. № ПКО 072/21.12.2013 г. на РИОСВ -Пазарджик за преустановяване на   

процедурата от 2010 г. и откриване на нова процедура по Инвестиционното предложение. 

  Решение на РИОСВ - Пазарджик за изготвяне на ”Преценка на необходимостта от 

ОВОС на инвестиционното предложение (Писмо изх. №  КД-01-4225/30.01.2014 г.) 

  Писмо изх. № 08/11.022.2014 г. - Възложителят предоставя на Министерството на 

икономиката актуализиран Цялостен работен проект за ”Грънчарица център”. 

  Писмо изх. №  КД-01-4225/09.05.2014 г. и Решение  № ПК-19-ПР/2014 г. на 

Директора на  РИОСВ - Пазарджик за извършване на ОВОС.  
 

2.  Обосновка на необходимостта от преразглеждане на Инвестиционното   

предложение за ”Добив и преработване на  волфрамсъдържащи руди от  

находище ”Грънчарица център” 

Необходимостта  от реализиране на ИП се обуславя както от икономическата, така и 

от обществено-социалната целесъобразност за развитието на района на община 

Велинград. Икономическата необходимост е подробно развита и обоснована в раздела на 

финансово-икономическата обосновка на ПТИО за находище ”Грънчарица център”. С 

оглед дефицита на волфрам в страните от ЕС като цяло, проектът за реализация  на добив 

и преработка на волфрамови руди в България се подкрепя от Комисията на ЕС. 
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Социалната целесъобразност за район с голяма безработица, какъвто е районът на ИП, не 

подлежи на съмнение и не изисква допълнителна обосновка.  

След внасяне на Уведомлението за инвестиционно намерение (писмо изх. № ИП-

Р090/18.11.2008 г.) и в периода на изготвяне на информацията за преценяване на 

необходимостта от ОВОС  са  проведени консултации, в т. ч. и организирана среща в 

Община Велинград (на 31 май 2012 г.). Изказани са критични бележки от участниците 

относно обхвата на представеното ИП,  които се отнасят главно до прекомерно развитата 

наземната производствена структура на площадка ”Грънчарица център”, обременена с 

екологично неблагоприятни за района производствени звена, в т. ч.  обогатителна 

фабрика за флотация на волфрамовата руда и прилежащите към нея хвостохранилище за 

флотационния отпадък на площ над 550 дка и депо за пиритен отпадък (площ над 30 дка). 

 Наред със съществената модернизация на подземния рудодобив, с новото ИП на 

”Ресурс-1” АД , посочените производствени звена отпадат от обхвата на обекта. Така, 

крайният продукт на рудодобивната дейност на площадка ”Грънчарица център”, ще бъде       

т. нар. ”сепарирана волфрамова руда”, която ще се предава за по-нататъшна преработка 

на външна фирма с лиценз за подобна дейност – Обогатителна фабрика ”Елшица” на 

”Майнинг инвест”  ЕООД  (до с. Елшица, област Пазарджик), с която е сключен 

предварителен двустранен договор.  
 

След извършване на първоначалните процедури по изготвяне на Доклада за ОВОС  

и съобразяване със становищата от проведени консултации, както и след извършен 

допълнителен анализ на технико-икономическите параметри на ИП за ” Добив и 

преработване на волфрамсъдържащи руди от находище ”Грънчарица Център”, 

ръководството на „Ресурс - 1” АД  взе решение да актуализира Цялостния проект за 

обекта в следните основни направления: 

1. Да отпадне изграждането на флотационна фабрика за преработване на рудата с 

двата технологични модула – за пиритен и волфрамов концентрати; 

2. Да отпаднат свързаните с флотационната преработка хвостохранилище за 

флотационния отпадък (хвост) и депо за пиритен отпадък, както и на всички наземни 

спомагателни съоръжения, свързани с експлоатация на обогатителната фабрика, 

хвостохранилището и депото за пиритен отпадък; 

3. Да се преместят АБК и МСС от площадката в с. Кръстава; 

3.  Да се модирнизира подземния рудодобив, като се приложат достиженията на най-

добрите практики (по-конкретно на рудник Mitersill на фирмата Wolfram – Австрия ).   

С реализирането на тези промени в проекта съществено ще се повиши нивото на 

неговата екологосъобразност поради следните предпоставки: 

 Ще се понижи потенциалното въздействие върху атмосферния въздух, чрез 

елиминиране на прахови емисии от аспирационната система в участъка за подготовка на 

рудата за флотация; 

 Ще се редуцира количеството и вида на генерираните отпадъци, както и 

съоръженията за обезвреждането и съхранението им на площадката ”Грънчарица център”, 

в т. ч. и на пиритния отпадък от категорията на опасните отпадъци; 

 Ще се намали водоползването на свежа вода за производствени нужди, поради 

отпадане на обогатителнатата фабрика; 

 Съществено ще се редуцира площта за наземните подобекти на площадка 

”Грънчарица център” поради отпадане на флотационната фабрика, хвостохранилището и 

депото за пиритен отпадък; ще отпадне изграждането на инфраструктурата, съпътстваща 

дейностите за флотационната преработка на волфрамовата руда; 
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 Ще се намали обхвата на потенциално засегнатите земи и почви (отпадат над         

1 000 дка нарушени земи и почви от хвостохранилището за флотационен отпадък, депото 

за пирит и помощните съоръжения към тях; 

 Ще се ограничи въздействие върху ландшафта, в т. ч. хоризонталната и вертикална 

структура на обекта, чрез елиминиране на изграждането и запълването на хвосто-

хранилището и депото за пиритен отпадък. 

 С отпадането на обогатителната фабрика от площадка ”Грънчарица Център”  и 

хвостохранилището към нея, в резултат на намаляване на прахо-газовите емисии (главно 

от ветрово разпрашаване), ще се отстрани потенциално неблагоприятият ефект върху 

здравето на обслужващия персонал, евентуално и населението в района.   
 

Всички промени в актуализирания  Цялостен работен проект (м. април 2014 г.), а с 

това и отразени в сега представеното ”Задание за обхват и съдържание на Доклада за 

ОВОС”,  ще сведат до минимум евентуалните потенциални опасности от въздействие 

върху компонентите и факторите на околната среда при  бъдещата експлоатация на 

рудник ”Грънчарица център”, при това с възможно най-пълно съобразяване със 

становищата на обществеността и заинтересованите организации, на които бяха  

изпратени копия от новото Уведомление за инвестиционното намерение на ”Ресурс - 1” 

АД  и  Преценка за необходимостта от ОВОС. 
 

Във връзка с бъдещото изпълнение на ИП са направени консултации относно: 

   Специфичните особености на предлаганото ИП и неговата взаимовръзка със 

съществуващата инфраструктура; 

 Консултация в кметството на с. Кръстава относно възможни премествания на  

някои подобекти от площадка ”Грънчарица център” на терен в селото, по конкретно на 

Административно-битовия комплекс и минно-спасителната служба. 

   Алтернативите за технологията на рудодобив и преработката на рудата; 

   Мерките за намаляване на прогнозираните отрицателни въздействия върху 

компонентите и факторите на околната среда. 

Проведени са също срещи и разговори с експерти на компетентния орган  – 

представители на МОСВ и РИОВ - Пазарджик и други специализирани ведомства, както 

и среща с представители на местната власт. Обява за инвестиционното намерение е 

публикувана във вестник Марица. Пълен текст на Уведомление за ИП на ”Ресурс - 1” АД  

и Преценка на необходимост от ОВОС са изпратени до (виж Текстови приложения № 2): 

   РИОСВ - Пазарджик (писмо изх. № ИП-18/11.12.2013 г. и Допълнение               

(писмо изх. № ИП-06/17.01.2014 г.) . 

 Община Велинград (писма изх. № ИП-14/10.12.2013 г. и  № 10/06.03.2014 г.) 

    Кметство с. Кръстава (писмо изх. № ИП-14/10.12.2013 г.и № 09/06.03.2014 г.) 

    Кметство с. Елшица (писмо изх. № ИП-16/10.12.2013 г.) 

   Районна здравна инспекция - Пазарджик  (писмо изх. № ИП-17/10.12.2013 г.)  

  EVN България - г. Пловдив (писмо изх. № ИП-04/09.01.2014 г.) 

   Община Панагюрище (писмо изх. № ИП-15/10.12.2013 г.) 

  Писма на  РИОСВ - Пазарджик за становища относно ИП  до: 

   - БДУВ Западно-беломорски район (писмо изх. №КД-01-4225/07.01.2014 г.); 

   - Регионална дирекция на горите (писмо изх. № КД 01-4225(5) /19.03.2014 г.);  

   - Областна дирекция ”Земеделие“ (писмо изх. № КД 01-4225 (1)/19.03.2014 г.); 

   - РЗИ -  Пазарджик  (писмо изх. № КД 01-4225 (4)/19.03.2014 г.); 

   - БДРВ, ИБР – Пловдив (писмо изх. № КД 01-4225 (2)/19.03.2014 г.); 

   - МИЕ – София (писмо изх. № КД 01-4225 (3)/19.03.2014 г.). 
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1. Характеристика на инвестиционното предложение 

Инвестиционно предложение на “Ресурс 1” АД се отнася за реализацията на 

подземен добив на волфрамова руда, който ще се извършва на площадката на находище 

”Грънчарица център” (наричана още Рудник ”Грънчарица”) с краен продукт сепарирана 

волфрамова руда за експедиция, която ще се предава на лицензирана фирма за по-

нататъшна преработка (ОФ ”Елшица” до с. Елшица, област Пазарджик). За площадката на 

”Грънчарица център” се предвижда проектиране, строителство и разработване на 

подземен рудник за добив на руда с прилежащите му наземни модули (електро- и 

водоснабдяване, пречиствателни станции за битово-фекални и руднични води, складови 

площадки, депа за нерудна скална маса и хумусен почвен слой, вътрешни пътища и др. – 

виж Графично приложение  № 1). За площадката на ОФ ”Елшица” (виж Графично 

приложение  № 2) се предвижда реконструкция на  действащата  флотационна линия, 

както и използване на наличното хвостохранилище ”Влайков връх” за депониране на 

флотационния отпадък (с възможност за надграждане на стена в последствие). 

Получаваният при флотацията волфрамов концентрат (със съдържания 30-35 % WO3) ще 

се предава на КЦМ АД - Пловдив, където ще се преработва до краен търговски продукт 

волфрамов триоксид (WO3), волфрамова киселина (H2WO4) или амониев параволфрамат 

[3(NH4)2O.7WO3.nH2O]. Получаваният при флотацията пиритен концентрат също ще се 

предава на КЦМ АД  за преработка в схемата на оловно производство.  
           

1.1. Описание на физичните характеристики на инвестиционното предложение       

и необходими площи (като усвоени терени, земеделска земя, горски площи, 

         други) по време на фазата на строителство и фазата на експлоатация  
 

1.1.1. Обща информация  за Инвестиционното предложение  

Настоящото ИП на “Ресурс -1” АД се отнася за подземен добив на волфрам-

съдържащи руди от находище ”Грънчарица Център”. То  включва дейностите по 

строителство и експлоатация на подземен рудник за добив на руда с прилежащите му 

наземни участъци, както и изграждане на съпътстващата експлотационните дейности 

инфраструктура на обекта. 

Съгласно Разрешение № 15 от 01.09.2003 г. за търсене и проучване на подземни 

богатства по чл. 2, т. 1 от ЗПБ в площ Грънчарица, Велинградско, са извършени геолого-

проучвателни работи по волфрамово находище ”Грънчарица Център” и прилежащия му 

руден район и е изготвен Геоложки доклад, в който е отразена събраната информация за 

разположението, морфологията и качествената характеристика на волфрамовата 

минерализация на находището. За находището е получено Удостоверение за търговско 

откритие  № 0293 от 22.08.2008 г. (виж Текстови приложения  № 1). На основата на 

резултатите от геолого-проучвателните работи  представените през януари 2009 г. ”План 

за разработване на находище ”Грънчарица център…” ,  ”Екологична обосновка за 

предоставяне на концесия ….” и ”Финансово-икономическа обосновка за предоставяне 

на концесия…”, с Договор от 16.07.2009 г. на ”Ресурс-1” АД е дадена  концесия за добив и 

преработка на полезни изкопаеми – волфрамсъдържащи руди от находище ”Грънчарица 

център” (виж Текстови приложения  № 1).  

На основата на изложените в уводната част съображения за облекчаване на 

екологичната ситуация на бъдещата производствена площадка ”Грънчарица център”,  

инвеститорът ”Ресурс-1” АД  предлага съществени промени в технологията на подземния 

рудодобив, както и по-нататъшното преработване на волфрамовата руда, които, като ново 

Инвестиционно предложение,  намерят  място в настоящото ”Задание за обхват и 

съдържание на Доклада за ОВОС”.  
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1.1.2.  Местоположение, обща характеристика на находището, необходими площи      

и собственост върху тях  
 

Общи сведения за района на находището 

              Волфрамовото находище ”Грънчарица Център” попада в района на Западните 

Родопи, отстои на 18 km (по въздушна линия) югозападно от град Велинград (виж по-

долу картата на фиг. 1.1-1). В административно отношение находището е разположено 

почти изцяло в община Велинград, с незначителна част в общините Белица и Якоруда, 

област Благоевград. В района на  находището има множество пръснати планински села и 

махали. Най-близките до площадката на обекта са селата Кръстава (отстояние 3,5 km по 

въздушна линия) , Цветино (на 4 km) и Грашево (на 4,5 km). По-отдалечени селища в 

района са селата Биркова и Горна Биркова, Аврамово, Мече корито и др. Главен 

общински и административен център е град Велинград. Пътната комуникация  в района е 

развита, като всички селища са свързани с пътища от републиканската пътна мрежа, 

значителна част от които са черни пътища. Районът е електрифициран. По-големите 

селища са водоснабдени. Действа  аналогова телефонна мрежа, свързана с националната 

мрежа на БТК. Площта е почти изцяло покрита от мобилните оператори Мобилтел, 

Глобул и частично Вивател. 

Находището ”Грънчарица център” е с дължина от около 3 200 m и обхваща 

централната част от ”Централен участък”  на Грънчаришката рудна зона. Надморската 

височина на находището е от 1100 до 1350 m. Релефът е високопланински, силно 

пресечен. Най-високите върхове в района са Велиица – 1715 m, Гюл тепе – 1643 m,  Кара 

тепе – 1619 m. Находището попада във водосборните басейни на реките Чепинска и 

Места. По-важни притоци на р. Чепинска са реките Грънчарица, Софан дере, Еловата, 

Каменецко дере и други. Дебитът им е различен и е в зависимост от валежите, но не 

пресъхват.  

Климатът е планински, умерено-континентален, до преходно-средиземноморски. 

Най-студеният  месец е януари, а най-топъл – юли. Средната годишна температура в 

района е +8.8 °С  –  по данни от измервания през четиридесет годишен период (1931 - 

1970 г.) на средна надморска височина 745 m.  

Районът е много добре залесен с естествени иглолистни гори, представени от бор  и 

ела, които попадат  във фонда на държавни лесничейства. Част от долините на основните 

реки, и конкретно долината на  р. Грънчарица, са заети от частни земи – ливади, пасища и 

по-рядко ниви с преобладаващи култури от картофи и тютюн. 

Районът разполага с достатъчна работна ръка за изпълнение на предвижданите 

добивни дейности. Сега дърводобивът е главен поминък на населението. Развити са още 

земеделие, животновъдство, билкарство и гъбарство, както и добив на строителни и 

скално-облицовъчни материали. 

Първи по-подробни сведения за петрографския строеж на Югозападна България 

датират от 1920 г. Геоложки изследвания в района са извършвани последователно през 

1943 г. и 1952 - 1953 г. През 1958 г. е изготвена геоложка картировка в М 1:25 000, а през 

периода от 1961 до 1965 г. е съставена схематична геоложка карта в М 1:100 000  на 

района и се дава първата прогнозна оценка на находище ”Грънчарица”. 

През периода 1960 - 1971 г. се извършва детайлно търсене и предварително 

проучване, което завършва през 1972 г. с Доклад за изчислени запаси от волфрамова руда. 

Извършени са още две проучвания през годините 1973 - 1988 г. и 1982 - 1986 г. През 

периода 1988 -1990 г. е изготвен и Предварителен проект за подземно разработване на 

находището, като този проект не е реализиран.  
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Кратки исторически сведения за проучването  на  находището 

 

Рудник”Грънчарица” 

Фиг. 1.1-1      Карта на района с местоположение на бъдещата площадка    

”Грънчарица център” 

                 С 

   0                     5                  10  km 
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Находище ”Грънчарица център” за добив на волфрамсъдържащи руди до момента 

не е разработвано. Преди да се превърне в обект на концесия, находището е било площ за 

търсене и проучване, за която,  по заявление на ”КЦМ 2000” АД - гр. Пловдив, е обявен 

конкурс от Министерство на икономиката през 2002 г..         

През 2003 г. ”КЦМ 2000” АД  извършва предпроектна оценка на икономическата 

целесъобразност от разработването на находище “Грънчарица” и на 01.09.2003 г. 

получава от Министъра на икономиката Разрешение № 15/01.09.2003 г. за търсене и 

проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства в площ "Грънчарица”.  

През периода 2003 - 2006 г. са извършени геолого-

проучвателни и оценъчни работи от екип 

геолози на консултантската фирма ”Ламар” 

ЕООД. На основата на резултатите от 

проучването, през 2006 г. е представен 

Геоложки доклад с изчисляване на 

запасите, който е внесен за разглеждане и 

утвърждаване в Специализираната 

експертна комисия (СЕК) при МОСВ. Запасите са 

утвърдени с Протокол на СЕК № НБ-73 от 06.12.2006 г.  

Трето лице, проявяващо интерес към разработване на находището, "Ресурс -1" АД, 

гр. Пловдив, е декларирало съгласие да поеме изцяло и безусловно всички права и 

задължения на титуляра – "КЦМ 2000" АД по договора за търсене и проучване в площ 

"Грънчарица", така както са договорени. При спазване на предвидената законова 

процедура, между Министерството на икономиката и енергетиката, "КЦМ 2000" АД и 

"Ресурс -1" АД, на 05.08.2008 г. е сключено Допълнително споразумение № 2 за 

прехвърляне на правата и задълженията по Договор от 23.10.2003 г. за търсене и 

проучване на подземни богатства в площ "Грънчарица", при което титуляр на договора 

става "Ресурс -1" АД. В тази връзка МОСВ издава удостоверение за търговско откритие 

№ 0293 от 22.08.2008 г. на  титуляр по Договора – "Ресурс-1" АД. В  Графично 

приложение № 3 е показана карта на концесионната площ на находище ”Грънчарица 

център” (с контури на концесията и на находището). 

Геолого-тектонска и металогенна позиция на находището 

Районът на площ ”Грънчарица” попада в Западнородопския регион, част от 

Родопския метаморфен масив, който покрива  значителна площ от южната погранична 

област на България. Родопският масив е разглеждан в миналото като стабилен стар 

континентален блок, но през последните години се налага интерпретацията като част от 

активната субдукционна южна окрайнина на Евроазиатския континент с характеристики 

на островна дъга. На запад Родопският масив е тясно свързан с подобния по строеж 

Сръбско-македонски масив, разграничени със Струмския разлом.  На север масивът е 

разграничен с Маришкия разлом от Горно-кредната Средногорска зона.  

Западнородопският масив е изграден от метаморфни докамбрийски скали, 

вместващи обширни палеозойски батолити (Западнородопски батолит), и по-малки  

интрузиви от калциево-алкалната серия с кисел до средно кисел състав. В апикалните 

части на отделните интрузивни щокове, обикновено свързани с порфирни наставки, са 

развити волфрамови и молибденови минерализации.  
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Преобладаващите метаморфни скали са разнообразни гнайси, гранитогнайси, шисти, 

мрамори и амфиболити. Палеозойските интрузивни скали са представени от гранити и 

гранодиорити и са широко разпространени и на запад – в Сърбо-македонския масив, 

Краището и Западния Балкан, като оформят частично разкъсаната Карбоно-Пермска 

магматично-металогенна зона по простирането на Южноевропейската активна 

континентална окрайнина.  

Районът на концесионната  площ се характеризира със сложен тектонски строеж, 

обусловена от наслагването на няколко структурни плана – докамбрийски, херцински, 

старо- и младоалпийски.  

Основната Грънчаришка рудоносна структура се представя от четири рудни 

участъци – Източен, Централен, Западен  и участък ”Църнака”, с параметри на 

минерализираните зони показани  в таблица 1.1-1.  

 

Таблица 1.1-1  

Основни структурни параметри на минерализирана зона ”Грънчарица” 

Участък 

Напречна 

профилна линия 

Растояние по 

простиране, в m  

Ъгъл на наклона,    

в градуси 

 40 – 24  800  10 - 15 

Източен 

 

24 – 8  800  15 - 20 

8 – 0  400  20 - 25 

 0 – 8   400  20 - 25 

Централен 8 – 28 1000  25 - 30 

 28 – 34  250  30 - 35 

Западен 34 – 56 1000  45 - 50 

Църнака 1 – 26 1300  25 - 30 

 

Съдържанието на волфрамов триокисид (WO3) е най-важната характеристика за  

всяка рудоносна структура. От всички проучени структури, промишлени съдържания са 

доказани за ”Участък Централен”, където преобладава едрозърнестия и средно-зърнест 

шеелит. Като резултат от проучванията е оконтурена минерализираната част от 

Грънчаришката зона, оформяща ивица удължена в изток-западна посока и с варираща 

ширина от 300 до над 1000 m, в която попадат и основните рудни тела  ”Централен 

участък”, и ”Източен участък”, като най-значимото от тях е отделено  като находище 

”Грънчарица център”. ИП се отнася за разработване именно на волфрамовото находище 

”Грънчарица център”. По-подробна информация  за района на находището ще бъде 

дадена в Доклада за ОВОС. 
 

Граници и металогенна позиция на  рудното поле ”Грънчарица Център” 

Участък ”Централен” на площ Грънчарица вмества изцяло отделеното основно 

находище ”Грънчарица център” с дължина по простиране 1200 m, между профилни 

линии 6 и 30. На фигура 1.1-2 е показана карта на залежите на площта ”Грънчарица 

център”, като са дадени и координатите на контура на находището с граничните точки, 

съгласно издадената концесия (координатна  система 1970 г.) 

Формата на рудното тяло на ”Грънчарица център” в план има дъгообразна форма 

като отвора на дъгата е на север, а в надлъжен разрез има ясно изразено синклинално 

огъване. Причината за това е ”изнасянето” на центъра на шеелитната минерализация  в 

Участък ”Централен” на  юг и дъгообразната форма, както по простиране, така и по 
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падение. Рудното тяло е със северно падение, при ъгъл на наклона от 20° до 35° с ясно 

изразена тенденцията за постепенно нарастване на ъгъла на затъване от изток на запад. 

 
 

 

            Означения: синьо -  вероятни запаси категория 121 

                          зелено  -  вероятни запаси категория 122 

                          жълто   -  предварително установени запаси категория 322 

                          кафяво  -  оксидни руди 

 

   Координати на находището   – 

 № Х, m Y, m Z, m 

1 8542617.1 4519723.8 1223.3 

2 8542861.2 4520035.8 1245.6 

3 8543140.7 4520123.4 1320.6 

4 8543366.8 4519980.6 1275.4 

5 8543552.4 4520175.6 1250,0 

6 8543820.7 4520005.3 1263.7 

7 8544479.8 4520252.9 1261.7 

8 8544707.9 4520006.4 1211.1 

9 8544978.7 4520013.2 1211.6 

10 8545352.3 4520142.2 1242.9 

11 8545578.0 4519980.2 1279.9 

12 8545819.4 4519964.0 1198.3 

13 8546309.1 4519794.0 1190.2 

14 8546720.0 4519716.0 1199.3 

15 8546674.7 4519386.2 1105.1 

16 8546398.9 4519389.2 1121.8 

   
 

координатна система 1970 г. 

№ Х, m Y, m Z, m 

17 8546320.3 4519520.7 1113.4 

18 8546176.7 4519492.0 1118.8 

19 8545919.5 4519478.5 1120.6 

20 8545822.9 4519528.0 1127.9 

21 8545664.2 4519378.1 1125,0 

22 8545556.1 4519393.4 1139.0 

23 8545363.8 4519453.1 1141.8 

24 8545275.3 4519310.6 1169.4 

25 8544928.8 4519365.0 1220.3 

26 8544646.2 4519645.7 1174.4 

27 8544404.1 4519050.5 1310,0 

28 8543797.5 4518982.2 1266.6 

29 8543461.1 4518751.9 1349.2 

30 8543340.1 4518744.0 1334.0 

31 8543298.4 4519070.7 1241.6 

32 8542897.6 4519220.4 1266.4 
 

 

Фигура 1.1-2 

 

       

  С 
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Карта на залежите на находище  ” Грънчарица център” и координати на граничните 

точки на контура на находището, утвърдени от Специализираната експертна 

комисия (Протокол № НБ-73/06.12.2006 г. – виж Текстови приложения № 1)  
 

Основната рудоносна структура в Участък ”Централен” е изцяло проучена. В 

резултат на рудообразувателните процеси са се отложили кварц-пегматоидни жили и 

рудни минерали, които са представени предимно от шеелит и пирит. Рудните минерали са 

локализирани не само в кварц-пегматоидните жили, но и във вместващите скали – 

порфироидните гранодиорити. Деблината на кварцовата жила варира до 12 m, а в т. нар. 

”руден щокверк” около нея достига до 30 - 40 m, с ореол от впръсната шеелитна 

минерализация, достигаща често до над 50 - 60 m (на места и до 200 m). Според своите  

технологични характеристики рудната минерализация се разграничава на жилен тип, 

гранитен тип ( щокверкова и впръсната минерализация) и филонитов тип. В случая 

рудното тяло е изградено от рудна жила, щокверкова част и ореол от впръснат шеелит.  
 

Запаси на находище “Грънчарица център" 

Изчислението на запасите и ресурсите на находище “Грънчарица център" и 

прилежащите му рудопроявления е извършено съгласно кондиции, съгласувани с 

Министерство на околната среда и водите. За режима на подземен добив са оконтурени 

блоковете от вероятни запаси в категории 121 и 122. Те обхващат частта от рудното тяло 

до хоризонт 920. В тази си част рудното тяло от ”Грънчарица център” е проучено по 

профилни линии през 100 m. 

Предварително установени ресурси са изчислени само за подземен добив във 

фланговете на ”Грънчарица център” в обсега на профилни линии от 5 до 9 и от 26 до 30 и 

са оконтурени блокове с предварително установени ресурси в категория 332.  

Специализираната експертна комисия при МОСВ, с Протокол НБ-73/06.12.2006 г. 

(виж Текстови приложения № 1), утвърждава преизчислените вероятни запаси (121 и 

122), предварително установени и предполагаеми ресурси от волфрамсъдържащи руди, 

предложени в Геоложкия доклад по състоянието им към 01.09.2006 г., при вариант за 

подземен добив, показани в следващата таблица 1.1-2. На този етап ИП се разработва на 

база само утвърдените запаси в категориите 121 и 122 в двете фази на разработване. 
 

Таблица 1.1-2 

Утрърдени запаси за участък ”Грънчарица център” 
 

 

Категория на запасите 

 

Количество  

руда, t 

Средно 

съдържание 

на WОз, % 

Количество 

WОз,  

t 

Вероятни запаси /121/ 6 715 000 0.3633 24 395 

Вероятни запаси /122/ 2 666 000 0.3689 9 835 

Общо за находището, категории 121+122 

 

 

 

 

9 381 000 0.3649 34 230 

      в т.ч. за разработване в I-ва фаза 5 098 752 0,413 21 058 

                за разработване във II-ра фаза  4 282 248 0,3076 13 172 
 

   
Предварително установени ресурси /332/ 9 376 000 0.333 31222 

Предполагаеми ресурси /333/  - окисни руди 2 448 000 0.289 7075 

Предполагаеми ресурси /333/  - филонитови руди 6 158 000 0.337 20752 

 

Необходими площи за разработване на находището и терени за отчуждаване 

Площите, необходими за развитието (строителство и експлоатация) на  находището 

при годишен капацитет 285 600 t/y сортирана руда за експедиция (респект. 340 000 t/y 
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товарна руда), обособени като производствена площадка ”Грънчарица център”, са 

съпоставени в таблица 1.1-3. По-нататък на фигура 1.2-1 в т. 1.2.1.8 е представен 

Теренно-ситуационен план на производствената площадка  с разположението на 

отделните наземни подобекти. 

      Таблица 1.1-3        

Разпределение на площите (при строителство и експлоатация) съгласно ИП за 

добив на волфрамова руда от находище  ”Грънчарица център” (при проектен 

годишен капацитет 285 600 t/y сепарирана руда за експедиране)                                                                                                      
 

Структурно разпределение на площите 
Площи,  

ha 

Обща площ на Минния комплекс (по Концесионен договор),  в т. ч.: 560,3 

I. Площ на находището (търговско откритие)  303,0 

II. Площи на обекти и подобекти в обхвата на производствената площадка 

”Грънчарица център” (наземен комплекс) 

 

4,71 

в т. ч. 1.  Открит склад за руда и временен склад за стерил с бункерно стопанство 0,54 

           2. Пречиствателни станци руднични води 0,16 

           3. Пречиствателни станци битови води 0,01 

           4. Блок спомагателн дейности (ремонтни работилници, закрит склад 

материали, открит склад материали) 

 

0,03 

           5. Сграда назначение 0,024 

           6. КПП, кантар руда  0,008 

           7. Паркинг 0,24 

           8. Сграда  и площадка КВУ  (с път за достъп) 0,29 

           9. Склад дизелово гориво и  ГСМ  0,012 

          10. Автомивка 0,02 

          11. Депо за почвен и хумусен слой 0,06 

          12. Други (пътища,тръбопроводи, резервоари, зелени площи) 3,27 

III. Други площи в т.ч: 12,83  

в т. ч.: 1.  Депо за стерилна скална маса от разкривни изработки (баластра)  и 

нерудна скална маса (от обедняване) при експлоатацията на рудника 

 

12,17 

            2. Специален подземен взривен склад  0,66 

Общо: (т. II  + т. III) **/ 17,54  

*/   Административно-битовият комплекс, Минно-спасителната и Медицинката служби  отпадат  

от площадка ”Грънчарица център”, поради преместване на терен в село  Кръстава; Отпада и 

предвижданата пречиствателна станция за питейни води; 

**/  Без сервитута за трасето на електропровода. 

Общата концесионна площ възлиза на 560,3 hа, за която е разработена скица с 

координатен регистър на характерните точки на контура и карта на концесионната площ с 

разпределението на терените според начина на ползване,  вида на територия и вида на 

собственост. От предвидената концесионна площ 88,04 % са горски фонд, 10,89 %  са 

селско-стопански фонд, 0,52 % за нуждите на транспорта и 0,55 % са водни течения и 

водни площи. Според вида на собствеността 7,73 % са частни земи, 0,16 % е 

общинска частна собственост, 0,52 % е общинска публична собственост, 4,19 % е 

стопанисвана от общината и 87,40 %  е частна държавна собственост. Посочените 

концесионни площи  не засягат махали или села. 

Площта на находището обхваща 303 hа, определена по границата на контура на 

запасите, индивидуализирани с координати съгласно ”Координатна система 1970 г.”. 

Поради специфичните особености на подземния рудодобив, при който се работи на 

значителни дълбичини в земната кора без да се оказва каквото и да е влияние върху 

наземните терени и начините на тяхното ползване,  площта на земите за отчуждаване са 

значително по-малки от площта на находището. На отчуждаване по принцип трябва да 

подлежат само терените,  върху които ще се разположат наземни съоръжения за 
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рудничната дейност. Това са площите на производствената площадка и някои терени 

извън нея (пътищата, депата за неруден стерил и почвен слой, и др.) възлизащи само на 

175,4 дка (без сервитут на електропровода), от които 121,7 дка ще се заемат от депото за 

нерудна скална маса.  В Доклада за ОВОС ще бъде дадена пълна информация за 

разпределението на всички терени, в т. ч. и земите за отчуждаване.  

С оглед на идеята за реализиране на възможното намаляване на наземните дейности 

на площадка ”Грънчарица център”, Ръководството на ”Ресурс - 1” АД  проведе на 

18.02.2014 г. среща-консултация с Кметството на с. Кръстава.  Целта на срещата беше да 

се обсъди възможността и се получи разрешение от кмета за преместване на 

Административно-битовия комплекс (АБК), Минно-спасителната служба и 

Медицинската служба от терен на площадка ”Грънчарица център” на подходящ терен в 

селото. Като резултат от проведената среща, ”Ресурс -1” АД е получил подписано от 

Кмета решение (виж Текстови приложения № 3) да бъде предоставен терен за АБК с 

осигурено електро- и водоснабдяване. На закупения парцел ”Ресурс - 1” АД  ще 

проектира и построи сградата, в която да се помести АБК  (битов корпус, столова с кухня, 

канцеларии и др.), Минно-спосителната и  Медицинската служби. Към сградата ще бъде 

изградена втора самостоятелна ПСБФВ с денонощен капацитет до 16 m3/24 h. Така с 

предлаганото от Възложителя и съгласувано с Кметството на с. Кръстава преместване на 

АБК (и свързаните с него електроснабдяване, питейно-битово водоснабдяване и втора 

ПСБФВ) ще се постигне едно по-благоприятно от позицията за екологосъобразност 

ситуиране на наземните подобекти в обсега на производствената площадка. Облекчената 

ситуация на площадката води до следните конкретни резултати: 

-  Отпада предвижданото водоснабдяването за питейно-битови нужди (от течащи 

повърхностни водоизточници Алан дере и Софан дере), при което предвижданият общ 

денонощен дебит от 24 m3/24 h  вода с питейни качества се редуцира на максимум 8 m3 в 

денонощие  вода за битови нужди (главно за тоалетни, миене на помещения, хигиенни 

нужди без бани); Водата за битови нужди ще се хваща в непосредствена близост от 

Безьов дол, пресичащ източната част на производствената площадка;   

-  Отпада необходимостта от пречиствателна станция за питейно-битови води. 

- Съществено се намалява необходимата за битови нужди вода на площадката (по 

експертна оценка до 8 m3/24 h  вместо 24 m3/24 h), при това нужна свежа вода само за 

етапа на строителство на рудника и първите години на експлоатацията му,  докато се  

достигне подземен водоотлив); След това за битови нужди ще се използва част от 

очистените в пречиствателна станция руднични води (ПСРВ);    

- Благодарение на намаленото потребление на вода за битови нужди, се намалява и 

капацитет на предвижданата ПСБФВ на площадката, с което се облекчава режима на 

работата й и постигането на висока степен на очистване на заустваните отпадъчни води;  

-  Предлага се възможност за оптимално местоположение на предвижданите 

пречиствателни станции (ПСРВ и ПСБФВ), с обща точка на заустване (с координати       

X = 4519570,6; Y = 8543529,6), разположена след бента (прага) на водосборната система 

за включване на водите  на р. Грънчарица към СД ”Бистришка”.    
 

1.1.3.  Обосновка на необходимостта от разработване на находището 
 

Необходимостта  от реализиране на ИП за разработване на волфрамовото находище 

“Грънчарица център” се обуславя както от икономическата целесъобразност, развита в 

раздела на финансово-икономическата обосновка на ПТИО, така и от социалната 

целесъобразност за намаляване на безработицата в района и переспективата за развитие 

на община Велинград (виж по-нататък и т. 2). С оглед дефицита на волфрам в страните от 

ЕС като цяло, проектът за развитие на добив на волфрамови руди в България се подкрепя 

от Комисията на ЕС.  
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При  т. нар. ”нулева алтернатива”, при която  ИП няма да се реализира,  се очертават 

следните потенциални социално-икономически последици: 

- Загуба на значителни икономически ползи, в т. ч. от чуждестранни инвестиции, от 

инвестиции в общинската инфраструктура и предлагането на допълнителни услуги в 

района, както и загуба на национални приходи от концесионни плащания, данъци и др.; 

- Загуби от възможността за осигуряване на допълнителна пряка и непряка заетост в 

района по изпълнение на ИП, от увеличаване на общинските приходи, в т. ч.  и от 

постъпления от имуществени данъци във връзка с инфраструктурата на проекта и  

постъпления от продажба на частна и общинска собственост. 

Както беше посочено по-горе, становището на обществеността за евентуални 

значими потенциални въздействия върху компонентите на околната среда в района на 

ИП, както и изискванията за биологическо съответствие с установените защитени зони по 

”Натура 20000” в района (ЗЗ ”Западни Родопи” с код  BG 00001030  за местообитанията 

на видове и ЗЗ ”Западни Родопи” – код BG 0002063  по директивата за птиците  –  виж 

по-нататък т. 3.6.3),  наложиха преразглеждане на ИП от страна на Възложителя с оглед 

постигане на възможно най-високо ниво на екологосъобразност при изграждането и 

експлоатацията на находище ”Грънчарица център”. В тази връзка, една от задачите на 

настоящото Задание за обхвата и съдържанието на ОВОС е, на основата на по-пълна 

информация и по-широка обективна оценка на предлаганото ИП,  да разсее такова едно 

становище посредством компетентно обосновани съображения и доводи.  
 

1.2. Описание на основните характеристики на производствения процес 

1.2.1. Подземен  добив на волфрамовата рудата 

Изборът на технологията на добива на рудата е определен в зависимост от: 

 - Минно-геоложките условия на находището; 

 - Условията на залягане и формата на находището, неговата площ, мощност, обем, 

монолитност и разположението му в пространството; 

 - Физико-механичните показатели на рудата и наличието на вместващите материали 

и техните характеристики; 

 - Хидрогеологията на находището, хидрологията и релефа на местността; 

 - Теренните условия за разположение на насипището (депото) за нерудна скална 

маса (стерил); 

 - Изискванията към воденето на минните работи в зависимост от добива (валов или 

селективен), както и изискванията към рудата за стадия на флотационното й обогатяване 

във връзка с пълноценното извличане на полезните компоненти; 

 - Годишният капацитет на рудника по добив на руда.  
 

1.2.1.1.  Обща характeристика на рудата в находището      

В зависимост от условията, при които е формирана минерализацията, се различават 

следните структури на рудите: 

- Първични структури на рудите;  

- Вторични структури, образувани при хипогенно заместване и механично 

въздействие  – различават се корозионна, реликтова и катакластична структура; 

 - Вторични структури, в резултат на супергенно въздействие.  

Минерален състав на рудата 

Рудни минерали – пирит, шеелит, волфрамит (под микроскоп), молибденит, 

арсенопирит, бисмутин, сфалерит, халкопирит, пиротин, марказит, хематит, магнетит. 

Промишлено значение има само шеелитовата минерализация. Шеелитът в рудните жили 

обикновено е зърнест. Размерите на зърната му са в границите до 3-4 mm. В гранитите 

шеелитът е по-дребно кристален, като зърната му варират до 1 mm.  
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Шеелит І-ва генерация. Кристализира в тетрагонално-бипирамидалния клас на 

тетрагонална сингония. Има твърдост 4,5 - 5,0  и относително тегло 5,90 - 6,10 g/cm3. 

Шеелитът в находището е бял минерал с жълтеникав оттенък и мастен блясък. В 

проходна светлина е почти безцветен, със сивкаво-жълтеникави интерференционни бои. 

В най-слабо раздробените участъци е напукан или слабо раздробен, като са запазени 

неговите автоморфни очертания. Големината на отделните зърна достига до 1 - 2 mm. 

Освен в жилата и филонита, шеелитът е отложен и във вместващите гранити. В тях той е 

по-слабо засегнат от тектонската обработка и е разположен в междините на минералите.  

Волфрамит І-ва генерация. Той е моноклинно-призматичен, със съвършена 

цепитлност, твърдост 5-5,5 и относително тегло – 7,27 g/cm3. Има относително малко 

разпространение в находището и е наблюдаван само в няколко шлифи, където е 

представен от единични автоморфни зърна.  

Пирит І-ва генерация. Кристализира в кубична сингония. Теоретичният му състав 

съответства на 46,55 % Fe и 53,45 % S. Отличава се с пиринченожълт цвят и силен 

метален блясък. Той е с широко разпространение в находището и заедно с шеелита 

определят минераложкия облик на находището. 

Молибденит І-ва генерация. Този минерал е представен от редки ситнолюспести 

агрегати, с големина до 1 mm. В следствие на силен тектонски натиск гнездата са 

придобили листовидна структура и агрегатите имат мозаично потъмнение. 

Нерудни минерали – микроклин, кварц, калцит, апатит, хейландит, хлорит, епидот. 

Супергенни минерали – мелантерит, железни хидрооксиди, самородна сяра, 

тунгстит, феротунгстит, меймацит, молибденови охри, бисмутит, церусит, малахит, 

каолинит. 

Химически състав на рудата 

Волфрамовият триоксид (WO3) и пиритът (FeS2) са двата компонента с промишлен 

интерес. Основният полезен компонент (WO3)  е свързан главно с шеелита, който 

определя типа на волфрамовата минерализация. Съдържанието на WO3 в рудните тела е 

твърде неравномерно. Коефициентът на вариации, в различни комбинации, е в границите  

от 40 до 60 %. Средното съдържанието на WO3 в промишлените руди (т. нар. геоложка 

руда общо за категория 121, 122 ) възлиза на 0,3649 %. Съдържанията на WO3  в пробите, 

които участват в изчисляването на запасите и ресурсите се разпределят по класове, както 

е показано с данните в таблица 1.2-1. 
 

Таблица 1.2-1 

Съдържания на WO3 в промишлените руди (категории 121 и 122), 

разпределени по класовете на процентно участие в рудните запаси 

Съдържания на WO3,  

в % суха маса  

Класове на процентно участие в рудните    

запаси на ”Грънчарица център” 

              До 0,10 % 48,6 

От 0,10 до 0,25 % 36,8 

От 0,25 до 0,50 % 22,7 

От 0,50 до 0,75 %   9,1 

От 0,75 до 1,00 %   5,9 

              Над 1,00 %   6,9 
 

Сярата в геоложката руда е свързана с пирита. Нейното разпределение в рудата е 

неравномерно и варира от следи до максимум 12,5 %, най-често в границите 1,0-1,5 % S. 

В повърхностните части на находището, поради проявените окислителни процеси, 

относителното й съдържание е по-ниско. 
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 Спектралните анализи на проби от геоложката руда показват присъствието на 

тежки метали в количества под 0,1 % (Zn, Cu, Pb, Mn, Ti, Sr) и на други метални 

компоненти (Be, Cr, Sn, Ga, Ni, V, Cd, Ag, Mg, Bi, Co, Mo) от следи до  0,01 %.  
 

1.2.1.2. Технология на подземния рудодобив 

Технологията на подземния добив съгласно ИП се основава на прилаганите добри 

практики в един от водещите оператори в добива и преработката на волфрамови руди 

(рудник Mitersill на фирмата Wolfram – Австрия с капацитет 450 000 t/y, виж по-нататък  

и  т. 5.1). Ползвана е информация и за рудниците ”Тara mines” в Република Ирландия  и 

”Garpenberg” на фирма”Boliden АВ” –  Швеция. 

С оглед постигане на възможно най-високо ниво на екологосъобразност за района, 

се предлага т. нар. разсредоточена компановка на добивно-преработвателния комплекс. 

За целта, на месторождението ”Грънчарица център”  ще се развива само подземния 

рудодобивен комплекс с минимална част от наземна инфраструктура. Добитата руда се 

натрошава в подземни условия и се сортира на повърхността. Кондиционираната  

волфрамова руда  (т. нар. ”сепарирана руда за експедиция”) е краен продукт и се 

транспортира до външна фирма за по-нататъшна преработка (флотация) – ОФ ”Елшица” 

на ”Майнинг инвест”  ЕООД  (до с. Елшица, област Пазарджик). Добиваната нерудна 

скална маса (инертен стерил) ще се депонира на отвал (насипище или табан). Предвижда 

се възможност част от инертния стерил (главно за скалната маса от подготвителните 

разкриващи минни изработки по време на строителството), след съответна подготовка,  

да се реализира като строителен материал за пътни настилки на площадката и извън нея. 

В последствие, с напредване на добивните работи, инертната скална маса може да се 

използва и за руднични запълнения на определени минни изработки. 

Основните предимства на ”разсредоточената схема” на рудодобив и флотация са: 

- Минимализация на наземния комплекс и необходимите площи, както и значително 

намаляване на обема на минните отпадъци, поради отпадане на флотационната фабрика и 

свързаните с нея хвостохранилище и депо за пиритен отпадък; 

- Значително намаляване на обема на след експлоатационните работи по закриване на 

рудника и рекултивация на терените. 

По-долу са разгледани по-съществените особености на предлаганата компановка и 

начини на изграждане и експлоатация на рудодобивния комплекс ”Грънчарица център”. 
 

Изграждане на подземния рудник 

За извършване на разкриващите и капитални изработки на рудника ще се прилага 

технология  чрез пробивно- взривни работи при стриктно спазване на всички изисквания 

и правила за безопасна работа с взривни вещества. Взривните дупки (с диаметър 41 mm и 

дължина 3,0 m) ще се пробиват с пневматични минни карети DD210 съгласно изготвени 

за целта паспорти. Зареждането на взривните дупки ще става механизирано с амониево-

селитрени взривни вещества – Динолит (ANFO) или Емулит 1200. Взривяването ще става 

от инициираща система NONELR. Отбитата нерудна скална маса, посредством челни 

минни товарачи LH307, ще се натоварва на 20-тонни минни самосвали ТН320 и извозва 

на повърхността. Там тя ще се натрошава с помощтта на мобилна трошачка до размери, 

които позволяват използването й като строителен материал за пътни настилки на 

площадката и извън нея. Така подготвеният материал ще се използва директно или ще се 

претоварва на 20-тонни самосвали и извозва на депо (насипището за стерил). Така ще се 

прокара целият, описан по-долу, комплекс от разкриващи и капитални минни изработки. 

А. Разкриващи и капитални изработки 

Прокарването на описания по-долу комплекс от разкриващи и капитални изработки 

е важно за постигане на ефективни последващи добивни дейности.  
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Щолня. Ще се прокара от повърхността на кота 1180. Напречното й сечение е 

сводообразно със светло сечение 13,0 m2, наклон1/1000 и дължината около 500 m. Във 

вътрешния (южен) край на щолнята ще бъде разположено трошачното отделение (с 

прилежащото му прахоуловително съоръжение), което от своя страна ще има връзка с 

наклонената скипова изработка, серпентинобразния автомобилен уклон и капиталната 

вентилационна галерия. При прокарването на щолнята ще се ползва системата за местна 

вентилация от осев вентилатор Т2.71.2Х45 и вентилационни ръкави с диаметър 800 mm. 

Управлението на скалния натиск ще се осъществява със стоманобетон (първите 100 m), 

анкерен крепеж  и торкрет с дебелина 50 mm. 
 

Наклонена скипова изработка. Напречното й сечение е аркообразно с т. нар. 

”трицентров свод” със светло сечение от 11,03 m2. Дължината й е 718 m, с ъгъл на 

наклона 30 0. Взривните дупки тук са по-къси (дължина 1,60 m и диаметър 38 mm) и ще  

се пробиват с ръчни перфоратори. За подем на добитата руда в наклонената изработка ще 

се монтира скип на релсов път, със странично разтоварване и товароподемност 20 t. Тя ще 

бъде разположена така, че да позволява разтоварването на рудата в захранващите бункери 

на трошачното отделение (2 броя по 100 m3). На всеки от основните извозни хоризонти 

ще се обособят  т. нар. ”рудни дворове”, където ще се извършва натоварването на рудата. 

За целта ще бъдат прокарани допълнително 6 броя хоризонтални изработки (всяка с 

дължина 60 m и сечение 13,0 m2) и 7 броя рудоспусъчни комини (всеки със сечение 4,9 m2 

и височина 10 m). В скиповата изработка, освен скиповото устройство, ще бъдат 

разположени тръбопроводите на капиталния рудничен водоотлив и системата за 

технологично водоснабдяване (в обособено тръбно отделение), както и захранващите 

кабели на електроснабдителната система (също в обособено кабелно отделение).  По 

наклонената скипова изработка ще постъпва свежата въздушна струя от повърхността. Тя 

ще изпълнява и особено важната функция на задължителния втори механизиран  изход. 

По същество щолнята и скиповата  изработка представляват главните разкриващи 

изработки на рудника. 
 

Серпентинообразен автомобилен уклон. Представлява сложна изработка със 

сечение 13,0 m2, която се състои от 24 прави участъци (с наклон 100, обща дължина по 

проект 1922,4 m), 24 хоризонтални завои (с радиус от 10 m и обща дължина753,6 m) и 24 

броя етажни и подетажни травербани с обща дължина 360 m. Равнината на изработката 

следва падението от 25 - 300 на рудното тяло и е разположена в масива на 15 m от 

долнището му. Чистата дебелина на целика между едноименните елементи на уклона е  

12 m. Най-характерният й елемент е в това, че от тази изработка се разкриват директно 

всички етажи и подетажи на бъдещите добивни блокове – чрез 24 броя къси етажни 

травербани със сечения по 13,0 m2 и обща дължина 360 m. Основната функция  на 

изработката е осъществяване на директен достъп на самоходната минна техника от 

разкриващата изработка до всички  подготвителни минни изработки (етажните  и 

подетажните галерии) в добивните блокове. Разположена е в западната част на 

находището и по същество представлява спомагателна разкриваща изработка с обща 

дължина 3036 m. 
 

Капитална вентилационна галерия. Тя ще свързва южния  край на щолнята, 

серпентинообразния автомобилен уклон и етажните вентилационни уклони  с 

повърхността на кота 1180. Ще се прокара по рудното тяло, със сводообразно сечение със 

светло сечение 13,0 m2 и дължина 845 m. На устието на вентилационна галерия ще бъде 

устроена т. нар. ”капиталната вентилационна уредба” (вентилатор Т2.250.2х250  с 

капацитет до 103 m3/sec, респективно  371 000 Nm3/h). Необходимата депресия на 

рудничната вентилационна система през различните етапи  – минно строителство, 

подготовка и добивни дейности, ще се създава от депресията на главния вентилатор и 
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различни конфигурации от системи за местна вентилация,  в които  ще се използват  

осеви вентилатори Т2.71.2Х45 или СО-9/45 и СО-9/55 и вентилационни ръкави с 

диаметър 1000 mm, или 800 mm.  
 

Изработка на лентовия транспортьор. Тя ще бъде прокарана от трошачнотото 

отделение до повърхността с дължина 500 m, сечение 13,0 m2  и наклон +20.  В нея ще 

бъде разположен лентов транспортьор с широчина на лентата 1,2 m. В южния й край ще 

бъде камерата на трошачното отделение. Непосредствено преди излаза на лентата на  

повърхността, в специална камера ще се монтира рентгенофлоуресцентен сепаратор за 

отделяне на безрудната минна маса (модерна инсталация, работеща в мината Mitersill на 

фирмата Wolfram –  Австрия). 
 

Б. Други функционални минни изработки 
Камера за трошачно отделение. Тя ще ще бъде прокарана по минни технологии с  

обем около 1920 m3 (дължина 30 m, широчина 8 m и височина 8 m). Крепежът ще бъде от 

стоманобетон с дебелина 0,25 m. В нея ще бъдат разположени електрозахранването,  

трошачките (с инсталацията за прахоулавяне към тях) и транспортьорите на трошачното 

отделение. За монтажни и ремонтни работи се предвижда монтиране на кран с 

товароподемност 20 t.  

Камери за ремонт на оборудването. Предвиждат се две камери, разположени на 

хоризонт 1030. Ще служат за ремонт на минно оборудване и за зареждане с ГСМ. Те ще 

бъде прокарани по минни технологии  и ще имат дължина 20 m, широчина 8 m и 

височина 8 m. Таваните ще бъдат закрепени с анкерен крепеж с дължина на анкерите    

2,4 m. Стените и таваните ще бъдат торкретизирани с циментов слоя 5 mm. За монтажни 

и ремонтни дейности ще се монтира кран с товароподемност 10 t. 

Камера за помпена станция на рудничен водоотлив. Тя ще бъде разположена на 

хоризонт 880 с дължина 20 m, широчина 8 m и височина 8 m (обем 1280 m3). В нея ще 

бъдат разположени помпите, електрозахранването и арматурите на главния водоотлив. 

Таваните ще бъдат закрепени с анкерен крепеж с дължина на анкерите 1,8 m. В близост 

до камерата  ще бъде изграден главния колектор за руднични води с обем на резервоара 

220 m3. За монтажни и ремонтни дейности в камерата ще се монтира кран с товаро-

подемност 5 t. 

Камера на подземния взривен склад. С оглед изискванията на специфичните 

правила за организацията на работата при съхранение на взривни материали, тя няма да 

бъде част от подземния комплекс. Ще бъде в подземно изпълнение, разположена на 

подходящо място на рудничната площадка. 
 

Последователност на прокарване на разкриващите и капиталните изработки 

Ще се изпълняват в следната последователност: 

Едновременно прокарване на три изработки –  щолня, вентилационна галерия и 

изработка на главна транспортна лента (ГТЛ). 

Разположението на минните изработка позволява съвместяване на минните работи. 

Специфичното е в това, че изработката за ГТЛ ще бъде прокарана с обратен наклон от 2 0  

в посока от устието към трошачното отделение, като за достигане на необходимата 

височина ще се изгради рампа от отбития при прокарването на щолнята материал. С 

първоначалното прокарване на вентилационната  галерия значително се облекчава 

вентилацията при следващите капитални работи. 

 Прокарването на автомобилния уклон и наклонената скипова изработка е взаимо-

свързано във времето и ще се изпълнява на етапи. При достигане на нивото на всеки етаж 

от автомобилния уклон се влиза в рудното тяло, като се прокарва част от етажната 

галерия в посока запад до достигане на проектното място на скиповата изработка.Тя се 

изгражда чрез свързване на всеки участък с по-рано прокараните такива. 
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Камерата на трошачното отделение ще се прокара по минни способи след 

покарването на изработката за ГТЛ, а сервизната камера на хоризонт 1030, както и 

камерата на помпената станция – след достигане  на съответните коти от уклона. 
 

Разработване на подземния рудник 

А. Подготовка на рудничното поле 

   Отчитайки специфичните минно-геоложки условия на месторождението и 

съобразения с тях начин на разполагане на разкриващите изработки, най-ефективна за 

подготовка на рудничното поле е етажната подготовка. Основните й предимства са: 

- Възможност за прилагане на високопроизводителна минна техника; 

- Децентрализация при водене на бъдещите добивни дейности; 

- Опростена и облекчена капитална вентилация. 

Схемата на подготовка ще бъде етажна, с разлика в котите на етажните галерии 50 m 

и наклонена височина на етажите 97 m. Ще се прокарат 6 етажни галерии, съответно на 

хоризонти 1130, 1080, 1030, 980, 930 и 880.   

Вентилацията в рудничното поле ще се осъществява с пет вентилационни уклона – 

един западен, три централни и един източен. Те ще бъдат съставени от свързаните 

последователно прокарани блокови вентилационни уклони. 

Всички подетажни галерии  ще бъдат свързани в границите на добивните блокове с 

етажната извозна галерия с блоков рудоспусъчен комин с дължина 51 m. Етажните 

извозни галерии ще се свързват с капиталната скипова уредба чрез подходящо устроени 

рудодворове за претоварване и подем на добитата руда. Доставката на отбитата руда от 

подетажите ще става гравитачно по рудоспусъчни комини от подетажните галерии. За 

осигуряване на условия за това, от етажните галерии в южна посока ще се прокарват 

допълнителни хоризонтални изработки за достъп до рудоспусъчните комини. Развитата 

схема на разкриване позволява да се осъществява директен достъп на самоходната минна 

техника във всеки етаж и подетаж. Посоката на движение на минните работи ще бъде от 

запад на изток и от горе надолу. Сечението на етажните галерии ще бъде 13,0 m2,  на 

блоковите вентилационни уклони 11,03 m2 и на блокови рудоспусъчни комини 3,14 m2.  

С тези подготвителни работи  се оконтурват и подготвят добивните блокове. 

Наклонената височина на етажите ще бъде 97 m при средна дължина на всяка от 

галериите 860 m и наклонена дължина на уклоните по 600 m. С подготвителните работи 

ще се оформят 24 броя добивни блока с наклонена височина от 97 m и с дължини 

съоветно от 134 m в западната, от 246 m в централната и от 218 m в източната части на 

находището. Посоката на движение на минните работи ще бъде от запад на изток. 
 

Технология на прокарване на етажните галерии. Ще се прилага вече описаната 

по-горе технология на пробивно взривни работи –  взривни дупки (диаметър 41 mm и 

дължина 3,0 m), пробивани с минна карета DD210, механизирано зареждане с амониево-

селитрени взривни вещества (динолит ANFO или емулит 1200) и взривяване от система 

NONELR. Отбитата руда ще се натоварва от челни минни товарачи LH307 на 20-тонни 

самосвали ТН320 и извозва до скипа за подем. Системата за местна вентилация ще се 

състои от осев вентилатор Т2.71.2Х45 и вентилационни ръкави с диаметър 800 mm. 
 

Технология на прокарване на  подетажните галерии. Тя е аналогична на 

описаната по-горе, с тази разлика, че при прокарване на подетажните галерии отбитата 

руда ще се доставя до етажния рудоспусък само с товарач  LH307, което облекчава 

работата и дава възможност за ускорена по време подготовка. 
 

Технология на прокарване на вентилационните уклони. Те ще се прокарват по 

рудното тяло за връзка на етажните галерии с капиталната вентилационна галерия. 

Поради големия наклон на рудното тяло от 300,  няма възможност за прилагане на 
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мобилна техника, така че вентилационните уклони ще се прокарват чрез пробивно-

взривни работи по метода на късите взривни дупки (дълбочина 1,6 m), пробити с ръчни 

перфоратори. Отбитата руда се доставя до галериите от скреперна уредба, откъдето се 

натоварва с челни товарачи на минни самосвали и доставя до скиповата изработка. 
 

Технология на прокарване на рудоспусъчни комини. Рудоспусъчните комини (с 

височина 51 m) ще се прокарват по безвзривна технология с помощта на т. нар. 

рейсборинг-машини. 

Система за очистно изземване на рудните тела. Предвижда се вариант на 

системата с подетажно отбиване, като високопроизводителна и с най-висока степен на 

безопасност система. Това е модерна непрекъсната система с отбиване на рудата от      

подетажни изработки. Отбиването ще става на циклично повтарящи се модули (сектори) 

с дължина 15 m, всеки от които е разделен на 5 секции с дължина по 3 m, които се 

отработват последователно. Във всяка секция, посредством карета DD210, се пробиват    

4 реда ветрила сондажи до контура на орудяването. След взривяване отбитата руда се 

доставя с товарач LH307 до етажния рудоспусък.  

Редът на отработване на находището ще бъде от горе  надолу и от изток на запад. 
 

Б. Особености  на предлаганата технология на подземния рудодобив 

С предлаганата в ИП технология на модерен подземния  рудодобив се реализират 

редица предимства, по-важните от които са в следните две направления.  
 

Модерен минно-преработвателен комплекс. Предлага се компактен, с висока 

степен на  автоматизация и контрол на процесите минно-преработвателен комплекс, със 

съществени технологични и екологични предимства, като:  

-  Предлага се трошачното отделение (с прахоочистна система към трошачките) да 

се ситуира в подземния рудник, с което се избягват относително големите разходи за 

надземен автотранспорт за доставката на едрогабаритната руда преди натрошаване и се 

минимизират праховите емисии и шумовото натоварване на околната среда; 

-  Предлага се използването на рентгенофлоуресцентен сепаратор за отделяне на 

безрудната минна маса, с което се постига възможно най-високото съдържание на WO3 в 

сепарираната руда, близко до съдържанието му в геоложката руда;  

-  Предлага се изграждането на система за автоматичен контрол на постъпващата 

руда, при която безрудните късове се отделят и за по-нататъшна преработка (флотация) 

отива само сепарирана руда без обедняване със съдържание равно на геоложкото; 

-  Предлага се въвеждане на автоматична компютъризирана система за контрол и 

управление в реално време на технологичните процеси. 
 

Съвременни високопроизводителни минни машини. Такива се предлагат за всички 

основни и спомагателни технологични звена (отбиване, натоварване, транспорт на 

рудата). Натоварването на отбитата минна маса ще се извършва с челни мини товарачи 

(LH307 с ДВГ и обем на кофата 3 m3). Извозването на отбития материал до повърхността 

ще става с 20-тонни  дизелови самосвали (тип ТН320), които  покриват емисионните 

стандарти  EURO IV - EURO V   и Главната транспортна лента (ГТЛ). Рудничната 

вентилация ще се реализира  чрез комбинирана вентилационна система с два клона –  

нагнетателен и смукателен, посредством минни вентилатори (осеви вентилатори тип 

Т2.71.2Х45 или СО-9/45 и СО-9/55). За взривните  работи ще се използва пневматичен 

тип пробивни минни карети DD210  за пробиване на взривните дупки (диаметър 41 mm и 

дължина 3,0 m). Управлението на скалния натиск  при добивните работи ще бъде чрез 

оразмерени по утвърдена методика на система от опорни целици. Предвижда се 

запълнение на определени отработени пространства с нерудна скална маса не само като 
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елемент от управлението на скалния натиск, но и с цел намаляване количествата на 

минните отпадъци за депониране. 

Предлаганият вариант на подземен добив е в съответствие с изискванията за НДНТ 

(BREF Code MTWR, т. 2.1.2).  
 

1.2.1.3. Продукти на рудодобивната дейност на площадка ”Грънчарица център” 

От представените по-горе в таблица 1.1-2 данни за количество геоложка руда 

(категории 121+122) общо  9 381 000 t, респективно запаси от 34 230 t WO3  (при средно 

съдържание 0,3649 % WO3),  при  осъществяване на рудодобивните дейности по описания по-

горе начин ще се получават следните междинни и крайни потоци руда: 

          - Добиваеми запаси руда в находището при 10 % загуби при рудодобива: 8 442 900 t; 

- Добивана товарна руда при общоприетото обедняване от 16 %: 10 051 071 t; 
- Руда за експедиция след сепарация на товарната руда: 8 442 900 t (със съдържанието на 

WO3  в геоложката руда  – средно  0,3649 % WO3). 

На основата на тези данни за рудодобива в находището ”Грънчарица център”,  по-

долу в таблица 1.2-2 са съпоставени в обобщен вид балансовите параметри при така 

планираните добивни дейности. В следващата таблица 1.2-3 са представени видовете 

твърди продукти от рудодобивните работи на площадка ”Грънчарица център” – 

сепарирана волфрамова руда (отива за флотация от външна фирма) и нерудна инертна 

скална маса (стерил), представена в две групи: 
    

Таблица 1.2-2 

Основни количествени параметри на рудните потоци при планираните добивни 

дейности за площадка ”Грънчарица център” за целия период на експлоатация 

 Параметри 

Волфрамови руди  

 

Количества,  

t 

Съдържание на 

WO3, % 

Количества WO3, 

t 

Общо геоложка руда 

(категории 121 и 122) 

 

9 381 000 

 

0,3649 

 

34 230 

Загуби 10 % 938 100 0,3649   3 423 

Добиваеми запаси 8 442 900 0,3649 30 807 

Товарна руда  

(при 16 % обедняване) 

 

10 051 071 

 

0,3065 

 

30 807 

Сепарирана волфрамова  руда 

за експедиция  

 

8 442 900 

 

0,3649 

 

30 807 
            
Таблица 1.2-3 

    Продукти на добивните работи при експлоатацията на рудник              

”Грънчарица център” 

 

Вид на изкопаемите 

Средно-годишни 

количества 

Общо количества за целия 

период на експлоатация */ 

 m3/y t/y m3 t 
 1. Волфрамова руди за експедиция  (средно 

съдържание 0,3469 %WO3) 
 

107 774 

 

285 600 

 

3 186 000 

 

8 442 900 

2.  Нерудна скална маса (стерил) – общо 

минен отпадък, в т. ч.: 
   

684 625 

 

   1 814 334 

- От разкривни и капитални минни изработки     68 775   182 334 

- От обедняването на рудата 20 528 54 400 615 850 1 632 000 

 3. Общо рудна и нерудна маса   3 870 625 10 257 234 

 */  Пресмятанията са на база приетото съотношение  обемна маса от 2.65 g/cm3; 
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 В първата група ще бъде стерилът от подготвителните разкривни и капитални 

минни изработки по време на строителството (общо количество 188 251 t), които ще се 

съхраняват на временна площадка и ще се използват директно за строителството на 

вътрешни пътища и площадки, както и за наложителната реконструкцията на участъци от 

външната пътна мрежа (пътната отсечка от с. Кръстава до републиканския път Велинград 

- Сърница). За целта на временната площадка ще бъде инсталирана мобилна трошачка за 

раздробяване на скалната маса до нужните за пътни настилки едрина на късовете. 

Евентуално неизползваната маса ще се депонира със стерила от втора група.  

Втората група включва извежданата по време на експлоатацията на рудника 

стерилна скална маса (средногодишно количество по 54 400 t/y, респективно 1 632 000 t 

общо за целия период на експлоатация), която ще се депонира на отвал (насипище). 

В следващата таблица 1.2-4  е показан химическият състав на получаваните при 

рудодобива крайни продукти –  волфрамова руда за експедиция към ОФ ”Елшица” и 

нерудна скална маса (стерил) за депониране.  Информация за предвижданото съгласно 

ИП третиране на нерудната скална маса е дадена по-нататък в раздела за управление на 

минните отпадъци (виж по-нататък т. 1.7.3.2).  
        
                  Таблица 1.2-4 

Химически състав на получаваните при рудодобива продукти – сепарирана 

волфрамова руда и нерудна скална маса (стерил) 

 Съдържания, % суха маса 

Компоненти Волфрамова руда                

(за експедиция)      1/ 

Нерудна скална маса 

(стерил за депо) 

SiO2 70,77 69,0-71,0 

Al2O3 5,18 6,0-6,5 

CaO 1,30 1,5-2,0 

MgO 0,64 0,7-0,8 

Na2O 1,48 1,5-2,0 

TiO2 0,52 0,5-0,7 

Fe    4,80  2/    1,5-2,0 5/ 

S    3,92  2/   < 0,1   

Mn 0,24 0,2-0,25 

P 0,08 < 0,1 

CO2
  3/ 4,56 - 

Н2О 4/ 3,05 - 

WO2 0,3649 0,01-0,02 

Други   3,10 5/    Тежки метали < 0,10 6/    

Количество, t/y 285 600 54 400 

       1/   Среден състав на волфрамовата руда за експедиция към обогатителна фабрика; 

       2/   Желязо и сяра, съответни на средни съдържания от 6,97 % FeS2 (пирит) и                    

2,22 % Fe2O3 (хематит); 

     3/   От карбонати на калций, магнезий и др.;   

     4/   От хидратна (кристализационна) вода; 
        5/  В т. ч. желязосъдържащи оксидни, карбонатни и силикатни минерали;   
       6/   Общо съдържание на тежки метали и арсен (Pb, Zn, Cu, Cd, As) под 0,1 %  в 

рудата и  под 0,01 % в скалния стерил. 

 

1.2.1.4.  Режим на работа и производствена програма на площадка ”Грънчарица 

център”     

Режимът на работа за подземния рудник е приет както следва: 
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- Работните дни в годината (ЕФРВ) –  260 дни; 

- Работните дни в седмицата  –  5 дни ; 

- Работните смени в денонощието  –  3 смени; 

- Работни часове в смяна – 7 часа  

- Работни часове годишно – 5460 часа. 

- Коефициент спрямо календарния фонд –  62,3 %                       
 

Режимът на работа за наземния комплекс е както следва: 

         - Работни  дни годишно  –  260 дни;  

- Работните дни в седмицата  –  5 дни ; 

         - Работни смени в денонощието –  1 смяна; 

         - Работни часове на смяна  – 8 часа;  

         - Работни часове годишно – 2080 часа; 

         - Коефициент спрямо календарния фонд –  23,7 %    
 

Средногодишната производствена програма на площадка ”Грънчарица център” ще 

възлиза съответно на  335 040 t/y (126 430 m3/y) добивана товарна руда, респективно 

285 600 t/y (107 770 m3/y) сепарирана руда за експедиция. Тази производствена програма 

ще се изпълнява през целия срок на експлоатация на рудника (30 години ), с изключение 

на първата и последната години, за които програмата е намалена. Ежегодно ще се отделят 

средно и  54 400  t/y (респективно 20 528 m3/y) стерилна скална маса за депониране на 

открито насипище (отвал или табан). 
 

1.2.1.5. Основно оборудване за подземния рудник 
 

Предвижданото съгласно ИП минно оборудване по вид и брой (мобилна техника и 

стационарни машини и съоръжения) е представено в таблица 1.2-5.  
 

Таблица 1.2-5 

Спесификация на основното минно оборудване за рудник ”Грънчарица център”  

 

Оборудване  – машини и съоръжения 
Средно-сменна 

производителност      

на една машина 

Брой машини       

и машини в 

работа */ 

Мобилна минна техника   

Пробивни карети  DD210 (с електрозахранване)       108-126  t за смяна 5/4 

Минни товарачи  LH307 ( Vкофа = 3 m3) 65-79 t за смяна 5/4 

Минни самосвали  TH 320 (20 t вместимост) 65-79 t за смяна  5/1 

Машина за прокарване на комини  RH1126  1/1 

Машина за анкериране (болтинг-машина) 200 t за смяна   1/1 

Торкрет машина  1/1 

Подземен  бетоновоз  1/1 

Мобилни компрeсорни уредби 14 Nm3/min 2/2 

Подземен автогрейдер  1/1 

Стационарни машини и съоръжения   

Скипова уредба - 20 t 450 t за смяна  1 

Трошачка едро трошене 450 t за смяна 1 

Трошачка средно трошене 450 t за смяна  1 

Главна транспортна лента (ГТЛ -580 m, В = 1,2m) 450 t за смяна  1 

Рентгено-флуоресцентен сепаратар 450 t за смяна  1 

Системи местна  вентилация Т2.56.2х11 и 

Т2.71.2х11; осеви вентилатори  СО-9/55  

   

 6,0-21,0 Nm3/sec **/ 

 

6/6; 6/6 

Капитална вентилационна система 250.2х250         104 Nm3/sec **/ 1/1 

Наземни машини   
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Фадрома ( V= 4 m3) 80 t за смяна  1/1 

Автосамосвали 30 t 80 t за смяна  1/1 

Булдозер среден клас 80 t за смяна  2/1 

   */  Общ брой / брой работещи машини и съоръжения;   
**/  Максимални дебити съответно V = 21,0 Nm3/sec = 75 600 Nm3/h   и    

                                                              V = 104 Nm3/sec =  384 500 Nm3/h.    

1.2.1.6. Строителни и подготвителни работи 

 Предлага се продължителността на срока на подготвителното минно строителство, 

за достигане до полезното изкопаемо и осигуряване на фронт за работа в предвидения 

обем, да бъде 36 месеца (3 години) след получаване на право на строеж. Предвижда се в 

този период да бъде завършено и строителството на наземните подобекти на площадка 

”Грънчарица център”, в т. ч. сградния фонд, бетонните площадки и вътрешната пътната 

инфраструктура, както и евентуален ремонт на външни пътища. През този период се 

предвижда да бъдат извършена и необходимата реконструкция на ОФ ”Елшица”, където 

ще се ползва инсталация за флотация на волфрамовата руда (виж по-нататък т.1.2.3.2). 
  

1.2.1.7. Календарен график на отработване на запасите 

Ще бъде изготвен предварителен график за отработване на запасите, разработен на 

база предлаганата етапност за развитието на рудника. Проектно се залагат 3 години 

период на т. нар. ”строително-подготвителни работи” и 30 години период на редовна  

експлоатация на рудника. Така срокът на съществуване на рудника ще бъде: 

Тсъщ. = Тстр. + Текспл. = 3 + 30 = 33 години. 

Предвиждат се и  3 години за следексплоатационни работи –  закриване на рудника 

и рекултивация на нарушените терени. 

Графикът за изграждане и експлоатация на обект ”Грънчарица център” ще бъде 

конкретизиран в Доклада за ОВОС. 
 

1.2.1.8.   Инфраструктура, инсталации и съоръжения на спомагателни и помощни 

дейности на площадка ”Грънчарица център” 

Съгласно актуализираният Цялостен проект (м. април 2014 г.),  производствената 

площадка ”Грънчарица център” (наричана още руднична площадка) се предвижда да 

обхване възможно минималната площ (виж по-горе таблица 1.1-3 на т. 1.1.2), от 

обезлесени терени при незначителни промени в ландшафта. Върху нея ще бъде изграден 

целия наземен комплекс от инсталации и съоръжения на основните и спомагателни 

дейности, както и необходимата вътрешна пътна мрежа. Местоположението на 

площадката е показано в Графично приложение № 1.  

По-голямата част от съоръженията  ще бъдат разположени в южния край на 

заливната тераса на р. Грънчарица, върху дренаж от натрошена до необходимия размер 

руднична баластра. При изграждането на подобектите на производствената площадка 

(сгради и съоръжения), не се налага изсичане на дървесна растителност. Всички 

необходими сгради и съоръженията, разположени на рудничната площадка, са показани 

на теренно-ситуационен план на производствената площадка, представен по-долу на 

фигура 1.2-1. Границите на  площадката ще бъдат определени с изградена метална ограда 

съгласно изискванията. 
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Фиг. 1.2-1 

Теренно-ситуационен план на производствената площадка ”Грънчарица център” 

       Означения:                                  –  съществуващи пътища (междуселски и горски) 

                                                      –  проектирани нови пътища (общо около 500 m) 

                                                      –  ограда на производствената площадка 
 

Позиции: 
1 - Открит склад сепарирана руда и бункерно стопанство; 

2 - Изход главна транспортна лента (ГТЛ); 

3- Изход щолня 1180; 

4- Резервоар промишлена вода; 

5- Резервоари противопожарна защита; 

6 - Автомивка; 

7 - Блок спомагателни дейности; 

8 - Сграда назначения; 

9- Зелени площи; 

10 - Пречиствателна станция за руднични води (ПСРВ); 

11 - Склад гориво-смазочни материали (ГСМ); 

12 - Подпорна стена към депото за нерудна скална маса; 

13 - Депо хумусно-почвен слой; 

14 - Кантар –  експедиция на рудата; 

15 - КПП с паркинг;  

16 - Сграда ЦРП 20/6 kV; 

      17 - Пречиствателна станция битово-фекални води (ПСБФВ). 

 

По отношение на инфраструктурата на надземния комплекс се предвижда зониране 

на дейностите по местоположение  –  пътища за достъп и вътрешни пътища в рамките на 

обекта, зона на рудничната площадка, предруднична зона, зона на помощните дейности. 

  С 

Депо стерил 
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Пътища за достъп и пътища в рамките на обекта 

Предвижда се пътна връзка за експедиция и доставки чрез Републиканската пътна 

мрежа (републикански пътища III-843 Велинград - Сърница и III-842 Разлог- Юндола -

Белово). Избраното местоположение на производствената площадка ”Грънчарица център” 

(виж по-горе фиг. 1.2-1) предопределя къса връзка с наличния междуселски път за село 

Кръстава, а от там и с  републиканската пътна мрежа. Като нов път се предвижда 

изместване на част от междуселски път за с. Кръстава (отсечка около 300 m) да минава 

извън производствената площадка покрай река Грънчарица.  

В качеството на вътрешни пътища, за връзка с депото за стерил, капиталната 

вентилационна уредба, както и с останалите спомагателните и помощни стопанства, 

ше бъдат използвани трасетата на наличните горски пътища след съответен ремонт. 

Цялата вътрешна пътна мрежа ще бъде реконструирана до ширина 7-8 m при спазване на 

изискването за най-къси разстояния при минимални земни работи и максимален 

надлъжен наклон до7 % .  

Предвижда се всички пътища и площадки да бъдат с трошено-каменна подложка и 

асфалто-бетонова пътна настилка. Поддържането на пътищата в добро състояние е от 

съществено значение, както за дейността на траспорта и рудника като цяло, така и за 

ограничаване на неорганизираните прахови емисии. Ежесменното почистване на 

пътищата от кал ще се извършва с автогрейдер. Той ще работи и по ремонтирането на 

локални участъци – подсипване и запълване на дупки. Ситен материал ще се взема от 

нерудната скална маса (стерил) на рудника. Водоноска ще оросява пътища площадки през 

сухите и ветровити месеци. През зимата пътищата ще се опесачават и обработват с 

химикали против замръзване.  

Външно  електрозахранване 

Съгласно актуализирания Цялостен проект (април 2014 г.) се предвижда съществено 

намаляване на електропотреблението на площадка ”Грънчарица център”, благодарение на 

ограничената производствена дейност с отпадането на флотационната фабрика и 

свързаните с нея подобекти, както и поради преместване на АБК на терен в  с. Кръстава. 

Това позволява определени промени в електроснабдяването на площадката. 

Външното електрозахранване ще се осъществи по трасе с напрежение 20 kV с 

връзка от  Трафопост (ТП) ”Мечо корито”,  на съществуващата линия Велинград – 

Кръстава, ще продължи по старо съществуващо трасе и ще завърши  в Централната 

разпределителна подстанция (ЦРП) на площадка ”Грънчарица център”, съгласно сключен 

Предварителен договор № 1168965 /25.03.2014г. с „ЕВН България Електроразпределение 

”ЕАД. 
Трасето на електроразпределителната мрежа от Велинград до ТП ”Мечо корито” ще 

бъде реконструирано от „ЕВН България Електроразпределение ”ЕАД, а трасето от  ТП 

”Мечо корито” до ЦРП на площадката ще бъде осъществено чрез възстановяване на 

съществуващата стара линия ТП ”Мечо корито” – ТП „Лавката” от „РЕСУРС-1”АД.  

Електропроводите ще се изградят с проводник 3АС със сечение 95 mm2, положени на 

стъклени изолатори тип ПС-70 и на железобетонни стълбове тип НСБ 16/13 -310  и  

ъглови стоманено-решетъчни стълбове тип НМГ-951 за 20 kV. На плошадка ”Грънчарица 

център” ще се изгради Централна разпределителна подстанция 20/6 kV, с два 

трансформатора 20/6 kV по 1600 kVA. За захранване на наземните подобекти ще се 

монтират два трансформатора 20/0,4 kV по 400 kVA. 

Захранването на ЦРП ще бъде през проходни изолатори и чрез алуминиеви шини. 

Прекъсвачите на изводите ще бъдат вакуумни на TAVRIDA ELECTRIC за напрежение      

24 kV и  номинален ток 800 А. Ошиновката на уредбата 20 kV ще се изпълни с 
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алуминиеви шини 360 mm2. Общата инсталирана мощност на площадката ще бъде около 

3 MW, при годишен разход на електроенергия около 10 млн. кWh.  

Закритата разпределителна уредба  6 kV ще се състои от две свързани помежду си  

секции със секционен прекъсвач и секционен разединител. На всяка секция има и по едно 

КРУ мерене, обурудвано с напреженов трансформатор и волтметри. Всички изводи от 

КРУ 6 kV ще бъдат кабелни с микропроцесорни защити. Входовете и секционерите  ще 

бъдат оразмерени за номинален ток 2000 А, а отделните изводи – за номинален ток 630 А. 

Токовите трансформатори на входовете и секционирането ще са 2000/5 А. Ошиновката от 

уредба 20 kV  до трансформаторите 20/6 kV и 20/0.4 kV ще бъде кабелна с кабели тип 

САХЕкТ-6 12/20 със сечение 70 mm2. 

Захранването на подемната машина и капиталния вентилатор ще стане директно от 

закритата разпределителна уредба 6 kV с кабели САВБТ със сечение 70 mm2. За 

захранването на останалите подземни разпределителни уредби на напрежение 6 kV се 

предвиждат два извода, които да ги свържат в пръстен – необходимо оборудване от два 

броя трансформатори ТСВ400 6/0,4 и 10 броя трансформатор ТСВ250 6/0,4 

Сградите на електрически подстанции се изпълняват при нулев цикъл и носеща 

строителна конструкция – от монолитен стоманобетон. Фасадни и разпределителни стени 

– от тухлена зидария или газобетонови блокчета, а  подовите настилки – от шлайфан 

бетон. Дограмата се изпълнява от пластмасови профили. 

Предвижда се електрозахранване на помпите за гориво в нафтовото стопанство, 

както и за локално и охранително осветление на рудника. Помпите в рудника ще се 

захранва с агрегат. Оборудването в рудника ще бъде изцяло на дизелово гориво. Опитът 

на добрите практики ( рудник Mitersill  на фирма Wolfram – Австрия  ) показва, че при 

динамиката на минните работи то е по-подходящо, тъй като е независимо от електро-

захранване, лесно и бързо се премества в рудника и гарантира минимални престои на 

транспорта при провеждането на взривни работи.  

Топлоснабдяване 

В актуализирания Цялостен проект (м. април 2014 г.) отпада предвижданата като 

топлоизточник на обекта Котелна инсталация на течно гориво (капацитет 10 + 3 Gcal/h). 

Предвижда се схема на индивидуално отопление с климатични инсталации и електро-

нагряване за получаване на топла вода за битови нужди.  

Водоснабдяване  

Строителството и експлоатацията на рудник “Грънчарица Център” са свързани с 

необходимост от производствена вода и вода за битови нужди. При дейностите, които ще  

се извършват на теренно-ситуационен план с приетото разположение на сградите и 

съоръженията на производствената площадка (виж по-горе фиг. 1.2-1) отпада нуждата от 

големи количества свежа вода. Питейната вода за нуждите на АБК и МСС (виж по-горе 

таблица 1.1-3 на т. 1.1.2) ще се осигурява от водопроводната мрежа на с. Кръстава. 

При облекчената производствена структура на площадка ”Грънчарица Център”, 

максималното количество вода за производствени нужди ще възлиза на 4,0 l/sec, в т. ч.: 

3,0 l/sec за пробивните работи на минните карети и оросяване и 1,0 l/sec за съоръжения за 

наземни дейности. 

Промишленото водоснабдяване за рудника и производствената площадка ще се 

осигури чрез изграждане на водохващане от Безьов дол (среден дебит около 2 l/sec) на 

кота 1205. От него, чрез водопровод от тръби ПЕ Ф50 РN10, водата ще се отвежда до 

разположен на кота 1200 резервоар с обем 50 m3 (цистерна от полиетилен с  ниска 

плътност тип ”ROTO”). 
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През периода на експлоатация на рудника промишленото водоснабдяване (за работа 

на пробивните минни карети DD210 и оросяване)  ще се организира чрез пълно оборотно 

водоползване след Пречиствателна станция за руднични води (ПСРВ) от резервоар, 

разположен непосредствено до нея на кота 1185 и само по изключение – от естествения 

водоизточник. Площадковото водоснабдяване ще се осигурява както следва: 

- От резервоара за производствена  вода  –  1 брой с V = 50 m3, разположен на кота 

1200 чрез гравитачен тръбопровод от ПЕ Ф50 РN10 тръби 160 mm (първоначално 

запълван със свежа с вода от Безьов дол за производствени (Qмакс. = 14,4 m3/h) и битови 

нужди (Qмакс. =  5 m3/24 h) за началния  периода от етапа на строителството до 

изграждането на ПСРВ); 

- От резервоара за производствена пречистена оборотна вода (след пускане в 

експлоатация на ПСРВ)  с обем V = 50 m3,  посредством  напорен тръбопровод  

(ПЕФ50РN10 тръби 160 mm). 

За намаляване на разхода на свежа вода в началния период на строителството се 

предвижда изграждане на временен модул за механично очистване и многократно 

използуване на вода от минните карети за прокарване на капиталните изработки. 

По отношение на нуждите от свежа вода за етапа на строителството и първите 

години от работа на рудника (до достигане на подземен водоотлив от руднични води), 

както и за ограничените по обем води за битови нужди, ще се подходи към процедура за 

получаване на разрешително за водоползване от повърхностен водоизточник  (от най-

близкия на площадката течащ водоизточник – Безьов дол). С цел минимално ползване на 

свежа води от естествени водоизточници за производствени нужди (за водно биене с 

пробивните карети в рудника) се предвижда рецикъл на пречистени рудничните води. 

Предвижда се и пълен цикъл пречистване на битово-фекалните води (ПСБФВ с намален 

капацитет до 8 m3/24h - виж по-нататък  т. 1.7.2.1). При облекчената производствена 

структура на площадка ”Грънчарица център”, промишленото водоснабдяване за рудника 

(основно за работа на пробивните минни карети DD210 ) ще се организира чрез пълно 

оборотно водоползване след пречиствателна станция за руднични води (ПСРВ). 

 Питейните нужди на обслужващия персонал на площадката ще се покриват с 

бутилирана трапезна и минерална вода. 

Противопожарна защита 

Противопожарната защита ще се осигурява чрез хидранти, противопожарни 

шлангове и пожарогасители, разположени в стратегически места в сградите, съгласно 

съответните наредби. Водата за гасене на пожари ще се подава от специално 

предназначени за целта резервоари за противопожарни нужди – три цистерни от 

полиетилен с  ниска плътност тип ”ROTO” с общ обем 150 m3, разположени на кота 1195. 

Водата се подава гравитачно до противопожарните помпи в инсталацията. Ще бъдат 

осигурени както работни помпи, така и резервни помпи с дизелов двигател. В зоните, в 

които не е позволено да се  ползва вода за гасене на пожар, ще бъдат осигурени различни 

видове пожарогасителни средства. Такива зони са пунктовете за управление на 

двигателите и залите за управление. В главната контролна зала ще бъде осигурено 

противопожарно сигнално табло, свързано с пожарните сигнализатори в основните зони.  
 

Пречиствателни станции за отпадъчни води 

Съгласно ИП се предвиждат две площадки на пречиствателни станции (ПС)  –  за 

отпадъчни руднични води (капацитет до 88,2 m3/h) и за битово-фекални води (капацитет 

до 8 m3/24h) –  виж по-нататък т. 1.7.2.1. Местоположението на ПС е съобразено с вида на 

третираните отпадъчни води и технологичните изисквания за движение и оборот на 

замърсени и чисти води на обекта.  
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Пречиствателна станция за  руднични води (ПСРВ). Като производствени 

отпадъчни води ще се използват генерираните руднични води. На обработка за 

пречистване ще се подлага цялото количество извеждани руднични води (от рудничния 

водоотлив и технологична вода от водното биене с пробивните карети) с дебити, 

показани по нататък в таблица 1.7-2 на т. 1.7.2.1.  
Независимо от невисоката минерализация на рудничните води (хидрокрбонтно-

сулфатно-калциево-натриеви води с минерализация до 0,150 g/l  и pH от 6,6 до 4,4), се 

препоръчва проектиране и изграждане на ПСРВ с пълен цикъл на двустадийна схема –  

”механично стъпало” и  ”стъпало за химическа очистка”. Механичното стъпало включва 

решетка скарен тип  (прорезен тип сито) за отстраняване на случайни едри включения 

(дървени, пластмасови и други) и  сборен резервоар (изравнителен басейн), който 

изпълнява ролята на механичен утаител. Химическото стъпало включва контролирана 

неутрализация с варно мляко с цел  хидролизна очистка на тежки метали (манган, желязо, 

мед) и намаляване съдържанието на сулфатна сяра. Реагентът се приготвя в бака с 

механично разбъркване и се събира в резервоар с дозатор за подаване към реактора за 

хидролизна очистка. Получаваната суспенция се избистря в сгъстител, сгъстената пулпа 

от който (т. нар. ”долен слив”) се филтрува и обезводнява на автоматична хоризонтална 

филтър-преса. Отделяните при очистката  утайки се изпращат периодично за обработка в 

схамата на ОФ ”Елшица”. Избистрените води от сгъстителя (т. нар. ”горен слив”) се 

събират в резервоар, от където след корекция на рН се изпращат в сборния резервоариза 

очистени оборотни води, от където се осъществява пълно оборотно водоснабдяване на 

рудника и наземните подобекти на площадката. Излишните (извънбалансови) води се 

заустват в коритото на река Грънчарица след прага (бента) на водохващането за 

събирателна деривация ”Бистришка”.  

Пречиствателната станция ще осигурява съдържания на контролираните примеси   

(в т. ч. и тежки метали) съответни на изискванията за заустване в р. Грънчарица –  до 

нормите на Наредба № 12/18.06.2002 г.  за повърхностните води, предназначени за 

питейно-битово водоснабдяване (виж по-нататък т. 1.7.2.1). Основните характеристики  

на ПСРВ са както следва: 
 

- Пречистени води (максимален средночасов дебит), m3/h                      88,2 

- Работни дни в годината       365 

- Работни часове в денонощието        24 

- Работни часове на смяна           8 

- Работни часове годишно                8760 

- Обслужващ персонал, бр            6 

  в т.ч.    ИТР             1 

    Работници            5 
 

Пречиствателна станция за  битово-фекални води (ПСБФВ) . Благодарение на 

намаленото потребление на вода за битови нужди на площадка ”Грънчарица център”, се 

намалява и капацитет на предвижданата ПСБФВ. С това се облекчава режима на работа 

на инсталацията и постигането на висока степен на очистване на заустваните отпадъчни 

води. Така предвижданият максимален капацитет  ще бъде редуциран до не повече от 8 

m3/24 h  отпадъчни битово-фекални води. Втората ПСБФВ, с капацитет до 16 m3/24 h, ще 

бъде изградена към сградата на АБК в с. Кръстава.  

С оглед особеното местоположение на площадката и изискването за високо ниво на 

пречистване, се предвижда изграждане на модерен модулен тип пречиствателна станция  

с аеробни биореактори (виж по-нататък т. 1.7.2.1), с пълна схема на пречистване – 

механично стъпало, биологично стъпало със зони за активиране, денитрификация и 

нитрификация и стъпало за третиране на утайките. С цел дезинфекция, като крайна фаза 
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на пречистване на битово-фекалните води се предвижда ултравиолетово третиране (UV-

съоръжение). Посредством подобно UV-съоръжение, чрез кратка обработка (4-5 sec), се 

унищожава генетичната структура на микроорганизмите (бактерии, вируси, кисте)  и 

прави невъзможно тяхното размножаване.  

За ГСМ-стопанството, автогаража и автомивката се предвижда локално съоръжение 

за пречистване на водите от масла и други нефтопродукти. Тяхното очистване преди 

включване на водите в схемата на ПСБФВ е наложително поради  негативно им влияние 

на биологичните процеси на пречистване. За отстраняването на тези замърсители се 

използват т. нар. маслоуловители или каломаслоуловители. Препоръчва се,  вместо 

обичайните гравитачни маслоуловители, да се  монтира маслоуловител с коалесцентен 

филтър, чрез който съществено се подобрява  отстраняването на по-леките вещества.  
  

 Пречиствателните станции ще бъдат изградени от монолитен стоманобетон и 

подово покритие от поцинковани стоманени решетки. Те ще включват  решетки, 

биобасейни, утаители, контактни резервоари, междинни, обслужващи площадки и 

стълби, евентуално и изсушително поле. Парапетите са от носещи валцовани стоманени 

профили. За периода на строителството на обекта се предвиждат локални пречиствателни 

съоръжения. 

Бункерно стопанство за сепарирана руда и стерил 

 Включва стоманен приемен бункер с вместимост 500 t, разположен под изходящия 

лентов конвеер от рудника, съоръжен с 3 броя захранващи устройства с прилежащите им 

лентови конвейри (дължина по 40 m), още 3 броя 500-тонни експедиционни стоманени 

бункери и един бункер (също 500 t) за отделена при сепарацията нерудна скална маса 

(стерил). Рудничната площадка за бункерното стопанство ще бъде покрита с асфалто-

бетон, с обваловка и дренажна система за отвеждане в пречиствателната станция на 

валежните води. 

Ремонтно стопанство 

Ремонтното стопанство е предназначено за профилактични прегледи, техническо 

обслужване и текущи (дребни) ремонти. То включва  Авторемонтна работилница, 

Ремонтно-механична работилница, Дърводелна работилница. Съобразено с тяхната 

функционалност те ще бъдат разположени в сграда в  т. нар. ”Блок спомагателни 

дейности” в близост с пътно-транспортните  връзки със съответните подобекти на 

площадката. 

Компресорно стопанство 

          Сгъстен въздух  за добивните работи не е необходим, тъй като пробивните карети 

са оборудвани с хидравлични чукове. Въздух се налага само за ръчните перфоратори при 

прокарването на скиповата изработка и етажните вентилационни уклони. Ще се осигури 

от 2 броя мобилни компресори GA75 с капацитет по 14,7 m3/min.. 
 

Складови  стопанства 

Склад за дизелово гориво и гориво-смазочни материали (ГСМ). В близост до склада 

ще се обособи раздатъчен пункт с 2 колон-помпи за обслужване на общо-заводските 

потребители. Резервоарите за дизелово гориво ще бъдат подземно разположени, в близост 

до раздатъчния пункт.  ГСМ ще се съхраняват в специално предвидени за целта 

помещения в отделна сграда, отговарящи на изискванията на действащите Наредби. 
Отделените отпадъчни масла и смазочни материали ще се събират в специален резервоар 

преди предаването им на специализирана фирма за третиране извън обекта. 

Непосредствено до изхода на щолнята ще се изгради автомивка (виж по-горе фигура 

1.2-1).  Автомивката ще е с бетонова основа и с необходимата обваловка и наклон за 
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събиране и пречистване на случайни или аварийни разливи на гориво или ГСМ. За целта 

е предвиден каломаслоуловител. След отделянето на маслата, водата ще се отправя към 

Пречиствателна станция за руднични води.  

Склад за взривни материали. Предвижда се изграждане на базисен взривен склад в  

сграда (защитен терен около 0,66 ha), разположена на около 300 m западно от основната 

производствена площадка.  Складът ще бъде в специална масивна сграда, изградена и 

оборудвана съгласно всички изисквани за безопасност (Закон за контрол на взривните 

вещества - обн. ДВ бр. 133/11.11.1998 г., последно изм. бр. 69 от 5.08.2008 г. и Правилник 

по безопасността на труда при взривни работи, обн. ДВ бр.3/10.01.1997 г.). В рудника ще 

се ползва подземен разходен склад за взривни материали, разположен на кота 1180, както 

и раздавателни камери на всеки работен хоризонт. 

Насипищни работи 

При минно-добивната дейност не се предвижда да се генерират отпадъци, за които 

трябва да се предвидят специални съоръжения за третирането им. Съгласно ЗПБ 

отработените пространства, образувани в резултат на подземен рудодобив, в които 

минните отпадъци се връщат като запълващ материал, не са съоръжения за минни 

отпадъци. В периода на строителство на рудника скалната маса (руднична баластра) ще 

се съхранява на временна площадка, от където ще се използва за  насипване на част от 

заливната тераса на р. Грънчарица за оформянето на рудничната площадка и корекцията 

на пътя за с. Кръстава, за основа на вътрешните пътища и бетонни площадки, както и за 

реконструкция на външната пътна мрежа, която ще се ползва в последствие. За трошене 

на скалната маса до необходимите за пътни настилки размери ще се ползва временна 

мобилна трошачка. 

След започване на добивните работи, отделяната нерудна скална маса (стерил) ще се 

извозва на повърхността и ще се депонира на открито насипище (отвал или табан). При 

очаквано максимално количество от 1 632 000 t (или 615 850 m3) нерудна скална маса, 

нужната площ за ”Депо инертни руднични материали” ще възлиза на около 13 800 m2 

(виж ситуацията в Графично приложение № 1). По-нататък във времето, при завършени  

минни изработки, в определени зони от иззетите пространства ще може да се върне част 

от нерудна скална маса за руднични запълнения. Технологията на насипищните работи на 

депото за нерудна скална маса е описана по-нататък в т. 1.7.3.2. 

Освен насипището за инертна скална маса, на площадката на ”Грънчарица център” 

ще бъде отделена определена площ за депо за съхранение на хумосен почвен слой, 

отстранен при строителните работи на площадката  (виж Графично приложение № 1). 

В Доклада за ОВОС ще бъде представена пълна информация за необходимите 

наземни насипищни работи и организацията на посочените две депа –  за инертна скална 

маса и почвен хумусен слой.  

Взривни  работи 

При минните изработки в рудника ще се прилага схема на пробивно-взивни работи. 

Взривните сондажи с диаметър 45 mm ще се пробиват с минна карета DD210 от 

подетажните галерии съгласно изготвените паспорти. Зареждането на същите ще става 

механизирано с амониево-селитрени взривни вещества Динолит (ANFO) или Емулит 

1200. Взривяването ще става от инициираща система NONELR. 

Предвижда се взривните работи да се обслужват от специализирана фирма за 

производство на взривни вещества (ВВ) и услуги – “ДиноНитроМeд” - Панагюрище. 

Взривните смеси ще се приготвят по съответната рецептура, в зависимост от конкретните 

условия (диаметър на сондажа, здравина, напуканост на масива, вода в сондажите и др.). 

Предвижда се изграждане на базисен взривен склад на отделна специализирана 
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площадка, а на подходящо място в подземния рудник да се устрой подземен разходен 

склад за взривни материали, както и раздавателни камери на всеки работен хоризонт. 

За взривните работи в рудника, съгласно ИП, се предвижда да се използват два типа 

взривни вещества: Динолит ANFO  – за работа в сухи забои, както и Емулит 1200  –  за 

работа при условия на обводнени забои. И двата вида ВВ са производство на  

ДиноНитроМед АД - Панагюрище, специалисти от което ще обслужват взривната 

дейност в рудника по силата на получени съгласно Директива 93/15/ЕЕС сертификати 

(МП 07 ЕХР 011 107 и  МП 07 ЕХР 015 108). В таблица 1.2-7 са съпоставени основните 

характеристики на двата предлагани за използване в рудника експлозива  –  Динолит 

ANFO и Емулит 1200, които са включени в списъка на допуснатите за промишлена  

употреба взривни материали местно производство и внос. 
 

Таблица 1.2-7  

Характеристики на взривните 

вещества 

 

Динолит (ANFO) 
 

Емулит 1200 

1. Външен вид  Гранули със светложълт цвят   

и мирис на дизелово гориво 

Еднородна емулсия със 

сиво-бежов цвят */ 

2.  Насипна маса,  kg/m3 800 ± 50 1200  ± 100 

2. Състав, % маса 95 %  амониев нитрат 

  5 %  дизелово гориво 

 

                    */ 

3. Обем на газообразните 

продукти при взривяване, l/kg 

 

980 

 

940 

4. Топлина на взрива, J/kg 3 650 3 200 

5. Скорост на детонация,  m/sec > 3 200  > 5 000 

5. Иницииране NONELR – инициираща 

система 

NONELR – инициираща 

система 
*/  Съдържа два невзривни компонента – емулсионна матрица и газифициращ агент, които се смесват 

по време  на зареждане в сондажа. 

 

В Доклада за ОВОС ще бъде дадена пълна информация относно разхода на ВВ и 

направена оценка на ”залповите” емисии на вредни вещества при възприетия сменен 

цикъл на работа, който включва: 

- Подготвителни работи (до 0,5 часа – ако се налагат); 

- Товарене и извозване на добития материал от предходната смяна (3 - 3,5 часа); 

- Пробиване на дупки и взривяване (2,5 - 3 часа); 

- Проветряване ( 1 час). 

Ще се прилагат две схеми на взривяване при следните проектни максимални 

количества взривни вещества: 

- При разкриващи, капитални и подготвителни работи –   еднократно в края на всяка 

смяна, чрез взривяване в 4 забоя през 15 мин. при средно количество ВВ на един забой от  

126 kg, или общо 504 kg за смяна; 

- При добивните работи по време на експлоатация на рудника – 12 пъти месечно 

(средно 3 пъти седмично) по 460 kg за взривяване.  

Вентилационни системи   

За основното проветряване на рудника  при осъществяването на добивните работи 

ще служи капиталната вентилационна уредба, съоръжена със смукателен центробежен 

вентилатор Т2.250.2Х250 с капацитет до 103 m3/sec (респективно 371 000 m3/h). Тя ще 

бъде разположен на изхода на капиталната вентилационна галерия. При светло сечение  

от 13,0 m2 , дебитът от 103 m3/sec отговаря на изискването за допустима скорост на 

аспирирания поток въздух не по-висока от 8 m/sec. За прокарване на разкриващите и 
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подготвителните изработки, които са от затворен тип (т. нар.”глухи изработки”) ще се 

използуват системи за местна (локална) вентилация, които се състоят от осеви 

вентилатори тип Т2.71.2Х45 или СО-9/45 и СО-9/55  дебит от 6 m3/sec до 21 m3/sec. 

В Доклада за ОВОС ще бъде представена по-подробна информация за 

вентилационните системи. 
 

Телекомуникации 

 За оперативното управление на производството ще бъде изградена локална 

автоматизирана телефонна централа с 60 поста, разположени в надземната и подземна 

част на рудника. За управление ще се ползва  система от безжични комутатори. 
 

1.2.1.9. Щат на персонала на рудника – организация на производството   

Находището ”Грънчарица център” ще се експлоатира от фирмата "Ресурс-1" АД. 

Дружеството е с едностепенна структура на управление и се управлява от Съвет на 

директорите и Изпълнителен директор. Дружеството ще се придържа към класическа 

функционална структура на организационно-управленски отношения, като основните 

дейности ще са организирани в 7 структурни единици, както е посочено в таблица 1.2-8. 

Общата численост на персонала, зает в подземните  и наземни видове работи, е 

представена в следващата таблица 1.2-9. 

Таблица 1.2-8  

Структура и численост на персонала на площадка ”Грънчарица център” 

Подразделения –   направления, участъци и 

производствени звена 

Общо      

персонал 

Работници и 

обслужващи 

Специалисти 

и служащи 

I.  Управление 13 - 13 

II. Направление ”Рудодобив” –  общо 

     в  т. ч. участъци и производствени звена: 
121 107 14 

    1. Участък ” Пробивно-взривни работи” 44 39 5 

    2. Участък ”Рудничен транспорт” 33 28 5 

    3. Звено ”Управление на скалния натиск” 17 16 1 

    4. Звено ”Руднична вентилация” 5 4 1 

    5. Звено ”Рудничен подем” 13 12 1 

    6. Звено ”Трошачно отделение и ГТЛ” 9 8 1 

III. Направление ”Енерго-механично обслужване и 

подържане на рудничната инфраструктура” 

 

19 

 

18 

 

1 

IV. Направление ”Безопасност и здраве” 6 - 6 

V. Направление ”Опазване на околната среда” 12 7 5 

VI. Направление ”Администрация” 7 - 7 

VII. ”Минно-спасителна служба” (МСС) */ 32 31 1 

                                                  Общо персонал: 210 163 47 

*/ Поради спецификата на дейността си, звеното МСС се включва към групата на подземния персонал; 

Впрочем, МСС заедно с Медицинската служба ще бъдат в сграда, която ще се построи на терен в с. 

Кръстава.  

 

Таблица 1.2-9 

Обобщени данни за обслужващия персонал на площадка ”Грънчарица център” 

 Обслужващ персонал на           

площадка ”Грънчарица център” 

Общ обслужващ 

персонал 

Подземен 

персонал 

Надземен   

персонал 

   1.Работници  -    брой 162  (97,8 %) 148 5 

   2. Служащи и специалисти -  брой 47  (2,2 %) 15 32 

    3. Общо - брой   210  (100,0 %) 163 47 
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1.2.2. Транспортиране на волфрамовата руда      

Вътрешен транспорт 

За транспортиране на нерудната скална маса до депото ще се ползва един 20-тонен 

дизелов автосамосвал (ТН320 или БЕЛАЗ 7540-А). Рудничният транспорт на материали, 

резервни  части и взривни материали ще се извършва от 4 лекотоварни автомобила  

”Тойота”, които,  според световната минна практика, се считат за най-подходящи при 

подземен добив. Ежесменната доставка на взривни материали от взривния склад до 

работните места ще бъде с лекотоварен автомобил, снабден с ADR-сертификат.  

Доставката на дизелово гориво до подземния склад за ГСМ на хоризонт 1030 ще се 

извършва със специализирани минни цистерни ”Normet” с вместимост 4,6 m3.  
 

Външен транспорт  

Предвижда се, добиваната волфрамова руда (годишен капацитет 285 600 t/y, с 

едрина -25 mm), като краен продукт на рудничната дейност, да отива за по-нататъшна 

преработка до волфрамов (шеелитов) концентрат от външна фирма  –  ОФ ”Елшица” на 

Майнинг инвест” ЕООД.  Предлагат се варианти на автотранспортна схема. 

За дестинацията по републикански пътища ще се ползва специализиран авто-

транспорт от 20-тонни дизелови самосвали, които покриват емисионните стандарти  

EURO IV - EURO V (с показаните в таблица 1.2-10 ограничителни емисионни норми).  

Автотранспортът ще ползва задължително дизелово гориво, отговарящо на ”Наредба за  

изискванията за качество на течните горива…” (Обн. ДВ бр. 66/25.07.2003 г., последно 

изм. и доп., ДВ бр. 36 от 10.05.2011 г.), като съществена предпоставка за постигане на 

незначимо въздействието върху компонентите на околната среда.  
 

Таблица 1.2-10 

  Допустими емисии, g/kWh 

Дизел (от месец, година) Тест CO HC NOx PM 

EURO IV (10. 2005) */ ECS &ELR 1,5 0,46 3,5 0,02 

EURO V (10.2008) */ ECS &ELR 1,5 0,46 2,0 0,02 

EURO V (01. 2013) **/ WHSC 1,5 0,13 0,13 0,01 

   */ Съгласно Direcrive 2005/55/EC; 

**/  Съгласно Regulation 582/2011 (съответна на американски стандарт US 2010 ). 

За облекчаване на трафика в обсега на град Велинград, съществено за екологията на 

района значение ще има и предвижданият обходен път (за пътя  № II-84 Септември -

Велинград - Разлог), като мероприятие за извеждане на транзитното автомобилно 

движение извън града и подобряване на пътната инфраструктура. (”Доклад за оценка на 

съвместимостта на Общ устройствен план на община Велинград …”, юни 2012 г.). С 

неговата реализация ще се намали шумът, вибрациите и атмосферното замърсяване. Ще 

се ограничи и рискът от инциденти с транзитно преминаващите превозни средства. 

 С цел максимално облекчаване на транспортното натоварването през селищата по 

пътя от площадка ”Грънчарица център” до ОФ ”Елшица” се предлага т. нар. 

”поливариантна транспортна схема”, т. е. едновременно използване на няколко пътни 

трасета за движение на дизеловите самосвали, както за пълните с руда курсове, така и за 

празните обратни курсове. Особено внимание при такава една схема ще бъде оказано на 

трафика през Велинград и останалите селища в равнината (Варвара, Септември, 

Карабунар, Калугерово, както и през Кръстава, Юндола, Голямо Белово, Малко Белово, 

Белово, или Варвара, Братаница, Звъничево, Пазарджик, Големиново).  
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Предлага се за проучване  и възможността за включване в транспортната схема  на 

теснолинейния ж.п.транспорт по трасето ”гара Аврамово - гара Септември”, със 

съответните претоварни бази за връзка с автотранспорт (виж Текстови приложения № 3). 

На анализ и оценка в Доклада за ОВОС  подлежат следните възможни за използване 

транспортни трасета от републиканската пътна мрежа: 

 Площадка ”Грънчарица център” –  път III-843 (Сърница-Велинград)  – Велинград 

(околовръстен път) – Варвара – Септември – Карабунар – Калугерово –  ОФ ”Елшица” 

(маршрут с дължина 80 km); 

 Площадка ”Грънчарица център” –Кръстава – Аврамово – Юндола –  Белово – 

Септември – Калугерово  – ОФ ”Елшица” (дължина 95 km). 

 Обратен курс по същото трасе: ОФ ”Елшица” – Калугерово – Септември – Белово 

– Юндола – Кръстава – Площадка ”Грънчарица център” (дължина 95 km); 

 Площадка ”Грънчарица център” –  път III-843 (Сърница-Велинград) – Велинград 

(околовръстен път) – Варвара – Братанци – път I-8 (Белово-Пазарджик) – Звъничево –

Пазарджик –  Гелеменово – ОФ ”Елшица” (дължина 90 km). 

След реализация на предвижданият обходен път през Велинград на № II-84 

(Септември - Велинград - Разлог) може да се включи  и трасето (за пълни и обратни 

курсове) площадка ”Грънчарица център” –  Юндола – път II-843 – Велинград (обходен 

път) и нататък по някой от горните маршрути. 

При определяне на конкретните транспортни трасета, в т. ч. и най-краткото трасе 

през Велинград трябва де се вземат предвид няколко основни положения, а именно: 

-  Да се ползват различни трасета за пълните и празни курсове на самосвалите, с 

компютърно отределян график; 

- За курсовете на пълните самосвали през Велинград за сега се препоръчва маршрут 

по обходния на Велинград път през промишлената зона на града; 

-  За транспортирането на годишния добив руда (не по-малко от 285 600 t/y) с 20-

тонни дизелови самосвали, при средно 300 работни дни в годината, с резерв за 

презапасяване може да се приеме средно по 50 курса на ден;  

-  Максималният брой ”пълни курсове” през Велинград, пресметнати при средно-

дневна продължителност 11 часа в денонощие (в светлата част на деня сутрин от 7,0 ч. до 

14,00 ч. и след обед от 16,00 ч. до 20,0 ч.), респективно ЕФРВ = 3 300 часа общо работни 

часове в годината; ще възлиза средно на 4,5 самосвала за 1 час; Приемаме 5 курса за  час, 

или резерв от около 33 000 тона  в повече превозвана годишно руда (около 12 % от 

общото годишно количество превозвана руда) за покриване на паузите в дните с 

невъзможно движение през зимата);    

- Например, пресмятанията показват, че по обходния на Велинград път през 

промишлената зона,  по протежение на около 5 km ще минават през 20 минути двойка 

самосвали с руда в светлата част на деня (сутрин от 7,30 ч. до 14,00 ч. и след обед от  

16,00 ч. до  20,00 ч.). Трябва да се посочи още, че в селищата по пътя, курсовете с товар 

са по нанадолнище или по равно трасе, така че не се налага форсиране на двигателите, и 

емисиите в отработените газове ще бъдат минимални. 

- За обратните празни курсове на самосвалите може да се препоръча маршрут през 

Белово, Юндола (път III-482) и селата Аврамово и Кръстава. 
 

1.2.3. Флотационно обогатяване на волфрамовата рудата 

Както беше показано по-горе, с оглед да се избегнат основните предпоставки за 

негативно въздействие върху околната среда в района на обекта ”Грънчарица център”, 

Инвеститорът ”Ресурс -1” АД  прави съществена промяна в технологията и организацията 
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на рудодобива и преработването на волфрамовата руда. За флотация на рудата ще се 

използва действащата ОФ ”Елшица” и прилежащото й хвостохранилище ”Влайков връх”..  
 

1.2.3.1. Местоположение  на ОФ ”Елшица” 

Производствената площадка на ОФ ”Елшица” е разположена на около 1 km южно от 

с. Елшица, област Пазарджик) на площ от около 60 дка. Карта на района с место-

положение на обогатителната фабрика и хвостохранилището е показана  с теренно-

ситуационен план на площадката в Графично приложение № 2. 

ОФ ”Елшица” трябва да се разглежда като самостоятелна производствена единица, 

която след реализация на ИП ще бъде функционално свързана с дейността на рудник 

”Грънчарица център” по силата на договорно обвързване. 
 

1.2.3.2. Технологична схема на флотация на волфрамовата руда 

А. Обогатяване на волфрамовата руда 

За обогатяване на волфрамовата руда от находище ”Грънчарица център” съгласно 

ИП се предвижда да се използват технологичните линии на ОФ ”Елшица”, след известни 

реконструкции в схемата и оборудването й. Проектният средно-денонощен капацитет на 

фабриката по руда е 1500 t/24h. Сега ОФ ”Елшица” работи с намален капацитет и 

преработва до 60 000 t/y (230 t/24h) велц-клинкер от КЦМ АД. Предвижда се в бъдеще 

(след около 5-6 години), когато бъдат преработени натрупаните стари количества велц-

клинкер, капацитетът й да падне до текущите за Велц-производството на КЦМ АД около 

30 000 t/y велц-клинкер.  

ОФ ”Елшица” работи в затворен воден цикъл с прилежащото й хвостохранилище 

”Влайков връх”, оформено в котлована на бившия открит  рудник ”Влайков връх” (виж 

фиг.1.2-1). Принципните технологични схеми на рудоподготовка, пиритна и шеелитова 

флотация на волфрамовата руда са представени на следващите фигури 1.2-2 и 1-2-3. 

Доставената с автотранспорт волфрамова руда (с максимален размер на късовете до 

25 mm) се разтоварва на открита складова площадка ”Елшица”, от където с грайферен 

кран през кантар се прехвърля регулярно в приемния  бункер за флотация с вместимост 

500 t. Откритият склад трябва да има капацитет да осигури поне 7-дневна работа на 

инсталацията, с оглед да покрива производствените нужди  в случаите на транспортни 

затруднения, главно през зимните  месеци на годината. От 500-тонния приемен бункер, 

посредством пластинчат питател с широчина 1500 mm, рудата се подава в инсталация за 

сухо пресяване  ±5,0 mm, където ситната фракция  -5 mm се отделя и отива на мокра 

класификация. Едрата фракция +5,0 mm, посредством  гумено-транспортна лента, се 

подава в захранването на топкови мелници за мокро смилане (2 броя, работещи в 

паралелна схема).  
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 Фиг. 1.2-1 

Карта на района с местоположение на  Обогатителна фабрика ”Елшица” и 

хвостохранилище ”Влайков връх” 

Хвостохранилище ”Влайков връх” 

ОФ ”Елшица” 
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Волфрамова руда  -25 mm 

Пресяване  ± 5 mm 

 +5 mm -5 mm 

 

Двустадийно                   

смилане в  топкови мелници 

Класификация 

Прелив за флотация 

 (75 % клас -0,08 mm) 

 

Основна пиритна флотация 

I-ва пречистна флотация 

II-ра пречистна флотация 

 

Контролна флотация 

Отпадък от пиритната флотация 
(в цикъл ”Шеелитова флотация”)   

Пиритен концентрат 
(за депо) 

    Фиг. 1.2-2 

Принципна технологична схема на рудоподготовката   

и пиритната флотация на площадка ”Елшица” 

 

Води в рецикъл от 

хвостохранилище 

”Влайков връх” 
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Отпадък от пиритната флотация – пулпа  (от фиг. 1.2-3) 

Агитация (10 min, 25 0 C) 

Основна шеелитова флотация 

  I-ва пречистна флотация  Контролна флотация 

II-ра пречистна флотация 

Шеелитов концентрат  

(за доводка) 
    Флотационен отпадък 
      (към хвостохранилището) 

 III-та пречистна флотация 

     IV-та пречистна флотация 

 

Сгъстяване 

и филтруване 

Шеелитов концентрат 
(краен продукт)  

Отпадъчни води 
(към хвостохранилищенто) 

                Фиг. 1.2-3 

Принципна технологична схема за стадия на шеелитова  

флотация на площадката на ОФ ”Елшица” 
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Пресевната инсталация е снабдена с аспирационна система, като аспирирания 

запрашен поток (дебит 10 000 Nm3/h) ще се подлага на очистване от прах в ръкавен 

филтър с импулсна регенерация на тъканта (тип ФРИРТ 80 с филтрувална площ 80 m2), 

след който ще се изхвърля в атмосферата през комин с височина 15 m и диаметър на 

гърлото му 0,6 m.  

Сливът от топковата мелница попада в зумпф, от който с центробежна пясъчна 

помпа (работна и резервна) материалът постъпва за класифициране в хидроциклони тип 

Кребс-750 (работен и резервен). Пясъците от хидроциклоните постъпват директно в 

захранването на топковата мелница, а сливът от хидроциклоните по гравитачен 

тръбопровод се подава за пиритна флотация. 

Пиритната флотация ще се осъществява в 8 броя флотационни машини тип 

Вемко 40 m3 и 2 броя Денвер-30. Отделеният пиритен концентрат (годишно количество 

4 400 t/y), след обезводняване на барабанен вакуум-филтър (2 броя), се събира на 

временна открита складова плошадка, от където с автосамосвали (20-тонни дизели 

EVRO IV- EVRO V) през кантар се транспортира и предава за следваща преработка в 

схемата на оловно производство на КЦМ АД - Пловдив.  

Пречистеният от пирита продукт (като пулпа) с центробежна пясъчна помпа 

(работна и резервна) се подава в кондициониращ агитатор с обем 80 m3, от който по 

гравитачен тръбопровод се захранва шеелитовата (волфрамова) флотация. Шеелитовата 

флотация се реализира в един стадий на основна флотация с четири стадия на пречистна 

флотация и един стадий на контролна флотация (фиг. 1.2-3). Осъществяват се във 

флотационни машини Вемко 40 m3 – 8 броя, Денвер 30 – 2 броя, и Денвер 60 – 3 броя 

(или Денвер 30 – 6 броя). 

Междинните продукти от пиритната и шеелитовата флотации се транспортират с 

помощта на центробежни помпи. Сгъстяването на междинните продукти след ІІ-ра и 

ІV-та пречистни флотации се осъществява в два радиални утаителя (сгъстители) с 

диаметър 12 и 10 m. Обработката за обезводняване и промивката се провежда в 2 броя 

филтър-преси.  

Крайният отпадък от шеелитовата флотация постъпва на сгъстяване в радиален 

утаител (сгъстител) с диаметър 12 m, като избистреният слив след кондициониране се 

подава обратно в технологичния процес, а сгъстения отпадък, като ”долен слив” с около 

40-50 % твърда маса в пулпата, се транпортира с центробежни пясъчни помпи до 

хвостохранилището ”Влайков връх”. 

В следващата таблица 1.2-11 са представени данни за химическия състав на 

получаваните при флотацията продукти –  пиритен и волфрамов концентрати (за 

преработване в КЦМ АД) и флотационен отпадък (за депониране в хвостохранилище 

”Влайков връх”), съпоставени със средния състав на преработваната волфрамовата 

руда.  
 

Таблица 1.2-11 

Химически състав на средни проби (в % суха маса) от флотационните продукти – 

пиритен концентрат, волфрамов концентрат и флотационен отпадък, съпоставени 

със състава на преработваната волфрамова руда (среден състав) 

 

Компоненти 

Волфрамова 

руда     

Пиритен  

концентрат      

Волфрамов 

концентрат 

Флотационен 

oтпадък     

SiO2 70,77 12,5 45,0 76,04 

Al2O3 5,18 1,0 3,0 5,57 

CaO 1,30 0,2 1,2 1,40 

MgO 0,64 0,1 0,5 0,69 
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Na2O 1,48 0,3 н.д. 1,59 

TiO2 0,52 н.д. н.д. 0,56 

Fe    4,80  1/ 38,0 1,3    1,59  2/ 

S    3,92  1/ 44,0 0,5 0,20 

Mn 0,24 < 0,1 н.д. 0,26 

P 0,08 н.д. н.д. 0,09 

CO2
  3/ 4,56 н.д. н.д. 4,80  

Н2О 4/ 3,05 н.д. н.д. 3,28   

WO2 0,3649 < 0,1 32,0 5/     0,05 

Други  3,32 3,8 -   3,83 6/     

Количество, t/y 285 600 4 400 2 700 7/ 279 100 8/ 
      1/    Съответстват на 6,97 % FeS2 (пирит) и 2,22 % Fe2O3 (хематит); 
      2/    В т. ч. 1,1 % желязо като Fe2O3; 
    3/   От карбонатите на калций, магнезий е др.;  

     4/   Хидратна вода; 
       5/   WO3 във волфрамовия концентрат 30-35 % WO3 , приета средна оразмерителна  

стойност 32 % WO3; 

    6/   Общо съдържание на тежки метали (Pb, Zn, Cu, Cd) под 0,1 %; 
      7/   Волфрамов концентрат с 32 % WO3 (при 84,7 % извличане на WO3 при флотациятя); 

     8/   Общо около 8 370 000 t (или около 3 800 000 m3)  флотационен отпадък (хвост) за 

депониране в хвостохранилище ”Влайков връх”. 

 

1.2.3.3. Третиране на отпадъчните продукти на флотацията – флотационен  

отпадък (хвост) 

За депониране на флотационния отпадък (хвост) от обогатяването в ОФ ”Елшица” 

на волфрамовата руда ще се използва действащото хвостохранилище ”Влайков връх”. 

Хвостохранилището е оформено в котлована на ликвидирания още през 1979 г. открит 

рудник ”Влайков връх”. По-добра алтернатива по отношение опазване на околната 

среда на тази площадка не съществува.  

Относно управлението на минните отпадъци, в т. ч. и хвоста от волфрамовата 

флотация (виж по-нататък и т. 1.7.3.2), се съблюдават нормите на глава осма от Закона 

за подземните богатства, при спазване и на ”Наредбата за специфичните изисквания за 

управление на минните отпадъци” (ЗПБ - ДВ.бр.10/2009 г.).  

Флотационният отпадък от преработваната  в ОФ ”Елшица” волфрамова руда ще 

се довежда до хвостохранилище ”Влайков връх” чрез хидротранспортна система. За 

целта може да се използва съществуващия хвостопровод до хвостохранилището, който 

е изпълнен от базалтирани тръби Ф300 mm. Наред с него се предвижда и изграждане на 

втора нитка хвостопровод (тръби PEHD - висока плътност), успоредно на първата и с 

продължаващо трасе за намиване в отдалечения на стената край на хвостохранилището.  

 

1.3.   Производствен капацитет –  режим на работа и обслужващ персонал,        

използвани реагенти, срок на експлоатация  
 

А. Добив на руда в  рудник ”Грънчарица център”  

Основните характеристики на производствения режим на работа в подземен 

рудник ”Грънчарица център” могат да се обобщят както следва: 

-  Годишно производителност по руда за флотация – 285 600 тона годишно;                                       

-   Годишна производителност по стерил (за депо) –  54 400 тона годишно;                                                                                                           

-  Брой на работните дни в годината (ЕФРВ)   –  260 дни годишно (6240 часа); 

-  Брой на работните дни в седмицата  –  5 дни седмично;  

-  Брой на работните смени дневно  –  3 смени дневно; 
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-  Продължителност на работната смяна – 8 часа (за подземния персонал – 7 часа). 

-  Обслужващ персонал – общо 210 души, в  т. ч. 47 души  ИТР и 163 работници. 

Използваните реагенти и опасни вещества и материали се свеждат до: 

- Хидратна вар (за приготвяне на варно мляко) и коагулант, необходими за работа 

на Пречиствателната станция за руднични води; 

- Взривни вещества  Динолит ANFO   (за работа в сухи забои) и Емулит 1200  (за 

работа при условия на оводнени забои); И двата вида ВВ са производство на  

ДиноНитроМед АД – Панагюрище; 

- Гориво-смазочни материали (ГСМ) за автотранспортната и минна техники. 

В Доклада за ОВОС ще бъде дадена пълна характеристика на опасните вещества 

със съответните им листи за безопасност и изискванията за безопасно съхранение. 
 

Срокът на съществуване на рудника ще бъде 33 години, от които 3 години за 

строителство и 30 години експлоатация на обекта. Предвиждат се и 3 години за 

следексплоатационни работи със съответните дейности по закриване на обекта и 

рекултивация на нарушените терени. 
  

Б. Обогатяване на  рудата в ОФ ”Елшица” 

Основните характеристики на производствения режим на преработката на 

волфрамовата руда в инсталация на ОФ ”Елшица” могат да се обобщят както следва: 

- Годишна производителност (средна), тона годишно              285 600 

 - Работни дни в годината                  260 

- Работни смени в денонощието           3 

- Работни часове на смяна           8 

- Работни часове годишно                   6 240 

- Коефициент спрямо календарния фонд,  %                                       71,2 

- Средночасова производителност, t/h        46,0 

- Съдържание на WO3  в преработваната руда, % суха маса                          0,3649 

- Извличане на волфрам (като WO3) от рудата, %                  84,7 

- Съдържание на WO3 в концентрат,  % средно      32 

- Обслужващ персонал, брой         47 

  в т. ч.:    ИТР и служащи, брой         5 

      Работници, брой        42 

В производствения процес на флотация на волфрамовата руда в условията на ОФ 

”Елшица” ще се използват стандалтни, утвърдени в практиката флотореагенти. 

Препоръчва се следния реагентен режим:  

- Пиритът се флотира с ксантогенат и борово масло в слабоалкална среда при 

добавка на водно стъкло (натриев силикат) като депресор на волфрамовите минерали; 

- Волфрамовите минерали (в т. ч. и шеелит) се флотират с натриев олеат 

(респективно олеинова киселина) в алкална (содова) среда. 

В Доклада за ОВОС ще бъде дадена пълна характеристика на предлаганите за 

използване флотационните реагенти като опасните вещества със съответните им листи 

за безопасност. 
 

1.4. Основни природни суровини за реализация на ИП 
 

Основната природна суровина, която ще се добива от находището ”Грънчарица 

център” е волфрамсъдържаща руда, с основна рудна минерализация от шеелит и пирит. 

Съгласно ИП волфрамовата руда ще се подлага на флотационно обогатяване до 

получаване на волфрамов и пиритен концентрати, което ще се реализира извън 

площадката на ”Грънчарица център” (в действащата ОФ ”Елшица”).  
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 Наред с волфрамовата руда за по-нататъшно третиране ще се отделя и нерудна 

скална маса (стерил), за която се предвижда организиране на отвал (насипище) за 

депониране. В последствие, с напредване на добивните работи част от нерудния стерил 

ще се връща в рудника за запълнения в определени отработени галерии. Обобщени 

данни за количествата на отделните продукти на рудодобива, като средногодишни и 

количества за целия период на експлоатация, са съпоставени по-горе в таблица 1.2-3.  

В качеството на природни ресурси ще се ползва вода за производствени нужди, а 

индиректно –  електроенергия и горива (дизелово гориво и смазочни материали). В 

последствие ще бъде представена необходимата документация за получаване на 

разрешение за водоползване.  
 

1.5. Инфраструктура, връзка с други съществуващи/планирани инвестиционни    

предложения 
 

На този етап няма информация за други инвестиционни намерения за промишлена 

дейност в района на обекта , в т. ч. и за експлоатация на полезни изкопаеми. Съгласно 

ИП се предвижда осъществяване на функционална обвързаност със съществуващи 

промишлени и инфраструктурни обекти, както следва: 

 Външното електрозахранване ще се осъществи по трасе с напрежение 20 kV с 

връзка от Трафопост (ТП) „Мечо корито” на съществуващата линия Велинград – 

Кръстава ще продължи по старо съществуващо трасе и ще завърши в Централната 

разпределителна подстанция (ЦРП) на площадка „Грънчарица център”, съгласно 

сключен Предварителен договор № 1168965/25.03.2014 г. с ЕВН България 

Електроразпределение” ЕАД. 

 Трасето на електроразпределителната мрежа от Велинград до ТП „Мечо корито” 

ще бъде реконструирана от „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, а трасето 

от ТП „Мечо корито” до ЦРП на площадката ще бъде осъществено чрез 

зъстановяване на съществуващата стра линия ТП „Мечо корито” – ТП „Лавката” от 

„Ресурс-1” АД. 

 За отчуждаване, или владение и ползване на земи – частни и от Държавен горски 

фонд, които ще бъдат заети от наземни подобекти на производствената площадка 

”Грънчарица център”, се предвиждат съответните процедури с калкулиране на 

разходите. Ще се използват и налични пътни връзки в района на находището, както и 

пътища от националната пътна мрежа (главно път III-843 ”Сърница - Велинград”,  път 

III-842 ”Белово - Юндола” и междуселския път за сeло Кръстава, за който се налага 

съществен ремонт).  

 Съгласно ИП, за флотация на волфрамовата руда от находище ”Грънчарица 

център ” ще се използват наличните мощности на действащата ОФ ”Елшица” и 

хвостохранилището към нея ”Влайков връх” (виж по-горе т. 1.2.2). В тази връзка се 

предвижда взаимодействие с  ”Майнинг инвест” ЕООД , като в Доклада за ОВОС ще 

бъде представен съответния съгласувателен документ. 

 Произвжданият волфрамов концентрат ще се реализира на вътрешния пазар, като 

основен потребител ще бъде КЦМ  АД - Пловдив. Има договореност  между ”Ресурс-1” 

АД  и  КЦМ АД  относно следващата фаза на преработване на получавания в ОФ 

”Елшица” шеелитов концентрат. В тази връзка КЦМ АД  ще инвестира на терен от 

производствената си площадка изграждане на инсталация за хидрометалургична 

преработка на шеелитовия концентрат до търговски продукти –  волфрамова киселина 

(H2WO4), волфрамов оксид (WO3), или амониев параволфрамат [3(NH4)2O.7WO3.nH2O]. 

Предвижда се и аналогично споразумение с КЦМ АД  за преработване на пиритния 

концентрат в схемата на оловно производство на Комбината.  В Доклада за ОВОС ще 

бъдат представени съответните съгласувателни документи с  КЦМ АД. 
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1.6. Етапи на реализация (строителство, експлоатация, извеждане от 

експлоатация) 

1.6.1. Етапи на строителство и експлоатация  

Предвижда се етапите на реализация на ИП да се осъществят както следва : 

- Етап “Строителство” –  З години,  включващ придобиване на собственост, 

отчуждаване и други вещни права върху концесионната площ, проектиране, разрешения 

за строеж, подземното минно строителство, строителството на наземните подобекти;                        

- Етап “Експлоатация” – 30 години;                                                                                                                                                

- Етап “Закриване, ликвидация, рекултивация, мониторинг” – 3 години. 

Предвижда се  подземното минно строителство, строителството на наземния 

комплекс и спомагателните стопанства  да се изпълнява паралелно след получаване на 

съответните разрешителни, предвидени по закон. 
В Доклада за ОВОС ще бъде представена подробна информация за окончателния 

вариант относно етапите за строителство, експлоатация и закриване на обекта при 

реализация на ИП, както и ориентировъчни данни за съответните капиталовложения. 

Ще бъде представен и конкретния график за изработките при строителството на 

рудника. 
 

1.6.2. Извеждане от експлоатация – рекултивация на нарушени терени 

Предвеждат се общо 3 години технологично време за рекултивация на рудника и 

неговите подобекти. Предмет на рекултивацията – техническа и биологична, са 

терените, които ще бъдат нарушени от производствената и друга дейности на площадка 

”Грънчарица център”. Целта е да се дадат решения за рекултивация, реализацията на 

които ще доведе до съхраняване на наличните почвени материали, ограничаване 

въздействието на водната и ветрова ерозия в рекултивираните площи и приобщаване на 

обекта към съществуващия ландшафт. Рекултивационните работи ще се изпълняват в 

последователност – техническа и биологична рекултивация, при пълно съответствие с 

изискванията на нормативните документи: 

- Закон за опазване на земеделските земи ( обн.ДВ бр.35/1996 г., с изм. и доп.); 

- Наредба № 26/2002 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт ( обн. ДВ бр. 

89/1996 г., изм. доп. ДВ бр. 30/2002 г.). 

За целите на следексплоатационната рекултивация на обекта ще се изготви и 

утвърди от съответната инстанция цялостен работен проект. В Доклада за ОВОС ще 

бъде предоставена необходимата подробна информация за техническата и биологична 

рекултивации на обекта ”Грънчарица център”.  

 

1.7. Определяне на вида и количеството вредни емисии и на очакваните отпадъци 

в резултат  на експлоатация на инвестиционното предложение    
 

1.7.1. Емисии в отпадъчни газове  

Спецификата на минните дейности при подземния рудодобив съгласно ИП не 

предполага организирани емисии на вредни вещества от стационарни източници. Могат 

да се очакват само неорганизирани емисии, при това непостоянни с променлива честота 

във времето, главно по причина на ветрово разпрашаване от открити площи с наличен 

сух, дребнозърнест материал, както и емисии от отработени газове на двигатели с 

вътрешно горене (ДВГ) на строителна и транспортна техника. Тези емисии ще бъдат с 
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намален интензитет и ограничен териториален обхват. Предвиждат се мерки за тяхното 

ограничаване, така че да не се нарушава качествота на атмосферния въздух в района. 
 

1.7.1.1.  Очаквани емисии при експлоатация на обекта ”Грънчарица център” 

На основата на представената по-нататък обосновка, относно благоприятните  

климатични и метеорологични характеристики за района (виж т. 3.1.1) и като се има 

предвид, че в района на ИП практически няма промишлени замърсители, може да се 

направи изводът, че при съществуващата ситуация, атмосферния въздух практически не 

търпи негативни въздействия. В Доклада за ОВОС ще бъдат предоставени резултати за 

количествена оценка при съществуващата емисионна ситуация в района и ситуацията, 

възникнала в резултат на рудничната дейност на бъдещия обект.  
 

А. Емисии от рудничната дейност 

При реализация на ИП на площадка ”Грънчарица център” не се очаква генериране 

на емисии в атмосферния въздух от специално изградени изпускащи устройства на 

стационарни емисионни източници. Постоянни емисии от дейностите по експлоатация 

на подземния рудник ще има само от капиталната вентилационна галерия в зоните на 

нейния приземен изход (виж Графично приложение № 1). Както е показано по-долу, те 

ще бъдат минимални. 

Изискванията за хигиена на труда при подземните минни работи налагат сериозни 

мерки за проветряване на рудничните забои и галерии чрез принудително вкарване на 

свеж въздух. За проветряване основно служи главната  вентилационна уредба, устроена 

на приземния изход на капиталната вентилационна галерия –  центробежен вентилатор 

Т2.250.2Х250 с капацитет 371 000 Nm3/h. Светлото сечение на вентилационния отвор е 

13 m2, така че скоростта на изходящите аспирационни потоци ще има стойност, която е 

под общоприетата ограничителна скорост от 8 m/sec.  

Изхвърляния в атмосферата аспирационен поток ще съдържа основно един вреден 

компонент – обща прах. При посочените скорости на потока, трябва да се очаква, че 

прахът ще бъде в категорията на ”финни прахови частици с размери под 10 µ” (ФПЧ10).  

Съдържанието на прах в изхвърляния отпадъчен поток, по принцип трябва да  

съответства на запрашеността на вентилираните забои и галерии, която трябва да 

удовлетворява изискванията на Наредба № 13/24.07.1992 г. за пределно допустимите 

концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда. За оразмеряване на 

руднични вентилации обаче се приема стойност за ПДК на прах (до 2,0 mg/m3), която е 

няколко пъти по-ниска от допустимите по Наредба № 13/1992 г. съдържания на прах 

(Приложение 2 към чл. 4, ал. 1, съответно 10 mg/m3 средно-сменна норма за ПДК за 

инертен прах при съдържания под 2 % SiO2, или 5 mg/m3 за прах при съдържания над     

2 % SiO2 ). На база  тази емисионна норма (ПДКпрах  = 2 mg/m3), в таблица 1.7-1 са 

представени  изчислените стойности за максимални емисии на прах, емитиран на изход 

от вентилационната шахта при работния дебит на вентилатора от 371 000 m3/h, 

съпоставени за сравнение с нормата за допустими емисии от стационарни източници. 

 

  Таблица 1.7-1     

  Съпоставка на максималните прахови емисии от вентилационната система    

на рудника с допустимата емисионна норма за стационарни източници 

Дебит на 

потока, 

Максимални емисии прах 

(реални очаквани стойности) 

Максимални емисии прах 

(съгласно Наредба 1/27.06.2005 г.) */   

 

m3/h mg/m3 kg/h  mg/m3 kg/h 

385 000 2,0 0,77 20,0 7,7 

                  */ Наредба № 1/27.06.2005 г., чл. 11, ал 1.  
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От приведените стойности на реално действащите норми за подземни рудници 

следва, че максималната възможна концентрация на прах в аспирирания отпадъчен 

поток ще бъде твърде ниска.  
 

Б. Отделяне на газове при взривните работи  

Завишени емисионни стойности в аспирирания поток на капиталната вентилация –  

прах, азотни оксиди NOx (NO и NO2) и въглероден оксид CO, може се очакват след 

взривяване в рудничните забои. Съгласно Цялостния проекта (м.април 2014 г.), ще бъде  

възприета организация на сменни циклични взривни работи, които ще се извършват по 

следните схеми: 

- При разкриващи, капитални и подготвителни работи –   еднократно в края на 

всяка смяна. Максимални стойности на емисии ще има при взривяване на 4 забоя през 

15 мин., при средно количество на един забой от 126 kg ВВ, или общо 504 kg за смяна 

(респективно 7560 kg седмично); 

- При добивните работи по време на експлоатация на рудника – 12 пъти месечно 

по 460 kg ВВ за взривяване (впрочем, относителен разход на взрив, в зависимост на 

типа изработка, варира до 2 kg за 1 тон добивана руда).  

Неизбежните при такава дейност емисиите са прах и азотни оксиди. Емисиите ще 

бъдат циклични, залпови по характер с малка продължителност (до 10-15 минути) и при 

големия капацитет на вентилационата система (средно 103 m3/sec, или 371 000 m3/h),     

т. е. при високата степен на разреждане, така че не се очаква съществено въздействие 

върху атмосферния въздух. Както показва практиката на действащи мини, очакваните 

максимални моментни концентрации на прах в аспирирания поток след взривяване ще 

бъдат под  допустимите норми от 20 mg/m3 (Наредба № 1/27.06.2005 г., чл. 11, ал.1). 

Конкретни данни от пресмятанията ще бъдат представени в Доклада за ОВОС. 

При взривните работи ще се използват водоустойчиви взривни вещества. За да 

бъде пълно изгарянето при взривяването и кислородния баланс да бъде нулев се 

предвижда рецептурата на взривната смес да се организира от специализираната фирма 

“ДиноНитроМед” – Панагюрище. 

 

1.7.1.2. Емисии при флотационната преработка на рудата 

Съгласно ИП, флотационата преработка на волфрамовата руда ще се осъществява 

на площадката на ОФ ”Елшица”, така че емисиите при обогатяване на рудата няма да 

обременяват ”площадка Грънчарица”. 

Основните операции на флотационното обогатяване на метални  руди, в т. ч. и 

тези в конкретния случай на преработка на волфрамовата руда, са ”мокри процеси”, 

които практически не генерират вредни емисии в атмосферния въздух. Замърсен 

отпадъчен поток ще се формира само от аспирацията на санитарно-техническата 

вентилационна система към отделението за подготовка на рудата –  процесът на ”суха 

класификация – фракции ±5 mm” (виж по-горе т. 1.2.3.2). Единствен замърсител в 

отпадъчния поток ще бъде нетоксичен прах. 

Предвижда се, аспирираният поток  да се очиства от прах в ръкавен филтър 

ФРИРТ 80 с обратно продухване на филтрувалната тъкан (модерна конструкция филтър 

тип ”Pul Jet”), след което, посредством смукателен вентилатор с капацитет от 10 000 

Nm3/h,  да се изхвърля в комин (височина 15 m и диаметър на гърлото 0,6 m). Този тип 

филтри осигуряват много добър пречистващ ефект –  значително под 10 mg/Nm3  

остатъчно съдържание на прах, при допустима норма 20 mg/Nm3  (Наредба № 1 от 

27.06.2005 г., чл. 11, ал. 1).  
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В Доклада за ОВОС ще бъде представена количествена оценка (посредством 

дисперсния модел Plume) за имисионото въздействие на емитираните вредности (прах) 

в обсега на производствената площадка ”Грънчарица център”. Подобен модел ще бъде 

приложен и за флотационната инсталация  за волфрамова руда в ОФ ”Елшица”, с 

отчитане и на евентуалния кумулативен ефект от емисионния източник на трошачно 

отделение при сега действащата флотационна линия за преработване на велц-клинкер.  
 

1.7.1.3. Неорганизирани емисии 

Наред с емисиите от ДВГ, предпоставки за възникване на неорганизирани емисии 

се създават при съхранението и работата със сухи прахообразни суровини или 

полупродукти на територията на откритите производствени площадки. Източници на 

неорганизираните емисии от прах могат да бъдат складовите площи и извършваните 

транспортни операции с товаро-разтоварни работи. За ограничавание на тези емисии, 

съгласно изискванията на Чл. 70 на Наредба № 1/27.06.2005 г., се налага перманентно 

поддържане на хигиена на пътищата да не се допуска разпиляването на суровини или 

отпадъци при транспортни операции и товаро-разтоварни работи. В тази връзка се 

предвижда: 

-   Редовно почистване с оросяване или миене на всички асфалтирани и бетонни  

транспортни участъци и площадки на територията на ”Грънчарица център”; 

- Частично затревяване на депото за рудничен стерил и пълно затревяване на 

временното депо за хумусен почвен материал (култури с дълбока коренова система) за 

следексплоатационната рекултивация на нарушините терини, така че тревното покритие 

да може да осигури и защита на депонираната почва от дъждовна и ветрова ерозия за 

дългия период на съхранение до рекултивация (съгласно чл. 10, ал. 3, от Наредба  № 

26/02.10.1996 г., обн. ДВ бр. 89/1996 г., изм. ДВ бр. 30/2002 г.) …”Хумусният пласт се 

съхранява за срок от 15 години, като височината на хумусните депа е до 10 m”; 

- Поддържане на тревните площи в добро състояние (поливане, подстригване и др.) 

В Доклада за ОВОС ще бъде дадена допълнителна информация относно 

неорганизираните емисии на производствената площадки при товарните дейности за 

транспорт на рудата. 
 

1.7.1.4. Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха 

При експлоатацията на производствените инсталации на обекта на ИП (площадки 

на ”Грънчарица център” и на ОФ ”Елшица”) не се отделят интензивно миришещи 

вещества във въздуха. По тази причина не се налага определяне на разпространението 

на неприятните миризми съгласно “Инструкция за определяне разпространението на 

неприятните миризми’’ на МОСВ от 1997 г. 
 

1.7.1.5. Прогнозна оценка за въздействие върху атмосферния въздух 

На основата на предварителен анализ на очакваната емисионна ситуация при 

реализация на ИП може да се даде една  предварителна прогнозна оценка за очакваното 

въздействие на прахови емисии върху атмосферния въздух за двете площадки на 

реализация на ИП –  рудник ”Грънчарица център” и ОФ ”Елшица” (виж още т. 4). 

По отношение на интензитет и продължителност,  въздействието се оценява като 

пряко, постоянно (значително под допустимите емисионни норми) с малък интензитет.  

По отношение на териториален обхват – въздействието ще бъде локално, в границите на 

производствените площадки (”Грънчарица център” и ОФ ”Елшица”) и на малки 

разстояния извън тях. Не се очакват завишени имисионни стойности  поради 

кумулативен ефект. 
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1.7.2. Емисии в отпадъчните води          

1.7.2.1.  Отпадъчни води на площадка ”Грънчарица Център” 

а) По време на строителството 

Съгласно ИП се предвижда 3 години за т. нар. строително-подготвителни работи 

на рудника, през които ще се изградят и всички наземни подобекти на производствената 

площадка ”Грънчарица център”. В този период се очаква генериране на: 

 Условно чисти природни води (в т. ч. атмосферни), които, с оглед осигуряване 

незамърсяването им от строително-производствената дейност на площадката, ще се 

извеждат извън зоната на строителните работи чрез подходящ облицован отводнителен 

канал и зауствани в река Грънчарица (под бента на водохващането за деривация 

”Бистришка”. 

 Битово-фекални води – тяхното количество зависи от броя на хората, заети в 

етапа на строителство. Тези води ще бъдат пречиствани в локални пречиствателни 

съоръжения, които ще се използват в периода на строителството до изграждане на 

Пречиствателната станция за битово-фекални води (ПСБФВ). Впрочем, ПСБФВ, наред 

с пречиствателната станция за руднични води (ПСРВ), ще бъдат едни от първите 

изградени подобекти на площадка ”Грънчарица център”. 
 

б) По време на експлоатация 

При експлоатацията на обекта се очаква отделянето на условно чисти (дъждовни 

води), производствени (руднични) отпадъчни води  и битово-фекални отпадъчни води.  

Ще продължи да се използва изградения в етапа на строителството, отводнителен канал 

за отвеждане на условно чистите дъждовни води от площадката. 

В качеството на производствени отпадъчни води се очаква генерирането на 

руднични води – от рудничния водоотлив и водите от водното биене с пробивните 

минни карети  DD210 . За отводняване на рудника в изготвения Цялостен проекта (м. 

април 2014 г.) са предвидени три броя помпени агрегата с ЦНС105/343 помпи, които се 

свързват с ПСРВ чрез два метални тръбопровода Ф219, със сответната им арматура – 

кранове и възвратни клапи. 

Изпомпваните от подземния  рудник руднични води ще се кондиционират в 

пречиствателна станция (ПСРВ). Част от пречистените отпадъчни води ще се използват 

в рецикъл обратно в рудника за работа на пробивните минни карети, а излишните 

надбалансови води ще се заустват в р. Грънчарица. ПСРВ трябва да гарантира ниво на 

очистване на заустваните води, което да отговаря не само на Стандарта за качество на 

водите на водоприемника съгласно Наредба № Н4 от14.09.2012 г., Приложение 7 към 

чл. 12, ал. 4  (II-ра категория водо-приемник по отменената Наредба № 7/1986 г.), но и 

на по-строгите изисквания на Наредба № 12 от 18.06.2002 г.  (Приложение № 1 към   

чл. 1, ал. 1) за повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване 

(виж по-горе т. 1.2.1.8  –  пречиствателни станции).  

По-долу в таблица 1.7-2 са съпоставени обобщени балансови дани (Цялостен 

проект - април 2014 г.) за очакваното разпределение на водните потоци в схемата на 

ПСРВ. На пречистване се подлага цялото количество извеждани руднични води (от 

рудничния водоотлив и от пробивните карети за водно биене) с представените дебити, 

като ПСРВ ще бъде проектира с капацитета на максималния дебит води за очистване 

(24,5 l/sec, респективно 88,2  m3/h). 
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   Таблица 1.7-2     

Структурно разпределение  на потоците производствени води, подлежащи       

на очистване в ПСРВ и заустване в р. Грънчарица 

 Дебит на потока  

Предварителен воден баланс по потоци l/sec m3/h 

1.  Води от рудничен водоотлив, в т. ч.;   

                                  Максимален   20,5 73,8 

                                   Минимално  0,0 0,0 

                                           Среден  14,0 50,4 

2. Води от водно биене с пробивни минни карети и други  */   4,0 14,4 

3. Количество води за очистване в ПСРВ, в т. ч.:   

                                  Максимално   24,5 88,2 

                                    Минимално   4,0 14,4 

                                           Средно   14,0 50,4 

 4.   Води за заустване в р. Грънчарица, в т. ч.:   **/   

                                  Максимално   20,5 50,4 

                                    Минимално   0,0 0,0 

                                           Средно   14,0 50,4 

  */   В т. ч. средно 3,0 l/sec от работата на пробивните минни карети; 

 **/  Точка на заустване (координати  X = 4519570,6; Y = 8543529,6), ситуирана след 

водохващането на р. Грънчарица и  Безьов дол в СД ”Бистришка” . 

 

Битово-фекални води  

С приетото от Възложителя преместване на административно-битовия комплекс 

(АБК) от площадка ”Грънчарица център” в новопостроена сграда в село Кръстава, 

структурата на разпределение и обработка на отпадъчните битово-фекални води се 

променя благоприятно, както по дебит на отпадъчните води, така и по местоположение 

на пречиствателните инсталации (ПСБФВ). 

Формираните  битово-фекални води на производствената площадка ще имат силно 

намален дебит –  по експертна оценка до не повече от 8 m3/day (при това само в 

работните дни от седмицата).  Тези води ще се събират и довеждат до пречиствателна 

станция (ПСБФВ) и очистват до степен, позволяваща заустване в р. Грънчарица при 

регламентираните норми в Наредба № 12/2002 г. (Приложение № 1 към   чл. 1, ал. 1). 

Цялата канализационна система за битово-фекални води на площадката ще бъде 

изпълнена от бетонови тръби с подходящ диаметър.  

Основното количество битово-фекалните води ще се формира от АБК, който ще 

бъде изграден в с. Кръстава. За тези отпадъчни води се предвижда проектиране и 

изграждане на втора ПСБФВ с капацитет до 16 m3/day. 

Предвижданите за проектиране и изграждане две ПСБФВ ще бъдат в модерно 

изпълнение от модулен тип. Препоръчват се биологични пречиствателни  станции с 

аеробни биореактори, с проектиране, доставка и монтаж от водещи фирми в бранша 

(например технологиите BIO CLINER на ENVI-PUR – Чехия, или BIO TECHNOLOGY на 

”Биотех” ОOД, системата BIOCLAR на ”Елнет България” АД  и др.  По принцип, 

модулното изпълнение на пречиствателната станция ще включва механично стъпало на 

очистка, биологично стъпало с денитрификационна и нитрификационна зони за пълно 

биохимичното разграждане на органичните замърсители, вторичен утаител  (евентуално 

и сушително поле). Пълна информация за параметрите и показателите на ПСБФВ ще 

бъде дадена в Доклада за ОВОС. 

 



54 

 

в)  По време на закриване и рекултивация 

За т. нар. ”следексплоатационен период” (закриване и рекултивация)  за обекта 

”Грънчарица център” ще бъде изготвен и утвърден цялостен проект, в който ще влезе и 

частта за управление на водите. През следексплоатационния период се очаква да 

продължи отделянето на: 

   - Условно чисти природни води (в т. ч. валежни води), които чрез изградения 

отводнителени канали ще продължат да се заустват в р. Грънчарица. 

  - Отпадъчни руднични води – отводняването на рудника ще продължи и след 

преустановяване на минните работи, макар и с по-малък дебит на изпомпваните води. 

Поради това ще продължи и работата на ПСРВ. 

   - Битово-фекални води – пречистването им ще продължи в двете посочени по-

горе ПСБФВ, естествено при намалени дебити. 

 

1.7.2.2. Отпадъчни води от работа на флотационната инсталациа за волфрамова 

руда на площадка ”Елшица” 
 

Предвижда се изпомпване на флотационния отпадък (стерил или хвост като 

пулпа) от инсталацията в ОФ ”Елшица”,  с помпи по напорен тръбопровод, в хвосто-

хранилище ”Влайков връх” и обратно използване на избистрената в него оборотна вода 

в основния цикъл на флотация. Следователно,  ИП предвижда пълен ”затворен цикъл” 

на  водоползване, благодарение на което се постига минимизиране на консумация на  

”свежа” вода и не се предвижда заустване на отпадъчни води от флотационния процес в 

повърхностен водоприемник, в случая  река Елшишка. 

 

 1.7.3. Отпадъци при реализация на инвестиционното предложение 

1.7.3.1. Генерирани отпадъци по време на строителството  
 

В периода на строителство на рудника, ще се генерират строителни отпадъци от 

общ характер, класификацията на които съгласно Наредба № 3 от 01.04.2004 г. е 

представена в таблица 1.7-3. Посочените отпадъци ще се получават както в етапа на  

строителите дейности  на площадка ”Грънчарица център”, така и при реконструкцията 

на технологичната линия на ОФ ”Елшица”. 

 

Таблица 1.7-3 

Класификация на прогнозираните строителни отпадъци 

Код Наименование 

17 01 Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия 

17 01 02 Тухли 

17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 

17 01 07 Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, 

различни от упоменатите в 17 01 06 

17 04  Метали (включително техните сплави) 

17 04 05 Желязо и стомана 

17 09  Други отпадъци от строителство и събаряне 

17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите 

в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 
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При строително-монтажните работи се очаква оборудването и частите на някои 

съоръжения да бъдат доставени в съответните им опаковки,  които при монтажа на 

съоръженията ще се превърнат в отпадъци, както следва: 

Код 15 01 –  опаковки,  включително разделно събирани опаковки от бита, в т. ч.: 

Код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 

Код 15 01 02 – пластмасови опаковки; 

Код 15 01 03 – опаковки от дървесни материали; 

Код 15 01 04 – метални опаковки. 

Отпадъците от опаковки ще се събират разделно по кодове и въз основа на 

сключени договори ще се предават за оползoтворяване (включително рециклиране) на 

фирми, които притежават разрешително за такава дейност.   

Наред с посочените по-горе строителни отпадъци на площадка ”Грънчарица 

център” ще се получава нерудната скална маса (т. нар. руднична баластра), която ще се 

добива при подготвителните и капитални изработки в етапа на строителството на 

рудника (проектно количество 182 334 t , или 68 775 m3  (виж по-горе таблица 1.2-3 в    

т. 1.2.1.3). Тази инертна скална маса ще се съхранява на временна открита площадка и 

след съответна подготовка (трошене в мобилна трошачка), ще се използва директно за 

вътрешни пътища и настилка, както и при ремонта на външните пътища.   

 

1.7.3.2.  Генерирани отпадъци по време на експлоатация на обекта 

А. Отпадъци на площадка ”Грънчарица център” при експлоатация на рудника 

 Съгласно ИП, при експлоатацията на подземния рудник  ще се отделя нерудна 

скална маса (стерил). Съгласно класификацията по Наредба № 3/2004 г. тези твърди 

отпадъци са в категорията на "Инертни отпадъци от добив и преработка на полезни 

изкопаеми” (т. 43 от Допълнителните разпоредби на Закона за подземните 

богатства  ...). Очакваните количества нерудна скална маса,  отпадъщи в стадия на 

експлоатация на рудника са посочени по-горе в таблица 1.2-3 на т. 1.2.1.3.  Известна 

част от нерудния стерил ще се използва по-нататък с напредване на експлоатацията във 

времето за руднични запълнения на определени участъци от отработените блокове. 

Основната част обаче остава неупотребявана и ще трябва да се депонира на отвал (табан 

или насипище) на открита площадка на територията на обекта (виж по-горе фиг. 1.2-1). 

В обобщен вид, очакваните видове твърди отпадаци, генерирани по време на 

бъдещата експлоатация на обекта, са съпоставени по-долу в таблица 1.7-4  по групи, в 

съответствие с класификацията съгласно Наредба  № 3/2004 г.  

 

Таблица 1.7-4 

Класификация на прогнозираните производствени и битови отпадъци, които ще       

бъдат генерирани на площадка ”Грънчарица център” при експлоатация на обекта 
 

Производствени отпадъци 

№ Вид на отпадъка Код Забележка 

1. Отпадъци от разкриване и 

добив на метални полезни 

изкопаеми (нерудна скална 

маса - стерил)  

01 01 01 Средно 54 400 t/y  нерудна скална маса (стерил) от рудо-

добивни работи при експлоатация на подземния рудник, 

които ще се съхраняват на депо (отвал или насипище).  

2. 

 

Почви, различни от упомена-

тите в 17 05 03 (несъдър-

жащи опасни вещества) 

17 05 04 Хумусен слой (съхраняван на депо за рекултивационни 

цели)  и почви (изгребани при строителните работи)  от 

терени на площадка ”Грънчарица център” (количество 

общо до 30 000 m3) 



56 

 

3. 

 

Опаковки от хартия и картон 15 01 01 Разделно събиране и предаване за рециклиране на 

фирми, притежаващи разрешително по чл. 37 от ЗУО  

4. Пластмасови опаковки 15 01 02 Разделно събиране и предаване за рециклиране на фирми 

с разрешително по чл.37 от ЗУО .  

5. Опаковки от дървесни 

материали 

15 01 03 Разделно събиране и предаване  на фирми с 

разрешително по чл. 37 от ЗУО . 

6. Абсорбентни, филтърни 

материали, кърпи и 

предпазни облекла, различни 

от упоменатите в 15 02 02* 

15 02 03 Евентуално от производствения участък «ОФ Елшица» -

Разделно събиране и предаване на фирми, притежаващи 

разрешително по чл.37 от ЗУО. 

7. Излезли от употреба гуми 16 01 03 Разделно събиране и предаване за рецик-лиране или 

оползотворяване на фирми, притежаващи разрешително 

по чл. 37 от ЗУО и въз основа на писмен договор 

8. Черни и цветни метали 16 01 17 

и 

16 01 18 

Следва да се предават на лица, притежаващи разрешение 

по чл.37 ЗУО за извършване на такава дейност, лиценз по 

чл.54 ЗУО, или комплексно разрешително (КР), и въз 

основа на писмен договор. 

Битови отпадъци 

9. Разделно събрани фракции – 

хартия и картон 

20 01 01 Предаване за следващо третиране на фирми  

притежаващи разрешително по чл. 37 от ЗУО . 

10. Други битови отпадъци – 

смесени 

20 03 01 Депонират се съгласно разрешително или сключен 

договор в общинско сметище 

Опасни отпадъци 

11. Отпадъчни синтетични 

хидравлични масла и 

спирачни течности 

  13 01 11* Събират се във варели или туби и се предават за 

регенериране или оползотворяване на фирми, 

притежаващи разрешително по чл. 37 от ЗУО  

12. Отработени синтетични 

моторни, смазочни и масла 

за зъбни предавки 

  13 02 06* Събират се във варели или туби и се връщат за 

регенериране на фирми, притежаващи разрешително по 

чл. 37 от ЗУО  

13. Отработени синтетични 

изолационни и топло-

предаващи масла 

  13 03 08* Събират се във варели или туби и се връщат за 

регенериране на фирми, притежаващи разрешително по 

чл.37 от ЗУО и въз основа на писмен договор  

14. Утайки от масло-уловителни 

шахти и съоръжения 

13 05 

03* 

Събират се във варели или цистерна до предаването им 

на специализирана фирма. 

15. Отпадъци от електрическо и 

електронно оборудване 

  16 02 14* Разделно събиране и предаване за преработка на фирми с 

разрешително по чл.37 от ЗУО и въз основа на писмен 

договор  

16. Батерии и оловни 

акумулаторни батерии 

   16 06 01* Разделно събиране и предаване за следващо третиране на 

фирми с разрешително по чл. 37 от ЗУО за регене-риране 

или рециклиране въз основа на писмен договор  

17. Излезли от употреба 

луминесцентни лампи 

   20 01 21* Ще се събират и съхраняват в контейнер на  специално 

определена площадката  до предаването им на 

специализирана фирма . 

18. Абсорбенти, филтърни мате-

риали (в т.ч. маслени филтри, 

непоменати другаде), кърпи 

за изтриване и замърсени с 

опасни вещества облекла 

   15 02 02* Разделно събиране и предаване за последващо третиране 

на фирми, притежаващи разрешително по    чл. 37 от ЗУО 

и въз основа на писмен договор  

 

Битовите отпадъци, отделяни по време на строителството  и след въвеждане на 

обекта в експлоатация, ще се събират в PVС контейнери за еднократна употреба, както  

и в метални контейнери за организирано сметосъбиране, от където ще бъдат извозвани 

и депонирани в общинско сметище съгласно сключен договор. 
 

Относно минераложкия и химически състави на отделяната при експлоатацията на 

рудника нерудната скална маса (стерил), на този етап представяме ориентировъчни 
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данни по следните основни компоненти на скалната маса (таблица 1.7-5). В следващата 

таблица 1.7-6 за предварителна информация са представени резултати от спектрален 

анализ на сондажни проби нерудна скална маса. В Доклада за ОВОС ще бъдат  

допълнително оценени данни за химическия състав на нерудната скална маса.  

Таблица 1.7-5                                                                                                    

Данни за минераложкия състав на нерудната скална маса (стерил) 

Минероложки състав Средни съдържания, % маса 

Кварц и разновидности 65-70 

Алумосиликати  20-25 

Карбонати на калций и магнезий 4-5 

Желязосъдържащи и други минерали < 5 

     в т. ч.: тежки цветни метали (Zn, Pb, Cu , Cd и др.) общо < 0,1 

 

Таблица 1.7-6 

Пълен спектрален анализ на сондажни проби (в % суха маса) по                           

данни  от Геоложкия доклад  

Компоненти Съдържания,  в % суха маса 

 Проба № С-216 Проба № С -220 Проба № С-219 

Ba 0,3  0,06   0,06    

Be 0,0003  0,0003  0,0003  

Fe */ >   1,0 >   1,0  1,0 

Mn 0,06   0,03   0,02  

Pb 0,06 0,01 0,03  

 Zr 0,006  0,003 0,003 

Cr 0,003 0,001 0,001 

Sn 0,0003  0,001 0,001 

Cu 0,006 0,002 0,003 

Ga 0,01 0,01 0,01 

W 0,003 0,006 0,006 

Ti 0,3 0,2 0,2 

Ni 0,003 0,0003  0,0003  

Mo 0,0003  0,0001  0,0001 

V 0,02 0,03 0,03 

La 0,06 0,06 0,06 

Cd – 0,001 0,001 

Y 0,001  0,002 0,002 

Yb 0,0002  0,0003  0,0003  

Zn 0,06 0,01  0,02 

Sc 0,001 0,0003  0,0003  

Ag > 0,001 > 0,001 > 0,001 

Co 0,002 0,0001  0,0001  

Sr 0,3  0,6  0,6 

 */  Относно желязото –  интензивно и средно изтензивно представяне на железни  

      оксиди форми (главно Fe2O3)  и по-малко хидрооксидни форма;  

 

Приведените в таблица 1.7-5 ориентировъчни данни са получении на база 

химическите състави на установените основни минерали и минерални образувания на 

скалната маса (в % суха масса), а именно: 
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- Кварц (α- и β-кварц и аморфна модификация) и кварцити със състав: 75-85 % SiO2; 

- Фелдшпати (натриеви алумосиликати) със състав: 67,52 % SiO2, 19,26 % Al2O3, 

10,47 % Na2O; 

- Плагиоклази (натриево-калциеви алумосиликати), в т. ч. албит Na2O. Al2O3.2SiO2    

и анорит CaO. Al2O3.2SiO2; 

- Гранодиорити със състав: 30-60 % плагиоклази, 20-40 % кварц и 10-30 % калиев 

фелдшпат; 

- Гранити състояще се от кварц (SiO2), ортоклаз (K2O. Al2O3.2SiO2) и биотит – 

K(Mg,Fe)3.(AlSi3O10). (OH,F); 

- Карбонати, в т. ч. калцити, арагонити -  CaCO3  и доломити – CaMg(CO)3 . 
 

Както беше посочено, нерудната скална маса ще се депонира на отвал (табан или 

насипище) на открита площадка на територията на обекта (виж по-горе фиг. 1.2-1). 

Насипищните работи ще започнат от долу нагоре (от по-ниска кота към по-висока). На 

кота 1185 ще бъде издградена стоманобетонна подпорна стена с височина 5 m.За 

отвеждане на атмосферните води ще се положи дренажна система от стоманобетонни 

тръби с диаметър 800 mm, която ще се зауства в пречиствателната станция на руднични 

води. Параметрите на стъпалата ще бъдат: Височина на стъпалото 5 m, при широчина 

на бермата 10 m. Така генералния ъгъл на откоса  ще е 150. За целия период на минно 

строителство и експлоатация на рудника, ще бъдат оформени 8 стъпала с кота на 

първото 1190 m и на последното 1225 m, които ще акумулират целия обем отделена 

нерудна скална маса. 

Управлението на отпадъците, генерирани от минно-преработвателните дейности, в 

т. ч. и тези съгласно ИП за находището ”Грънчарица център”,  ще бъде в съответствие с 

изискванията на Директивата 2006/21/EC на Европейския парламент и на Съвета за 

Европа за управление на отпадъци от добивната промишленост.  

Генерираните твърди отпадъци от рудодобивната дейност (нерудна скална маса 

или стерил) от находище ”Грънчарица център” трябва да се класифицират като 

"инертни” (т. 43 от Допълнителните разпоредби на Закона за подземните богатства 

– ...”във времето не търпят значителни физични, химични или биологични промени, не 

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

начин, не биодеградират или при контакт с друго вещество не оказват върху него 

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

замърсяване на околната среда или да навреди на човешкото здраве)”. Както и  в т. 46 

от Допълнителните разпоредби на Закона за подземните богатства): "Отпадъци от 

първичната преработка" –  твърди отпадъци или шламове, които остават след 

преработката на подземните богатства чрез сепарационни процеси (трошене, смилане, 

сортиране, флотация и други физико-химични техники), с цел отделяне на полезните 

компоненти и минерали от общата скална маса”. В качеството му на минен отпадък, 

управлението на нерудния стерил  ще бъде в съответствие с изискванията на 

”Директивата 2006/21/EC на Европейския парламент и на Съвета за Европа за 

управление на отпадъци от добивната промишленост”  и изискванията на българското 

законодателство по проблема – Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията 

за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци.  

В тази връзка, съобразно с процедурата по реализация на ИП, е изготвен ”План за 

управление на минните отпадъци”, в  който са посочени видовете минни отпадъци, 

прецизирани са количествата им и са посочени начините на съхранение. За депониране 

на нерудния стерил се предвижда открита площадка (отвал или насипище на площ от 

13,8 ha).  Площадката трябва да отговаря на всички изисквания на Наредба № 6 от 
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27.08.2013 г., в която се регламентира и депонирането на инертни отпадъци. На 

основата на наличните данни за химически и минераложки състав, подлежащата на 

депониране инертна скална маса от рудника трябва да се отнесе към групата скални 

маси, които не генерират киселина (сулфидна сяра под 0,1 %). Независимо от този факт, 

считаме за наложително да се предвидят специални мерки за защита на депото от 

евентуално формирани инфилтрати и въздействие върху почви и повърхностни води, по 

следните важни съображения: 

- Площадката на депото за рудничния стерил е в непосредствена близост с 

терасата на река Грънчалица, която е във вододайна зона за питейно водоползване; 

- В съответствие със Становището на БДИБР - Пловдив, мерките при реализация 

на ИП трябва да бъдат съобразени със състоянието и целите на повърхностно водно 

тяло BG3MA90R198 ”Река Чепинска и притоци от извори до устие на реките 

Абланица и Хремщица”, в чиято зона за защита на водите (чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква ”б” 

от Закон аза водите, описана в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР – питейно водно тяло) попада 

обекта на ИП, както и в чувствителна зона по 119а, ал. 1, т. 3, описана в същия раздел на 

ПУРБ на ИБР.    

Основна задача на ИП (съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел III на Закона за 

водите) по отношение на конкретното водно тяло BG3MA90R198, е запазване на 

доброто екологично и доброто химично състояние на водното тяло, водите на което са 

предназначени и за питейни нужди съгласно изискванията на Наредба № 12 от 

18.06.2002 г. за повърхностните води, предназначени за питейно-битово водо-

снабдяване . В мерките за постигане на целите за опазване на питейни водни тела 

(описани в Приложение 7-1 на ПУРБ на ИБР), към които се отнася и водното тяло 

BG3MA90R198, се препоръчва ограничаване на добива на подземни богатства в обхвата 

на питейни водни тела. В тази връзка, с оглед обосноваването на ”допустимост на ИП” 

се налага да се заложи комплекс от мерки в бъдещите работни проекти (за депото за 

стерилна маса  и пречиствателните станции за отпадъчни води), които да осигурят 

условия за стриктно спазване на определените цели за питейното водно тяло 

BG3MA90R198, а именно: 

- Спазване на стандартите за качество на питейните води съгласно Наредба № 12 

от 18.06.2002 г.  към Закона за водите; 

 - Да не се допуска при никакви обстоятелства замърсяване на повърхностните и 

подземни водни тела от дейностите по строителството и експлоатация на обекта;   
 

Два проблема трябва да се приемат за особено важни във връзка с предявените 

изисквания в Становището на БДИБР – Пловдив, относно допустимост на ИП съгласно 

чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (виж Текстови приложения № 1), а именно: 

Първо, проектно гарантиране на висока ефективност на пречиствателните станции 

за отпадъчни води (ПСРВ и ПСБФВ), с оглед постигане на нива на очистването им  

съответни на изискванията на стандарта за качество на водите за питейни нужди (виж 

по-горе т. 1.7.2.1). 

Второ, гарантирани мерки, с които се изключва проникването на евентуално 

генерирани инфилтрати от депото към почви и води (повърхностни и подземни), които 

да се прилагат поотделно или съвместно в следните две насоки: 

- Екологосъобразно изграждане на депото (насипището) и управление на нерудния 

стерил чрез блокиращи добавки (адетиви) за неутрализация на евентуално формирани 

кисели дренажни инфилтрати; 

-  Улавяне на инфилтратите и рециклирането им в схемата на ПСРВ. 
 

С цел идентифициране състава на нерудната скална маса (стерил) и възможността 

за генериране на киселинни води, Инвеститорът е предприел конкретни действия: 
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 Подготвени са и са анализирани (за 19 елементи и съединения), в Акредитирана 

лаборатория на КЦМ АД - Пловдив, 7 отделни проби от сондажни ядки, на различна 

дълбочина, получени при проучване на находището; 

 Подготвена и осреднена от ”Евротест-контрол” ЕАД е представителна проба 

(около 5 kg) от 7-те броя сондажни проби нерудна скална маса, която е предоставена на 

акредитирана лаборатория (”Евротест-контрол” ЕАД  - София) за изследване съгласно 

изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. – Приложение № 1 към чл. 37, ал. 1, т. 2, 

букви ”а” - ”в” (респективно проектна евронорма prEN 15875); 

 В ”Евротест-контрол” ЕАД е извършен пълен AES – ICP анализ с определяне на 

35 елемента (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, La, Li, Mg, Mn, Na, Ni, 

P, Pb, Sb, Sn, Sr, Te, Ti, Tl, V, W, Zn, Zr, Y ) – виж  Протокол № 6.1 2005/24.03.2014 г. на 

”Евротест-контрол” ЕАД, представен в Текстови приложения № 3. 

 В ”Евротест-контрол” ЕАД и извършен пълен силикатен анализ с определяне на 

11 съединения (ЗПН, SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3,MnO, CaO, MgO, Na2O, K2O, P2O5) – виж 

Протокол № 5888/24.03.2014 г., т. 3, представен в Текстови приложения № 3; 

 Изследване излугването на представителна проба от нерудния стерил, в т. ч.: 

- Подготовка на пробите от ”Евротест-контрол” ЕАД; 

    - Химически анализ с 19 броя определяне в твърдата фаза (pH, V, Cr, Co, Ni, Cu, 

Zn, As, Mo, Cd, Sb, Ba, Pb, Hg, обща сяра, сулфидна сяра, сулфатна сяра, ООВ/ТОС и 

ЗПН) – виж Протокол № 5888/24.03.2014 г., т. 3, представен от ”Евротест-контрол” ЕАД 

в Текстово приложение № 3;  

- Тест за излугване, проведен в ”Евротест-контрол” ЕАД (съгласно методиката на 

Наредба № 6/27.08.2013 г.), с получаване на елюати при  L/S = 10 l/kg и L/S = 2 l/kg;  

- Определяне в елюата на pH, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, хлориди 

(Cl), флуориди (F), сулфати (SO4), разтворим органичен въглерод (DOC), разтворими 

твърди вещества (TDS) – виж  Протокол № 5888/24.03.2014 г., т. 1 и т. 2 от ”Евротест-

контрол” ЕАД, представен в Текстово приложение № 3; 

- Определяне на ”киселинно неутрализационен потенциал” (КНП), съгласно 

евронорма prEN 15875. 
 

В таблица 1.7-7 са представени резултатите от проведения е пълен AES –ICP 

анализ (Протокол № 6.1 2005/24.03.2014 г.), а в таблица 1.7-8 е представен състава на 

елюатите от теста за излугване, проведен в ”Евротест-контрол” ЕАД (Протокол № 

5888/24.03.2014 г., т. 1 и т. 2). 
 

Таблица 1.7-7 

Елементи, mg/kg 

Ag B Ba Be Bi Cr Ga K La Li 

< 1 < 1 67 < 1 < 5 12 1 3682 8 45 
 

Елементи, mg/kg 

Mo Ni Sn Sr Te Ti Tl V Y Zr 

< 3 6 < 2 49 < 2 1392 < 5 24 5 1 
 

Таблица 1.7-8 

Състав на елюатите след извършване на теста за излугване 

 Съотношение 10 l/kg Съотношение 2 l/kg 

 

Показатели 

Стойности по 

Протокол № 

5888/20.03.2014 

Стойности  

по Наредба  

№ 6/2013 г. 

Стойности по 

Протокол № 

5888/20.03.2014 

Стойности  

по Наредба 

 № 6/2013 г. 

 mg/dm3 mg/kg mg/dm3 mg/kg mg/dm3 mg/kg mg/dm3 mg/kg 

рН    5,7 - - - рН  - 5,12 - - - 
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Антимон < 0,005 < 0,05 - 0,06 < 0,005 < 0,01 - 0,02 

Арсен < 0,01 < 0,1 - 0,5 < 0,01 < 0,02 - 0,1 

Барий 0,0047 0,047 - 20 0,0082 0,016 - 7,0 

Ванадий < 0,001 < 0,01 - - < 0,001 < 0,002 - - 

Живак  < 0,5 

µg/dm3 

< 0,005 - 0,01 < 0,5 

µg/dm3 

< 0,001 - 0,003 

Кадмий  < 0,001 < 0,01  - 0,04 < 0,001 < 0,002 - 0,03 

Кобалт 0,0022 0,022 - - 0,0027 0,0054 - - 

Мед 0,0093 0,093 - 2,0 0,015 0,03 - 0,9 

Молибден < 0,005 < 0,05 - 0,5 < 0,005 < 0,01 - 0,3 

Никел < 0,002 < 0,02 - 0,4 < 0,002 < 0,004 - 0,2 

Олово < 0,01 < 0,1 - 0,5 < 0,01 < 0,02 - 0,2 

Разтворен 

органичен 

въглерод 

(DOC) 

 

 

 

< 5,0 

 

 

 

< 50 

 

 

 

- 

 

 

 

500 

 

 

 

12,2 

 

 

 

24,4 

 

 

 

- 

 

 

 

240 

Разтворени 

вещества 

28 280 - 4 000 96 192 - 2 500 

Селен < 0,01 < 0,1 - 0,1 < 0,01 < 0,02 - 0,06 

Сулфати 3,8 37,7 - 1 000 19,8 39,5 - 560 

Флуориди 0,15 1,5 - 10 0,76 1,51 - 4,0 

Хлориди 0,5 5,0 - 800 3,3 6,6 - 550 

Хром - общ 0,0026 0,026 - 0,5 0,0019 0,0038 - 0,2 

Цинк  0,069 0,69 - 4,0 0,09 0,18 - 2,0 

 

В таблица 1.7-9 са представени данни за киселинния, неутрализационния и нетния 

неутрализацинен потенциали, както и киселинния неутрализационен капацитет, 

получени на основа на данните за съдържание на обща сяра (Sобща) и сяра сулфидна (SS) 

в проба от твърдия отпадък (стерилна скална маса). Конкретните стойности, определени 

от ”Евротест-контрол” ЕАД, са отразени в Протокол № 6.1 - 2001/20.03.2014 г. (виж 

Текстови приложения № 3).  
 

             Таблица 1.7-9 

Резултати от химичен анализ (Протокол № 6.1 – 2001/20.03.2014 г.) 

Sобща,  

% 

Sсулфид. 

% 

Киселинен 

потенциал 

(АР), mol/kg  /1 

Неутрализационен 

потенциал (NP), 

mol/kg /1 

Нетен  

неутрализацинен 

потенциал (NNP), 

mol/kg /1 

Киселинен 

неутрализационен 

капацитет  

(КНК) /2 

0,11 0,11 0,0688 0,3179 0,2491 4,621 
1/ Изразен като съдържание на Н+; 
2/ КНК даден с отношението на неутрализационния потенциал и киселинния потеунциял (КНК = NP/АР). 
 

         Анализът на получените резултати от химическите анализи и тестовете за 

излугване предоставят възможност да се направят следните обобщени изводи: 

1. Данните от химическите анализи показват (таблици 1.7-7, 1.7-8и 1.7-9), че 

съдържанието на тежки метали и други токсични съединения са с ниски концентрации, 

което дава основание нерудната скална маса (стерил) от находище ”Грънчарица център” 

да се класифицира като"инертен отпадък” (т. 43 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за подземните богатства) както и като "отпадък от първичната преработка" 

(т. 46 от Допълнителните разпоредби на Закона за подземните богатства). 

Допълнителен критерии за такава оценка е генезисът на отпадъка и аналогичните 
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състави на природния продукт (волфрамова руда) и отпадък. Минните отпадъци от 

находище ”Грънчарица център“ са скални маси от добива на волфрамсъдържащи руди, 

които не съдържат вредни или потенциално вредни за околната среда и здравето на 

хората елементи и не могат да се класифицират като ”опасни” по смисъла на чл. 6 от 

Наредба № 3/2004 г. за класифициране на отпадъците.  
 

 2. В  Наръчника за киселинно-генериращ потенциал на скалите на Международната 

мрежа за превенция на киселини (ММПК) и по Прайс (2009 г.), (International Network for 

Acid Prevention (INAP), Global Acid Rock Drainage (GARD) Guide (2009) and Price (2009) 

е отбелязано, че проби със съдържание на сулфидна сяра под 0,1 % нямат потенциал за 

генериране на киселини. Както е известно, съгласно Заповед № РД-872 от 07.10.2010 г. и 

Наредба № 6/2013 г. се подбират условия за определяне на поведението на отпадъка при 

излужване в екстремни условия. Заповед № РД-872/2010 г. определя методите за 

изпитване на отпадъци с цел охарактеризиране и установяване на съответствието и 

изпитване по компоненти с цел класификация на отпадъци. По този начин се наподобява 

поведението на отпадъка при инцидентни случаи на силно агресивни условия в околната 

среда. Целта на теста за излужване е да покаже каква е мобилността на различните 

компоненти под въздействието на излужващ агент върху отпадъка. В конкретния случай 

е проведено двустепенно излужване при различни стойности на съотношението 

”течно/твърдо” (виж данните в таблица 1.7-8). Резултатите от тестовете дават 

възможност да се определи потенциала за генериране на киселини на пробите от 

нерудната скална маса от находището (определяне на киселинен потенциал (АР) чрез 

анализ на формите на сярата с определяне на сулфатна сяра (SSO4) и сулфидна сяра (SS); 

неутрализационен потенциал (NP); общ неорганичен въглерод (Cнеорг.). Тези данни 

предоставят възможност за изчисляване на нетния неутрализационен потенциал (NNP) и 

на коефициента на неутрализационен потенциал (KHK), представени в таблица 1-7.9. 

При съдържание на SS < 0.10 % пробите не са киселинно генериращи. В конкретния 

случай, съдържанието на SS  превишава с 10 % граничната стойност. Задължително 

трябва да се отчитат и обстоятелствата, че при КНК < 1 няма капацитет за 

неутрализиране на освободената киселинност и пробата е киселинно генерираща, а ако 

КНК > 1 има капацитет за освободената киселинност и пробата не е киселинно 

генерираща. Стойността на КНК за пробата от нерудна скална маса (стерил) е 4.621, т. е. 

значително по-висока от единица и отпадъкът може да се класифицира като киселинно 

негенерираща субстанция. Представнените в Таблица 1.7-8 показатели са в пълно 

съответствие с изискванията на Наредба № 6/2013 г. 
 

Както става ясно, независимо от факта, че подлежащата на депониране нерудна 

скална маса от находище ”Грънчарица център”, по критериите за съдържания на 

генериращи киселина компоненти и тежки метали, се отнася към групата скални маси, 

които не генерират киселина (сулфидна сяра до 0,1 % SS и тежки метали – Cu, Pb, Cd, 

Zn, As сумарно под 0,1 % ), съобразявайки се с изтъкнатите по-горе бележки в 

становището на БДИБР – Пловдив, се налага необходимостта от специални мерки за 

изграждане на депото за нерудна скална маса и управлението на този минен отпадък.  

Така, с цел пълни гаранции за екологосъобразно управление на отпадъка от нерудна 

скална маса,  в проекта за депото трябва да бъдат оценени и предвидени, потделно или 

съвместно, следните конкретни решения: 

-  Изолиране на основата на депото за предотвратяване на инфилтрация и 

изграждане на дренажна система за улавяне на инфилтрирани атмосферни води и 

изпращането им за обработка в цикъла на ПСРВ; 

- Изграждане на карбонатен екран (трошен варовик) в основата на насипището под 

предвидената за депониране нерудна скална маса, като по-голямата част от варовиковия 
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ситнеж се полага в негативните части на терена, където се съсредоточават изтичащите 

дренажние води от насипището; 

- Реализиране на послойно депониране на скалната маса, евентуално с междинни 

слоеве от екраниращ карбонатните материали, както и евентуално третиране и 

повърхността на насипището с нов екраниращ карбонатен слой; 

- Своевременно извършване на техническа и биологична рекултивация на откосите 

след приключване изграждането на всяко стъпало; 

- Създаване на система за мониторинг, на база задължителното предварително 

охарактеризиране на депонирания скален рудничен стерил, която да се съгласува и 

утвърди по надлежния ред;  

- Евентуално геотехнологично локално третиране с биопротектори на най-горния 

слой от депото непосредствено след окончателното приключване на рудодобива; 

- След приключване на експлоатацията на рудника, за пълното стопиране 

процесите на окисление и излужване, откосите се затревяват и залесяват с толерантна 

растителност. 

Резултатите от комплексното изследване на нерудния стерил ще бъдат  

анализирани в Доклада за ОВОС. В заключение ще подчертаем още веднъж, че 

съобразявайки се с бележките в становището на БДИБР - Пловдив, независимо от 

получените от теста положителни резултати, в бъдещия проект ще бъдат наложени 

посочените по-горе специални мерки за изграждане на депото за нерудна скална маса и 

управлението на този минен отпадък.   

 

Б.  Отпадъци при преработването на волфрамовата руда на                 

площадка ”Елшица” 

В цикъла на флотационното обогатяване на рудта,  наред с получаваните целеви 

продукти –  волфрамов и пиритен концентрати,  се предвижда получаването на 

флотационен отпадък (хвост), който под форма на пулп ще се депонира в хвосто-

хранилище ”Влайков връх” на действащата ОФ ”Елшица”. 

 По-долу в таблица 1.7-10 са показани видовете производствени отпадъци от 

флотацията, съгласно класификацията по Наредба  № 3/2004 г., а  в следващата талбица 

1.7-11 е даден химическия състав по основни компоненти на получавания флотационен 

отпадък (хвост), съпоставен със състава на преработваната волфрамова руда.  

 

Таблица 1.7-10 

Класификация на производствените отпадъци,  генерирани на площадка 

”Елшица” от инсталацията за флотация на волфрамовата руда 

Производствени отпадъци 

Вид на отпадъка Код Забележка 

Отпадъци от обогатяване, 

различни от упоменатите в  

01 03 04  и  01 03 05 

(флотационен отпадък – 

хвост) 

01 03 06 Около 278 800 t/y хвост от флотация на 

волфрамовата руда за депониране в хвосто-

хранилище ”Влайков връх” по хвостопровод 

с рецикъл на избистрените води обратно в 

ОФ ”Елшица” .  
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Таблица 1.7-11 

Очакван химически състав на флотационния отпадък (хвост),  

 съпоставен със средния състав на волфрамовата руда 
  

 

Компоненти 
 

Съдържания, % суха маса 

 Волфрамова руда          

(за флотация) 

Флотационен отпадък 

(хвост) 

SiO2 70,0-71,0 71,0-72,0 

Al2O3 5,0-5,5 6,0-6,5 

CaO 1,2-1,5 1,5-2,5 

MgO 0,6-0,7 0,7-0,8 

Na2O 1,5-2,0 1,5-2,0 

TiO2 0,5-0,6 0,5-0,7 

Fe   4,5-5,0 */      1,5-2,0 **/ 

S 3,9-4,0 */ < 0,10 

Mn 0,20-0,25 0,25-0,30 

Cu 0,05-0,10 < 0,05 

Zn 0,05-0,10 < 0,01 

Pb 0,01-0,05 < 0,01 

As 0,01-0,02 < 0,01 

WO3 0,3649 < 0,01 

Количество, t/y 285 600 279 100 ***/ 
 

   */  Главно като пирит (FeS2), както и като съдържащи желязо оксидни минерали;  

 **/  Като желязосъдържащи оксидни минерали; 

         ***/ Виж по-горе данните в таблица 1.2-11. 
 

Управление на флотационния отпадък от преработването на волфрамовата 

рудата в ОФ ”Елшица”  

Съгласно ИП се предвижда крайният флотационен отпадък (хвост под форма на 

пулп), получаван от преработка на волфрамовата руда, да се депонира в действащото 

хвостохранилище ”Влайков връх”. В него преобладават главно кварц, гранит и други 

неразтворими скални минерали. Кварцът и алуминиевите силикати в отпадъка са 

напълно инертни материали и следователно много стабилни. Общото съдържание на 

тежки метали в хвоста се очаква под 0,1 % (виж по-горе таблица 1.2-11). 

Генерираните отпадци (хвост) от флотационната преработка на рудата от 

находище ”Грънчарица център” трябва да се класифицират като "инертни” (т. 43 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за подземните богатства –  ”... във времето не 

търпят значителни физични, химични или биологични промени, не се разтварят, не се 

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

или при контакт с друго вещество не оказват върху него отрицателно въздействие, в 

резултат на което съществува вероятност то да предизвика замърсяване на околната 

среда или да навреди на човешкото здраве)”. Както и  в т. 46 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за подземните богатства): "Отпадъци от първичната 

преработка" –  твърди отпадъци или шламове, които остават след преработката на 

подземните богатства чрез сепарационни процеси (трошене, смилане, сортиране, 

флотация и други физико-химични техники), с цел отделяне на полезните компоненти  

и минерали от общата скална маса”.  

За депониране на хвоста от флотацията на волфрамовата руда ще се използва 

съществуващото хвостохранилище ”Влайков връх”. По-добър алтернативен вариант по 

отношение опазване на околната среда на тази площадка не съществува. 
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Отпадъчно стопанство ”Влайков връх”. Хвостохранилище ”Влайков връх” е 

котлованът на ликвидирания през 1979 г. открит рудник ”Влайков връх”, в който е 

депониран част от флотационния отпадък (хвост) от ОФ ”Елшица” за времето до 

преустановяване на флотацията на медни руди, при свободният обем под кота 460,0 от 

2 900 000 m3.  В момента котлованът е с водно огледало на приблизителна кота 465,0 

като след складиране на отпадъка от флотацията на велц-клинкер, свободният обем към 

днешна дата е около 2 780 000 m3. Сега хвостохранилището е без стена, но при 

реализиране на възможността за изграждане на стена в север-североисточната част на 

котлована, полезният му обем може да се утрои до около 8 500 000 m3.  

Флотационният отпадък от преработената в ОФ ”Елшица” волфрамова руда ще се 

довежда до хвостохранилище ”Влайков връх” чрез хидротранспортна система. За целта 

може да се използва съществуващия хвостопровод до хвостохранилището, който е 

изпълнен от базалтирани тръби Ф300 mm. Наред с него се предвижда и строителството 

на втора нитка успоредно на първата и с продължаващо трасе за намиване на пулпата в 

отдалечения на стената край на хвостохранилището. Предлага се изпълнение на 

хвостопровод от тръби PEHD - висока плътност.  

Така управлението на  флотационния  хвост, в качеството му на минен отпадък, ще 

бъде в съответствие с изискванията на ”Директивата 2006/21/EC на Европейския 

парламент и на Съвета за Европа за управление на отпадъци от добивната 

промишленост”  и влиза като раздел в изготвения ”Плана за управление на минните 

отпадъци” на ”Ресурс -1” АД.  

 

1.7.4. Шум, вибрации, лъчения 

1.7.4.1. Шумово натоварване на териториите на обекта    

На територията на бъдещия обект на ИП сега няма източници на шум и вибрации. 

Производствената  площадка ”Грънчарица център” ще бъде ситуирана на около 18 km 

югозападно от град Велинград. Най-близо разположени зона с нормиран шумов режим 

са селата Кръстава (3,5 km по въздушна линия северозападно от обекта) и Грашево (на 

4,5 km северо-източно от обекта). С изграждането на обекта ще се променят съвсем 

незначително акустичните характеристики на приемната среда, което е важно за 

наличната фауна в района.  

А. По време на строителство 

По време на строителството на обекта, използваната строителна техника ще 

създава моментни нива на шум до и над 90 dBA, като въздействието ще се ограничи до 

часове в светлата част на денонощието и само за периода на изграждане на наземните 

подобекти на площадката. Не се очакват достигащи до жилищни зони наднормени нива 

на шум, поради отдалечеността им над 3,5 km. Така че нивата на шум за околната среда 

ще бъдат без въздействие върху подлежащите на здравна защита обекти.  

Строителните работи при изграждането на обекта включват изкопни, насипни, 

кофражни, бетонови, армировъчни, транспортни и други дейности, при които ще се 

използват различни машини –  багер, булдозер, кран, челен товарач тип фадрома, 

бетонен миксер, валяк, асфалтосмесител, асфалторазтилач, тежкотоварни автомобили 

(самосвали, бетоновози) и др. По данни от литературни източници и собствени 

измервания, нивата на шума, излъчван от различните машини достигат 80 - 91 dBA за 

багер, 97 - 105 dBA за булдозер, 92 - 98 dBA за кран, 80 - 91 dBA за фадрома, до 87 dВA 

за асфалтосмесител, до 83 dBA за валяк (в кабината на водача), 89 - 92 dВА за асфалто-
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разтилач,  85 - 92 dВА за тежкотоварни автомобили. По време на изграждане на 

подземни галерии не се очакват наднормени нива на шум от взривните работи. 

Строителната дейност при изграждането на различните подобекти на площадка 

”Грънчарица център” ще бъде източник на шум в околната среда през деня с 

еквивалентно ниво около и над 90 dBA в непосредствена близост до работещите 

машини и съоръжения, така че по време на строителната дейност на площадката ще има 

превишение на  граничната стойност за шума от 70 dBA, но шумовото въздействие ще 

бъде локализирано  в обхвата на производствената площадка, с ограничена по време 

продължителност –  през светлата част на деня и до приключване на строителните 

дейности. Работещите на строителните обекти ще бъдат снабдени с лични предпазни 

средства, в т. ч. и антифони. Очакваното еквивалентно ниво на шум от строителна 

дейност, достигащо до жилищни територии (селата Грашево и Кръстава) ще бъде далеч 

под граничната стойност 55 dBA за дневен период за такива зони.  

Б. По време на експлоатация 

Режимът на работа на прощадка ”Грънчевица център” ще бъде прекъснат –  260 

работни дни в годината при 5-дневна работна седмицата. По характер, излъчваният от 

технологичните съоръжения шум ще бъде постоянен, а от обслужващия транспорт – 

променлив. Основните източници на шум при експлоатация на подземния рудник могат 

да се разделят условно на две групи – мобилни и стационарни. 

Мобилни източници на шум са превозните средства, обслужващи експлоатацията 

на находището (за доставка на суровини, спомагателни материали, вътрешен транспорт 

за рудата и др.). Очакваното еквивалентно ниво на шум излъчвано от транспортните 

средства на 7,5 m от оста на пътя за движение е Leq = 59 dBA. От производствената  

площадка превозните средства ще се включват в транспортния поток на националната 

пътна мрежа (междуселски пътища, както и пътищата  III- 843 Сърница - Велинград и 

III-842 Белово - Юндола), като очакваната промяна в акустичната характеристика на 

потока ще бъде от порядъка на 1,5 - 1,7 dBA.  

Стационарните източници на шум включват наземното оборудване и свързаните с 

дейността на подземния рудник съоръжения –  наземната част на вентилационната 

система, транспортни ленти, пречиствателни станции за отпадъчни руднични и битово-

фекални води и др. По данни от действащи аналогични съоръжения максималните нива 

на шум няма да превишават допустимата стойност за работна среда от 85 dBA .  

Съоръженията ще работят в производствени халета и излъчваният шум в околната 

среда ще зависи от звукоизолиращата способност на ограждащите конструкции на 

сградата, при максимални нива на шум в такива помещения до 85 - 90 dBA. При средна 

звукоизолация на външните стени на помещенията не по-малка от 30 dBA, очакваното 

ниво на външен шум пред фасадите на съответните сгради няма да превишава  55-60 

dBA. От подземния добив не се очакват емисии на шум в околната среда, включително 

и при взривните работи. Дейностите по подземен добив не предполагат експлоатация на 

източници на наднормени нива на шум разположени на открито на територията на 

промишлената площадка. 

Граничните стойности за нивото на шум за различните територии и устройствени 

зони са регламентирани в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. (МЗ, МОСВ) за показателите на 

шум в околната среда и за производствени зони са 70 dBA за ден, вечер и нощ. 

Експлоатацията на находището, в т. ч. и помощните дейности и вътрешен транспорт, би 

довело до нива на шум на промишлената площадка под 70 dBA и не може да се очаква 

превишаване на хигиената норма по границата на минно-добивния комплекс. 

Шумът, излъчван от промишлената площадка и от обслужващите транспортни 

средства, не се очаква да промени шумовия фон на линията на застрояване на селата 
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Кръстава и Грашево, поради достатъчната им отдалеченост от площадката и пътя за 

достъп до нея. Не се очаква да бъдат обезпокоени и застрашени местообитанията на 

различни животински видове в района. 

При въвеждане на обекта в експлоатация ще бъдат извършени измервания на 

шумовите нива в измерителни точки, разположени по предварително очертани контури, 

ограждащи основните съоръжения – източници на шум за оценка на общата звукова 

мощност, съгласно “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в 

околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума и 

определяне нивото на шума в мястото на въздействие”,  утвърдена със Заповед на 

Министъра на околнота среда и водите  № РД-199 от 19.03.2007 г. 

 

1.7.4.2. Вибрации и лъчения 

Вибрации 

Предвижда се, технологичното оборудване да се монтира на вибропоемащи 

фундаменти. Машините, които ще работят в рудника, ще бъдат от ново поколение и с 

производствени характеристики за вибрации в допустимите норми. Вибрациите много 

бързо затихват на разстояние, поради което не могат да бъдат разглеждани като опасен 

фактор за работната среда като цяло. По време на извършване на изкопни и строително-

монтажни работи вибрациите са фактор на работната среда (строителната площадка) 

при някои специфични дейности. Не се очаква оборудването и съоръженията да бъдат 

източник на вибрации в околната среда по време на експлоатация на обекта. 
 

Нейонизиращи лъчения 

Към нейонизиращите фактори се отнасят постоянните и свръхнискочестотни 

електрични и магнитни полета, радиочестотните електромагнитни полета (ЕМП), 

микровълните и оптичните и лазерни лъчения. Най-важните за работната и околна среда 

са електромагнитните полета с промишлена честота, каквито са подстанциите и 

електропроводите с високо напрежение, генераторите и мощните електродвигатели, 

които създават ЕМП в свръхнискочестотния диапазон (честота 50 Hz). Дейностите по 

време на строителството и експлоатацията на обекта, няма да бъдат източник на 

нейонизиращи лъчения в околната среда и жилищната зона на близките селища. 
 

Топлинни лъчения 

В подземния добив на руди не се използват съоръжения излъчващи топлинни 

лъчения. Всички предвиждани дейности по експлоатация на минно-добивния комплекс 

не са източник на топлинни лъчения в околната среда и жилищна зона на най-близко 

разположените населени места. 
 

Радиоактивни лъчения 

При проучванията на находището, с извършените изпитания на рудата, не е 

установена повишена радиоактивност. Резултатите от анализ на рудата показват, че 

съдържанието  на очакваните за находището радиоактивни елементи е под допустимата 

норма от 1000  Bq/kg, а именно:  Уран и радий (U/Ra)  542 Bq/kg,  торий (Th) 542 Bq/kg. 

Не се очаква  дейностите на площадката на обекта да бъдат източник на радио-

активни лъчения в околната среда, в т. ч. и  в жилищните зони на близките селища..  
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1.7.4.3. Въздействие на вредни физични фактори (шум) върху околната среда 
 

По време на строителство 

Шумовото въздействие ще бъде локализирано в участъка, където се реализира 

съответния строителен етап и там ще има превишение на нормата 70 dBA за ограничен 

период от време, само през деня. Строителната дейност няма да бъде източник на шум 

за населените места в района. Те не са и източник и на вибрации в околната среда. 
 

По време на експлоатация на обекта 

А. Въздействие на вредни физични фактори на площадка ”Грънчарица     

център” 

По отношение на фактор ”шум” не се очаква превишаване на хигиенната норма  от 

70 dBA за промишлено-складова зона, респективно и нивото на общата звукова 

мощност, излъчвана от промишлената площадка в околната среда. При значителната  

отдалеченост на населените места в района, производствената дейност при разработване 

на находище ”Грънчарица център” няма да оказва влияние на шумовия режим на 

териториите им. 

Технологичното оборудване в рудника и в неговите наземни подобекти, което е 

източник на вибрации, се монтира на вибропоемащи фундаменти. 

Б. Въдействие на вредни физични фактории на площадка ОФ ”Елшица”  
 

Съоръженията на ОФ ”Елшица”  работят в производствени халета и излъчваният 

шум в околната среда зависи от звукоизолиращите характеристики на ограждащите 

конструкции на сградите. Съоръженията в тези помещения създават нива на шум от    

85 до 95 dBA (таблица 1.7-8), като максимално ниво има шумът при топкови мелници 

(до 99 dBA). При средна звукоизолация на външните стени на сградите не по-малка от 

30 dB, очакваното ниво на външен шум пред фасадите на съответните сгради ще бъде 

не-повече от 65 dBA. 
  

Таблица 1.7-8 

 Нива на шум при основни съоръжения във флотациона фабрика  

 

Източници на шум 

Измерена 

стойност, 

dBА 

 

Характер на 

шума по време 

Допустима стойност 

за работна среда, 

dBA 

1. Мелници (топкови или прътови) 95-99 постоянен 85 

2. Вакуум-помпи 90-95 постоянен 85 

3. Барабанни филтри 80-85 постоянен 85 

4. Кабина на подемен кран  70-75 периодичен 85 
 

Шумовото натоварване при експлоатация на инсталацията за флотация на 

волфрамовата руда няма да има комулативен ефект с повишавано шумово ниво  от 

промишлената площадка ”Елшица” и от обслужващите транспортни средства. Не се 

очакват промени в шумовия фон на линията на застрояване на най-близките населени  

места – селата Елшица и Левски, поради достатъчната им отдалеченост от площадката.  

И тук, при въвеждане на новата флотационна линия в експлоатация, с аналогични 

измервания ще се актуализира и шумовата ситуация по границата на ОФ ”Елшица”  – 

измервания по контура на площадката за оценка на общата звукова мощност, съгласно 

посочената по-горе “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в 

околната среда от промишлено предприятие….”. 

Технологичното оборудване в ОФ ”Елшица”, което е източник на вибрации, ще се 

монтира на вибропоемащи фундаменти. 
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2. Алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение 

Съгласно българското и европейското законодателства, процедурата по ОВОС  

изисква разглеждането на алтернативи за осъществяването на всяко предлагано 

инвестиционно предложение. На настоящия етап е направен предварителен анализ на 

разгледаните алтернативи на технологиите и съоръжения при разработване на 

находището и преработването на рудата. Изборът на предпочитана алтернатива и 

конкретното местоположение на площадките за отделните дейности, свързани с рудник 

”Грънчарица център” е направен на основата на сравнителния документ за ”Най-добри 

налични техники за управление на хвостохранилища и отпадъци от скални маси от 

дейности за добив” (BREF Code MTWR –  виж по-нататък т. 5). 

Подобно на всички други минни рудодобивни и преработвателни дейности, 

съчетанието на геоложкия строеж и природни дадености в района от една страна, както 

и икономическите предпоставки от друга, определят местоположението и мащаба на 

дейността. Разгледаните алтернативни варианти за разработване на волфрамовото 

находище ”Грънчарица център” се свеждат до три основни алтернативи, анализирани    

и оценени в Обяснителната записка на ПТИО към Геоложкия доклад за находището и в 

материалите за предоставяне на концесия: 

- Разработване по открит способ (открит рудник); 

- Разработване чрез подземен рудник. 

- ”Нулева алтернатива”, т. е. неосъществяване на инвестиционното предложение. 

При  ”нулева алтернатива” Инвестиционното предложение не се реализира. С тази 

алтернатива са свързани следните потенциални социално-икономически последици: 

- Загуба на значителни икономически ползи, включително и от чуждестранни 

инвестиции; 

- Загуба на национални приходи от концесионни плащания, данъци и др.; 

- Загуби от възможността за разкриване на допълнителна пряка и непряка заетост 

в района по изпълнение на ИП, от увеличаване на общинските приходи, в т. ч.  и от 

постъпления от имуществени данъци във връзка с инфраструктурата на проекта, както и  

постъпления от продажба на частна и общинска собственост; 

-  Загуба на инвестиции в общинска инфраструктура на района и предлагането на 

допълнителни услуги. 

 

2.1. Алтернативи при избора на площадката  

Факторите, предопределящи местонахождението и геоложкия строеж на 

находището ”Грънчарица център”, нямат алтернатива и разглеждането им е извън 

обхвата на направения анализ. На анализ и оценка обаче подлежат алтернативи за 

избора на площадките за  флотационно обогатяване на рудата, хвостохранилището за 

флотационния отпадък към нея и депото за пиритен концентрат (класифициран като 

опасен отпадък). Разгледаните в тази връзка възможности се свеждат до два 

алтернативни варианта: 

- Разработване на находището ”Грънчарица център” като минно-оботатителен 

комплекс на една площадка с обособени подземен рудник и обогатителна фабрика за 

флотация на добитата волфрамова руда, с прилежащите й хвостохранилище за 

флотационния отпадък (хвост) и депо за пиритния отпадък; 

- Вариант на т. нар. ”разсредоточена компановка на добивно-преработвателния 

комплекс”, при който на площадката на ”Грънчарица център” ще се развива само 

подземен добив с прилежащата му наземна инфраструктура, а получаваната като краен 

продукт т. нар. ”сепарирана волфрамова руда” ще се предава за по-нататъшна 
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преработка на външна фирма с лиценз за подобна дейност (ОФ ”Елшица” на ”Майнинг 

инвест”  ЕООД –  до с. Елшица, област Пазарджик, с която има сключен съответния 

двустранен договор).  

С оглед съществено облекчаване на екологичната ситуация в района на 

находището, предпочитание е дадено на варианта на  разсредоточена компановка на 

добивно-преработвателния комплекс. 

 

2.2. Алтернативи при избора на технологиите за добив и преработка на рудата  

2.2.1. Технологии за рудодобив  

В обяснителната записка на ПТИО за находището са разгледани две алтернативи  

за изземване на рудата от находището –  по открит и по подземен начин. Основният 

недостатък на първия вариант  е създаването на нова негативна форма в района 

(котлован) с големи размери, което създава значителен проблем при възстановяването 

на околната среда след експлоатацията.  

Възприет е вторият вариант – подземен рудник. При подземния добив на рудата  

се прилага запълване на отработените пространства с оглед опазване на земната 

повърхност над рудните тела от обрушаване и облекчено управлението на отпадъците. 

Вариантът подземен рудник има и това  положително въздействие, че ще позволи 

частичното компенсиране на взетите за водопотребление води в СД ”Бистришка”, чрез 

приток към р. Грънчарица на извежданите подземни води от рудничен водоотлив, след 

съответно пречистване на рудничните води в пречиствателна станция. 

Предлаганият вариант на подземен добив е в съответствие с изискванията за 

НДНТ (BREF Code MTWR, т. 2.1.2).  

 

2.2.2. Технологии за флотационна преработка  

Флотационната преработка на волфрамовата руда до получаване на концентрат  по 

принцип няма алтернатива като технология. В случая обаче са възможни два варианта 

за организиране на дейността по флотационно обогатяване: 

- Изграждане на флотационна фабрика на територията на площадка ”Грънчарица 

център” с прилежащата й инфраструктура и съпътстващи съоръжения, в   т. ч. и 

хвостохранилище за флотационния отпадък (хвост); 

-  Използване на налични флотационни мощности, каквито предоставя 

действащата ОФ ”Елшица” с прилежащото й хвостохранилище ”Влайков връх”. 

От позицията за екологосъобразност по отношение на основната площадка 

”Грънчарица център” обоснован избор е вторият вариант – преработване на рудата в 

ОФ ”Елшица”, след съответна реконструкция с необходимите апаратурни изменения.  

По отношение флотацията на волфрамовата руда, в ИП се предлага утвърдена в 

практиката и съответна на изискванията за НДНТ технология на дву-степенна 

флотационната схема на обогатяване на рудата с използване на стандартни флото-

реагенти (BREF Code MTWR- т. 2.3.1.3 и  т. 3.1.7.2.1 с фиг. 3.45 – многостепенна 

флотация в механични и пневматични флотоклетки).  След съответна рудоподготовка 

(суха класификация  и мокро смилане с класификация) се провеждат последователно 

пиритна и волфрамова (шеелитна) флотация, със съответните им контролни и 

пречистни стадии на флотация. Предвижда се оборотно водоснабдяване на ОФ с води 

от хвостохранилището ” Влайков връх” (BREF Code MTWR, т. , т. 4.3.11) без 

заустване на отпадъчни води в повърхностен водоприемник – р. Елшишка. 
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2.2.3. Алтернативи за управление на минните отпадъци  
 

А. Нерудна скална маса (рудничен стерил) 

Съгласно ИП се предвижда отделяне само на един вид  минни отпадци (нерудна 

скална маса или стерил), третирането на които еразгледано подробно в Плана за 

управление на минните отпадъци (ще бъде представен в Приложение към Доклада за 

ОВОС). Впрочем, генерираните минни отпадъци, според естеството им и в зависимост 

от времевия период на тяхното отделяне, трябва да се обособят в две групи: 

Първата група включва скалната маса (т. нар. руднична баластра), иззета при 

разкривни и капитални минни изработки по време на строителството на рудника. Тази 

инертна скална маса (проектно количество общо 182 334 тона, или 68 775 m3), ще се 

съхранява на подходяща временна площадка с оглед възможностите за нейното 

използване за строителни цели – преди всичко за настилки на вътрешни пътища, за 

бетонни площадки, паркинг и др., а евентуално и за реконструкция на части от външни 

междуселски пътища (за с. Кръстава, евентуално и по-нататък към с. Аврамово).  

Втората група включва нерудната скална маса (стерил), която ще се отделя при 

експлоатацията на рудника в количества 54 400 t средно за година. За тази нерудна 

скална маса на площадката на ”Грънчарица център” се предвижда депониране на отвал 

(табан или насипище). По-нататък във времето, с напредване експлоатацията на 

рудника и приключване с някои минни изработки, част от нерудната скална маса ще се 

връща обратно за руднични замълнения в определени зони от иззетите простванства. 

Такава алтернатива е в съответствие с препопъките за НДНТ (BREF Code MTWR - т. т.  

2.4.5, 3.1.7.1, 3.1.7.4  и  4.5.4).и подлежи на оценка за за конкретните условия на рудник 

”Грънчарица център”.  
 

Б. Хвостохранилище за флотационен отпадък  

Възможни са два варианта за организиране на обезвреждането на технологичните 

отпадъци от флотационното обогатяване на волфрамовата руда, а именно: 

- Проектиране и изпълнение на хвостохранилище в обхвата на площадката 

”Грънчарица център” и депо за пиритния концентрат. Хвостохранилището трябва да 

отговаря на изискванията на основния документ за НДНТ при управление на 

отпадъците от минно-обогатителните дейности (BREF Code MTWR - т. 2.4.2) и 

задължително с оборотно използване на водите от хвостохронилището (BREF Code 

MTWR, т. 4.3.11). 

-  Използване на налични флотационни мощности на  действащата ОФ ”Елшица” и 

нейниото хвостохранилище ”Влайков връх”, което също отговаря на посочените по-

горе изисквания за НДНТ (BREF Code MTWR -т. 2.4.2.1, т. 2.4.2.2 и т. 4.4.6.1). С този 

вариант се реализира и оборотно водоснабдяване на ОФ с води от хвостохранилището, 

при което не е наложително кондициониране на водите в рецикъл  за довеждане на 

качеството им  до изискванията за използване в обогатителния процес. С прилагането 

на пълно оборотно  водоползване се изключва заустване на отпадъчни води в река 

Елшишка и всякаква опасност от замърсяване на повърхностни води и почви в района. 

По отношение на флотационата  преработка на волфрамовата руда предпочитание 

е дадено на втория вариант – флотация в ОФ ”Елшица” , съответно с депониране на 

флотационния отпадък (хвост) в действащото хвостохранилище ”Влайков връх” и 

предаване на получаваните волфрамов и пиритен концентрати за преработване в 

производствената схема на КЦМ АД – Пловдив.  
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3. Характеристика на околната среда, в която ще се реализира 

инвестиционното предложение, и прогноза на въздействието  

3.1. Атмосферен въздух и атмосфера  

3.1.1.   Характеристика и анализ на климатичните и метеорологичните фактори, 

които имат отношение към конкретното въздействие и качеството на 

атмосферния въздух  
 

Климатична характеристика на района 

Находище  “Грънчарица център” попада в района на Западните Родопи, отстои на 

около 18 km южно от г. Велинград (виж по-горе фиг. 1.1-1  в т. 1.1.2). За оценка на 

климатичните и метеорологични условия на района са използвани наличните данни от 

ХМС - Велинград. 

Съгласно климатичната подялба на България, районът на обекта се отнася към 

преходно-континенталната климатична подобласт, по-точно към Северния Родопски 

припланински климатичен район. Основна климато-образуваща роля за България има 

Атлантическия океан, с локални влияния на Средиземно море. Преобладаващо е 

континенталното климатично влияние. Климатичните особености за района на 

Велинград се определят както от разположението на България в умерените ширини на 

северното полукълбо, така и от орографията на района, с характерните елементи от 

неговата топография и релеф. Комплексът от физико-географски и метеорологични 

фактори определя умерено континентален до континентален характер на климата в 

района. За него са характерни относително голямото количество валежи, постоянната 

висока въздушна влага, умерените температурни колебания и сравнително дебелата 

снежна покривка. Само в по-ниските части не се запазва континенталността на климата, 

което се изразява в чести  лятно-есенни засушавания. 

За оценка влиянието на климатичните и метеорологични фактори върху 

замърсяването на атмосферния въздух и самопречистващия  потенциал на атмосферата 

в района на  Велинград са използвани данни от Климатичния справочник на България 

(том I-IV), съпоставени в обобщен вид по-долу в таблица 3.1-1.  

По отношение на климатообразуващите фактори, характерно за района на 

Велинград е неговото разположение в една относително висока (700 - 800 m надморска 

височина) и широка равнинна по характер котловина. Орографията на района и 

близостта до планината дава известно отражение върху климата. Относително малката 

амплитудата на средната месечна температура на въздуха  (от 9,5 0С през м. декември 

до 16,7 0С през м. август) се отличават от нормалните параметри за континентален 

климат. В потвърждение на това са и относително невисоките температури през лятото 

(26 - 27 0С средномесечна максимална температура  през юли и август) и не много 

ниските температури през студените месеци (-7,6  и  -5,3 0С средномесечна максимална 

температура  съответно през януари и февруари). 
 

Слънчевата радиация е висока поради голямата продължителност на слънчевото 

греене –  2157 часа годишно. Максимумът е през м. юли и август (съответно 318 и 309 

часа), а минимумът –  през м. декември (79 часа). Облачността  в района (по 10-балната 

скала) е в границите на 3,4 - 3,9 бала през лятото и 6,4 - 6,6 бала през зимата. 

По своя генезис валежите в България биват фронтални, вътрешно-масови  и 

орографски. За района на Велинград преобладават фронталните валежи  (т. е. цело-

годишните по количество валежи) и орографските валежи. Годишна сума на валежите в 

районът  е около 600 mm . Най-обилни са валежите през май и юни, а най-оскъдни  –  

през август и септември (виж по-долу фигура 3.1-1).  
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               Таблица 3.1-1   

  Климатични и метеорологични данни района по  данни на ХМС – 

Велинград  по месеци и средно за годината 

Месеци 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ за год. 

              Средномесечна температура на въздуха, 0С: 

-2,3 0,1 3,4 8,0 13,2 16,5 18,6 18,5 14,4 9,6 5,1 0,1 9,7 

              Средномесечни максимални температури на въздуха, 0С:  

2,7 5,5 9,5 15,3 19,8 23,6 26,4 26,7 23,0 17,3 11,0 4,9 15,5 

              Средномесечна минимална температура на въздуха, 0С:  

-7,6 -5,3 -2,2 2,1 6,4 9,3 10,6 10,0 6,6 3,2 0,1 -4,6 2,4 

             Средномесечна денонощна амплитуда на температурата на въздуха, 0С 

10,3 10,8 11,7 13,7 13,4 14,3 15,8 16,7 16,4 14,1 10,9 9,5 13,1 

              Средномесечна сума на валежите: 

58 40 41 47 73 69 53 38 36 48 52 50 605 

              Средномесечен и годишен брой на дните с валежи над 10 mm 

1,4 0,9 0,9 2,2 2,6 1,8 2,0 1,3 1,2 1,2 1,6 1,4 18,5 

             Общ средномесечен брой на дни с валежи (независимо от вида и количеството на валежа) 1/ 

11,0 10,4 10,7 11,4 14,6 13,4 8,7 6,8 6,4 8,4 9,9 11,1 122,8 

              Средномесечна и годишна относителна влажност, в %: 

81 77 74 72 72 72 67 65 70 77 82 83 81 

             Облачност (в балове): 

6,4 6,3 6,4 5,9 5,8 5,4 3,9 3,4 3,9 5,2 6,6 6,4 5,5 

              Продължителност на слънчевото греене, в часове: 

90 112 154 182 204 234 318 309 241 165 99 79 2157 

               Относителна продължителност на слънчевото греене, в %: 

31 38 42 45 45 51 63 70 63 48 36 29 48 

                Брой дни с мъгли по месеци и средно за годината: 

3,4 2,7 3,4 2,1 1,9 2,0 2,1 2,3 3,2 4,7 5,4 3,6 25,0 

                Средномесечна и годишна скорост на вятъра, в m/sec :  

1,0 1,7 1,9 2,0 1,7 1,5 1,5 1,6 1,4 1,4 1,5 1,4 1,6 

               Брой на дните с вятър   над   14 m/sec  2/:  

3,4 21,7 2,1 0,8 0,7 0,7 0,4 0,6 1,1 3,4 3,5 5,5 25 

              Средна скорост на вятъра по посока, в m/sec 

Посока N NE E SE S SW W NW 

 1,7 1,9 1,7 1,4 2,5 4,1 2,9 2,0 

             Честота на вятъра по посока и тихо време, в % 

Посока N NE E SE S SW W NW тихо 

 15,2 35,4 6,5 5,3 4,9 15,6 11,4 5,7 59,8 
1/   В  т. ч. средно 53,6 дни през топлото полугодие и 69,2 дни през студеното полугодие;  
2/  Брой дни с вятър над 14 m/sec през топлите месеци (IV – IX )  е 4,2  и през студените месеци 

(X- III) е 20,8.  
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Фиг. 3.1-1  

Климатограма на месечното разпределение на средномесечните 

 температури  (°С) и средномесечното количество на валежите (mm),  

по данни на ХМС – Велинград (Колева, Пенева, 1990). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3.1-2    Средногодишна роза на ветровете за района  

                        на г. Велинград 
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Броят на дните с валежи през годината е относително голям – средно 122,8 дни за 

година. Максималният самопречистващ потенциал на атмосферата (по сумата на 

валежите) е през пролетния и зимния сезони. Най-високата относителна влажност на 

въздуха е през декември  и януари, а най-ниска през юли и август. Районът се отличава 

с относително малък брой дни с мъгла – 25 дни в годината, което е предпоставка за 

относително редки случаи на вредните температурни инверсии . 

Ветровете в района имат променлива скорост, посока и честота. Представените по-

згоре на фигура 3.1-2 данни за честотата на вятъра по посока (в %) и тихо време (в %)  

за МС - Велинград показват  близка до двупосочна “роза на ветровете”. Преобладаващи  

са ветровете по посока североизток със средногодишна повторяемост 35,4 %. 

Относително висока е средногодишната стойност на тихото време (59,8 %), което не 

благоприятства разсейването на емисиите в атмосферата. Благоприятни за разсейване на 

замърсителите в атмосферата са дните с висока скорост на вятъра – над 14 m/sec.  

 

3.1.2. Оценка на влияние на климатичните фактори върху  атмосферното   

замърсяване в района  
 

За оценката на климатичните условия като фактор за замърсяването на въздушния 

басейн се прилага методика за балово оценяване (пет- или седемстепенна скала), която 

се основава на две основни групи показатели –  благоприятни климатични фактори, 

които способстват за самопречистването на атмосферния въздух и неблагоприятни 

климатични фактори, които са пречка за самоочистване на атмосферата. Основните 

климатични фактори, от които зависи замърсяването на въздуха са ветровият режим, 

режимът на въздушната влага и валежите, както и вертикалната стратификация  на 

атмосферата, определяща температурните инверсии. 
 

Към групата на благоприятните климатични фактори се причисляват: 

а)   Брой дни в годината с вятър над 14 m/sec (изразен в %), като при повече от     

20 % е благоприятно, от 2 до 20 % е средно благоприятно и под 2 % е неблагоприятно; 

За района на Велинград броят на дните с вятър над 14 m/sec е 25 (или 6,8 %) –  т. е. този 

фактор е средно благоприятен. 
 

б)  Брой дни в годината с валежи над 10 mm, като при повече от 23 дни е 

благоприятно, от 23 до 18 дни е средно благоприятно и под 18 дни е неблагоприятно;  

За  Велинград броят на  дните с валежи над 10  mm е 18,5 дни, така че този фактор е 

благоприятен. 
 

в)  Отношение на брой на дните с валежи през студеното полугодие към брой на 

дните с валежи през топлото полугодие, като при стойност над 1,2 е благоприятно, от 

1,2 до 0,8  е средно благоприятно  и при стойност под 0,8 е неблагоприятно; За района 

на Велинград броят на дните с валежи  през студеното полугодие (ноември – април) е 

69,2 дни, а този през топлото полугодие (май – октомври) е 53,6 дни, така че тяхното 

отношение е 1,29 –  т. е. този фактор е благоприятен. 
 

г) Годишна сума на валежите в района, като при валежи повече от 800 mm е 

благоприятна, от 800 до 600 mm е средно благоприятна и при сума на валежите под  600 

мм е неблагоприятна; За района  на  Велинград сумата на валежите е 605 mm  –  т. е. 

този фактор е средно благоприятен. 
 

Към групата на неблагоприятните фактори се причисляват следните: 
  

а)  Брой на случаите (в % по месеци и в годината) с тихо време, като при по-малко 

от 25 % е благоприятно, от 25 до 45 % е средно благоприятно и при повече от 45 % е 
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неблагоприятно; За района на Велинград тихото време е 59,8 %, т. е. този фактор е 

неблагоприятен. 
 

б)  Брой на дни в годината с температурни инверсии, като при повече от 150 дни е 

неблагоприятно, от 80 до 150 е средно благоприятно и под 80 дни е благоприятно. Не 

разполагаме с данни за температурни инверсии в района. Ако се приеме, че има 

определена корелация между дните с мъгла (само 25 дни в годината) и дните с 

инверсии, факторът температурни инверсии може да се  оцени като благоприятен, по-

скоро средно благоприятен.  
 

Съгласно методиката, баловата оценка по петстепената скала не показва 

потенциална опасност от антропогенно замърсяване на въздуха в района на Велинград. 

Комплексът от климатични и метеорологични характеристики на района може 

качествено да се оцени като средно благоприятен по отношение на разсейването на 

вредни емисии, изхвърляни в атмосферата с отпадъчни газови потоци от стационарни 

източници. 
 

3.1.3.  Налични данни за качество на атмосферния въздух в района на 

инвестиционното предложение 
 

В близките до обекта на ИП селища, в т. ч. селата Кръстава, Цветино и Гешево, 

няма налични данни за качеството на атмосферния въздух (КАВ) и евентуалните 

източници на емисионно замърсяване. В района няма промишлени източници на 

замърсяване на атмосферния въздух. Въздействие може да се очаква преди всичко от 

битови източници на емисии, главно от отопляването с дърва през есенно-зимния сезон. 

При изгарянето на дърва във въздуха се отделят нетоксичен прах, сажди и летливи 

вещества. Съдържанието на пепел в дървата варира от 0.5 до 0.3 %, а сухите дървата 

съдържат около 85 % летливи вещества (ЛОС). Ако не се осигури пълно изгаряне, 

възможно е с димните газове да се емитират сажди. Средните емисии на твърди частици 

от битови горивни инсталации при използване на твърдо гориво са средно 100 mg/kg 

изгорено гориво. Допълнително замърсяване на атмосферния въздух може да се очаква 

от транспортно запрашаване с прах от черния междуселски път през сухите месеци. 

Систематизирана информация за КАВ и източниците на емисии (главно ФПЧ10)  

има за общинския център Велинград . Тази информация е обобщена и анализирана в   

”Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на община Велинград 

2011-2014 г. (август 2011 г.)”, актуализирана съгласно Заповед № РД-1046/03.12.2010 г. 

на Министъра на околната среда и водите, изготвена в съответствие с изискванията на 

чл. 27 от ЗЧАВ и чл. 37 от Наредба №12/15.07.2010 г.). Програмата за намаляване 

нивата на ФПЧ10 и достигане на нормата за замърсяване на атмосферния въздух в 

Община Велинград в периода 2011-2014 г. е разработена от фирма ”БУЛПЛАН” ООД – 

София, приета от общински съвет Велинград с Решение № 10 от 26.01.2012 г. В 

Програмата са използвани налични материали, данни и информация, предоставени от 

контролни и общински институции.  

Анализирани са дейностите за управление на КАВ в община Велинград  по 

отношение на емисии от промишлеността, от транспорта и от битовото отопление. 

Направените костатации и изводи относно причините за влошаване КАВ показват: 

- Предприятията, разположени на територията на града, са с намален капацитет  и 

не представляват опасност за качеството на въздуха. 

- Наблюдава се обща тенденция на превишаване на среднодневните концентрации 

на ФПЧ10 и SO2 главно в зимните месеци на годината, породено от факта, че по-

голямата част от населението се отоплява с твърдо гориво.  
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- Констатира се увеличено замърсяване на въздуха от непрекъснато нарастващия  

брой на моторните превозни средства.  

 - Лошото състояние на уличните платна в определени участъци, респективно на 

пътната настилка, възпрепятства движението на автомобилите с равномерна скорост, а 

това е предпоставка за увеличаване на разхода на гориво и съответно за увеличаване на 

емисиите на вредни вещества. Дупките по уличните платна, както и нередовното им 

почистване, са причина за увеличаване на замърсяването с прах.  

- Предизвиканите от човека горски пожари, изгарянето на стърнища, както и 

неконтролираното изгаряне на битовите отпадъци са причина за емисии на 

разпространявани от вятъра прах от почвата, CO, SO2, NO и др.  

За определяне на имисионна картина по отношение концентрации на ФПЧ10  в 

община Велинград , в програмата е приложено дисперсионното моделиране с 

използване на системата SELMA GIS (предоставено от МОСВ копие). Извършено е 

изчислително дисперсионно моделиране за ФПЧ10  поотделно за основните сектори  – 

промишленост,  битово отопление и транспорт за 2007 и 2010 г. В таблица 3.1-3 са 

представени обобщени данни от програмата за 2010 г.за емисиите на ФПЧ10 .  
 

                    Таблица 3.1-3 

 

Източници на емисии от 

ФПЧ10 (сектори) 

       

Емисии 

Максимална      

концентрация на 

територията на града   

Концентрация        

в пункт  

”Общината” 

 t/y µg/m3 %    µg/m3  

Фонова концентрация  */ - 15,0 -      15,0  

От промишленост 16,72 2,06   7,5  0,63  

От битово отопление 170,92 18,90 76,9 13,85  

От транспорт **/ 34,65 25,18 15,6  4,77  

Общо от всички сектори 222,29 -     100,0 34,25         

*/  Средногодишна стойност за фонова концентрации на ФПЧ10 във фоновите пунктове ”Юндола” и 

”Рожен” за 2010 г.; 
      **/  Сумарно от емисии от двигатели, от триене между гуми и асфалт, от износване  накладките  на 

спирачки, от унос на суспендиран прах от пътна настилка. 
 

Приведените данни ясно показват, че битовото отопление има най-съществен 

емисионен принос за замърсяването от ФПЧ10.  По отношение влиянието на авто-

транспорта, в дисперсионния модел са оценени зоните на основните пътни артерии на 

града. Силно въздействие има трафикът по път II-84  Септември - Велинград  - Якоруда. 

В тази връзка за облекчаване на трафика в обсега на град Велинград се предвижда 

обходен път, като мероприятие за извеждане на транзитното автомобилно движение 

извън града и подобряване на пътната инфраструктура. (”Доклад за оценка на 

съвместимостта на Общ устройствен план на община Велинград …”, юни 2012 г.). С 

негавата реализация ще се намали както атмосферното замърсяване от вредните емисии, 

така и шумът и вибрациите. Ще се ограничи в значителна степен и рискът от инциденти 

с транзитно преминаващите МПС. Значително по-слабо въздействие има намаленият 

трафик по трасето на III-843  (Септември - Велинград - Сърница), който минава през 

града по околовръстен път. 

В община Велинград няма стационарен пункт за мониторинг на атмосферния 

въздух от Националната система за наблюдение, контрол и информация върху 

състоянието на околната среда. В тази връзка, в Доклада за ОВОС ще бъдат 

представени и анализирани допълнителни данни за КАВ от измервания на Мобилна 

автоматична станция, които ще бъдат поискани от РИОСВ - Пазарджик по процедура за 
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достъп до информация. Ще бъде представена и количествена информация, на база на  

съответните изчисления, относно допълнителния емисионен принос за ФПЧ10, от 

автосамосвалите за транспортиране на волфрамовата руда по околовръстния път на 

Велинград.  
 

3.1.4. Очаквани емисии при експлоатация на обекта 
 

На основата на направените по-горе обосновка, относно благоприятните  

климатични и метеорологични характеристики и като се има предвид че в района на ИП 

практически няма промишлени замърсители, може да се направи изводът, че при 

съществуващата ситуация атмосферния въздух практически не търпи негативни 

въздействия.  

При реализация на ИП на площадка ”Грънчарица център” не се очаква генериране 

на вредни емисии в атмосферния въздух от стационарни производствени източници. 

Анализ и оценка на емисиите от цялостната руднична дейност на площадката на 

”Грънчарица център” на този етап (Задание за ДОВОС) е представена по-горе в т. 1.7.1. 

В Доклада за ОВОС, общата емисионна ситуация за района на ”Грънчарица център” ще 

бъде допълнена с анализ и оценка и на емисиите от вентилационната система на  

подземния рудник и от дейности на приземни подобекти на производствената 

площадка. В съответствие с мотивите в Решение № ПК-19-ПР/2014 г. на РИОСВ - 

Пазарджик (виж Текстови приложения № 1), ще бъде представено също и имисионно 

моделиране на очакваното замърсяване от емисионни източници на площадка 

”Грънчарица център” за определяне на имисионните концентрации на атмосферни 

замърсители в най-близко разположените населени места (селата Кръстава, Грашево).  

 Имисионна оценка с дисперсионния модел Plume ще бъде направена и за площадката 

на ОФ ”Елшица”. 
 

3.1.5. Прогнозна оценка за въздействие върху атмосферния въздух 

На основата на направения анализ на емисионната ситуация след реализация на 

ИП може да се даде прогнозна оценка за предполагаемото въздействие върху 

атмосферния въздух, което се отнася и за двете площадки  (площадка ”Грънчарица”  и 

площадка ”Елшица”). По отношение на интензитет и продължителност,  въздействието 

върху атмосферния въздух се оценява като пряко, постоянно (под допустимите 

емисионни норми) с малък интензитет.  По отношение на териториален обхват – 

въздействието ще бъде  локално, в границите на производствената площадка и на малки 

разстояния извън нея. Не се очаква възникване на кумулативен ефект. 

 

3.2. Води – повърхностни и подземни води 

Волфрамовото находище “Грънчарица център”  се намира в района на Западни 

Родопи по течението на р. Грънчарица. В географска близост е град Велинград (около 

18 km от обекта), разположен в Чепинската котловина по течението на Чепинска река.  

 Състоянието на повърхностните и подземни води в района на обекта на ИП се 

обуславя от орохидрографските и хидрогеоложки условия на района. Данни за средно-

месечната и годишна сума на валежите са представени по-горе в таблица 3.1-1 и фиг. 

3.1-1. Средната сума на валежите по сезони има максимални стойности през пролетта и 

лятото – по 160 mm, пада до 135 mm  през есента и 138 mm  през зимата. 

Поради разположението на находище ”Грънчарица център” в зона на питейно 

водоснабдяване, ще си позволим, още на етап Задание за обхват и съдържание на 

Доклада за ОВОС,  да представим по-подробно изложение в раздела за водите.    
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3.2.1. Повърхностни води 

Обектът ”Грънчарица център” попада във водосборния район на река Чепинска и 

притоците й. Разглежданият район е в обхвата на Беломорската отточна област, а 

Чепинска река е един от големите десни притоци на главната дренажна артерия на 

Горнотракийската низина – река Марица. Районът се отводнява от речнодолева система, 

в която реките са планински, имат ”V-виден” профил със стръмни склонове.  

Чепинска река води началото си от северозападните склонове на Родопите  – 

извира западно от местността ”Кръстовете”, в подножието, отстоящо на 1 km юго-

западно от връх Сребрен (около 1720 m н. в.). В нея се вливат множество притоци, за 

което свидетелства и старото наименование на реката – ”Ели Дере”  (50-те дерета), като 

по-пълноводните от тях са  Абланица, Лепеница, Грънчарица, Батьовица, Софаница, 

Рибна река, Мътница, Соорандере и др. По-пълноводните от тях са река Луковица (ляв 

приток, вливащ се в река Чепинска при Велинград), река Абланица (ляв приток), река 

Хремщица (десен приток) и река Грънчарица като главна отвеждаща артерия за района 

на находище ”Грънчарица”.  

При Велинград  р. Чепинска тече напреко на Чепинската котловина, след което 

сече живописен пролом  и при с. Ветрен навлиза в Горно-тракийската низина. Общата й 

дължина е 83 km. Площта на водосборната област на реката, включваща участъка 

между хидрометричните станции в горско стопанство ”Чехльово” и квартал ”Чепино” 

на град Велинград, е 431 km2. Средната многогодишна стойност на водните количества 

за период от 25 години (1950 - 1970 г.) възлиза на  4,08 m3/sec, а средната стойност на 

модулът на повърхностния отток е 9,46 l/sec.km2. Характерно за водосбора в района е, че 

естественият режим на водния отток е нарушен при строителството на язовир ”Батак” и 

свързаните с това необходими водни количества – водата се отвежда с алпийски 

водохващания по тунелната деривация на язовира. От СД ”Бистрищка” се водоснабдява   

Велинград (с дебит 860 l/sec или около 80 %) и Ракитово (с 10 l/sec, или около 20 %). 

Около 1 кm преди Велинград, Чепинска река има планински характер с V-образна 

форма на долината. При Велинград наклонът й рязко намалява, като са се оформили 

една заливна и две незаливни тераси.  В пределите на града реката е корегирана. 

Режимът на оттока й се наблюдава в ХМС - Корово на 5 km от града. Минималното 

средно водно количество на реката (при обезпеченост 95 %) възлиза на 0,116 m3/sec при 

с. Абланица, 1,04 m3/sec при с. Драгичево и 1,39 m3/sec при спирка М. Николов.  

Оценка на оттока на р. Грънчарица 

Главна отвеждаща артерия за района на находище ”Грънчарица Център” е река 

Грънчарица, ляв приток на р. Банска Бистрица, която е приток на р. Чепинска. Основни 

нейни притоци са Безьов дол, Малката река, Камбарско дере и Трълско дере. Дебитът на 

реката зависи изключително от валежите – средногодишното количество е 63,6  l/sec. 

През периода 1968 - 1977 г. дебитът е варирал от 0,05 до 573  l/sec. На 07.08.1966 г. е 

имало поройни дъждове и дебитът е достигал 3-4 m3/sec. Наблюденията показват, че 

периодът на пълноводие на р. Грънчарица е през месеците март и април. Основният 

воден отток се поема от деривационния канал към СД ”Бистришка”, който може да 

пропуска до 2,9 m3/sec вода. Повърхностните води в района са пресни, с минерализация 

от 50 до 80  mg/l, а реакцията им е от нормална до алкална (pH – 6,6 до 10). По състав са 

меки, хидро-карбонтно-сулфатно-калциево-магнезиеви. 

За установяване на величината на водозагуба на р. Грънчарица са извършени 

наблюдения в 6 броя хидрометрични точки (ХМТ). От ХМТ-1 до ХМТ-2 през по-

голямата част от годината няма вода. От ХМТ-5 до ХМТ-6 има загуба на вода от 0,1 до 

1,5  l/sec, което показва, че реката подхранва алувиалните отложения, докато в по-

северната част е обратното – алувиалните отложения подхранват реката.  
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В Доклада за ОВОС ще бъде представена допълнителна информация относно 

повърхностните води в района на ИП, по-конкретно от пунктовете за оперативен 

мониторинг на ВТ код BG3MA900R198 (река Чепинска и протоци от извори до устие 

на   Абланица и  Хремщица – виж по-нататък таблици 3.2-2 и 3.2-3), която ще бъде 

поискана от РИОСВ - Пазарджик по процедурата за достъп до информация. Ще бъде 

представена и допълнителна информация относно, разположеното в близост до 

производствената площадка, водохващане на р. Грънчарица и Безьов дол  към 

системата на СД ”Бистришка”. 
 

3.2.2. Подземни води 

Подземните водни тела, в зависимост от типа на водоносния хоризонт, са 

определени като порови, карстови или пукнатинни, като е прието смесените типове 

водоносни хоризонти да се са отнесат към един от основните типове, в зависимост от 

основната им характеристика – порови, карстови или пукнатинни. 

Геоложката характеристика на района предопределя формирането на основните 

типове подземни води –  порови, пукнатинни и карстови (карстово-пукнатинни). На 

основата на местоположение, граници и площ на подземните водни тела (ПВТ), 

геоложки особености и възраст, тип на водоносния хоризонт и степен на водообилност, 

в  Източнобеломорския район са определени общо 48 ПВТ, групирани в 6 водоносни 

хоризонта –   неоген-кватернер, неоген, палеоген-неоген, креда, триас и протерозой.    

От тях, в т. нар. Велинградски басейн, в географска близост от обекта (над 20 km), са 

разположени две подземни водни тела, а именно:  BG3G00000Pt038 – карстови води в 

Протерозой и BG3G00000NQ008 – порови води в Неоген-кватернер (по данни от ”План 

за управление на речните басейни в Източно-беломорски район, 2010-2015 г.”). 

 В Графично приложение № 4.1 са представени карти с местоположението на двете 

подземни ВТ от Велинградския басейн. Както се вижда, те се простират на изток,  на 

значителни разстояния от района на находището ”Грънчарица център” , така че не 

трябва да оказват какното и да влияние. Това е важно като потвърждение, че няма  

взаимна връзка на водите от рудничния водоотлив на находище ”Грънчарица център” с 

минералните води от Велинградския термоминерален басейн. В тази връзка, на база  

данни от ”План за управление на речните басейни в Източно-беломорски район 2010-

2015 г.”, в Доклада за ОВОС ще бъде представена допълнителна информация за двете 

подземни ВТ, в т. ч. и за находищата на минерални води от Велинградския басейн 

(Велинград -Каменица,  Велинград-Лъджене и 

Велинград -Чепино). 

По отношение на подземните води, районът на находище ”Грънчарица център” е 

разположен в най-западната част от територията на БДИБР - Пловдив, в близост до 

границата със Западнобеломорския район с център Благоевград. По информация на 

БДИБР - Пловдив, със Заповед № РД-963 от 20.12.2006 г., тази част е присъединена към 

подземно ВТ с код  BG4G00PzC2021 (пукнатинни води в Южнобългарски гранити, 

Калински плутон) с компетентен орган БДУВ Западно-беломорски район - Благоевград. 

В Графично приложение № 4.2 е представен карта с разположение на подземно ВТ 

BG4G00PzC2021, а в следващата таблица 3.2-1, неговите основните характеристики са 

съпоставени с тези на двете водните тела от Велинградския басейн. 
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           Таблица 3.2-1  

Основни характеристики на Подземните водни тела (ПВТ) в Велинградски басейн  и подземно  

водно тяло BG4G00PzC2021 – Западнобеломорски район    

 
Характеристики 

 

Подземно водно тяло –        
код: BG300000Pt038     */    

(води в Протерозоя) 

 

Подземно водно тяло –             

код: BG3G00000NQ008    */    

(води в Неоген-кватернера) 

Подземно водно тяло –                

код: BG4G00PzC2021  **/   

(води в Южнобългарски 

гранити, Калински плутон) 

1. Местоположение  Велинградски басейн –              

юг-югоизточно от Велинград  

Велинградски басейн –  в района 

на Велинград и Ракитово 

 

2. Тип на подземното ВТ Пукнатинни и карстови, 

безнапорни 

Порови води, безнапорни Пукнатинни, безнапорни 

3. Площ на зоната на подхранване  71 km2 54 km2        2409 km2       ***/   
4. Естествени ресурси на ПВТ   710  l/sec 60 l/sec 2890,8  l/sec 

5. Средна дебелина на ПВТ 1 – 1000 m 40-140 m 50-250 m 

6. Среден модул на подземния отток  10,0  l/sec/km2 1,0  l/sec/km2 2,0  l/sec/km2 

7. Среден коефициент на филтрация  - 1 – 5 m/24h  < 2 m/24h 

8. Литоложки строеж на ПВТ Мрамори, гнайси, калкошисти, 

амфиболити 

Глини, глинести пясъци, граве-

лити, конгломерати, пясъчници 

Средно- до дребнозърнести 

биотитови  гранити, 

9. Покриващи ПВТ пластове в    

зоната  на подхранване 

Почвен слой Почвен слой Почвен слой  

10. Водовземания от ПВТ Няма данни Няма данни 2861,95 l/sec 

11. Антропогенни въздействия     

върху състоянието на ПВТ  

Няма данни за негативни 

въздействия  

Депа за битови отпадъци и битово 

фекални отпадъци; От земеделие – 

нитрати, нитрити, фосфати. 

Добра оценка за качественото 

състояние 

 */   Приложения 1-6 и 1-7  на ”План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район  2010 – 2015 г.”  Том 1, Глава 3 - 

Характеристика на подземните води” (EARD_R01_G3.pdf) 

**/   ”План за управление на речните басейни Западнобеломорски район 2010-2015 г.” Раздели I и V - обща част (RBMP_OBI_Blagoevgrad.pdf)       

и   том III река Места”, раздел II.(http://www.wabd.bg/) 
***/  Много голяма площ, която попада в поречията не само на реките Струма, Места и Доспат, но и на р. Марица – с 905,1 km2  (Подхранване 

предимно от инфилтрация и топене на снеговете); 
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Пукнатинно-грунтови и пукнатинно-жилни води 

Те се формират в зоната на изветряване и интензивно напукване на скалите на 

дълбочина 10 - 40 m. Площта на тяхното разпространение съвпада с областта на 

подхранване. Единствен и основен източник на подхранване са инфилтриралите се 

валежни води. Дренирането на пукнатинно-грунтовите води се извършва под формата 

на изворчета, предимно със сезонен характер и с дебити от 0,005 до 1,7  l/sec. В местата, 

където регионалните и локалните пукнатини са свързани по между си, тeзи води 

подронват по-дълбоко циркулиращите пукнатинно-жилни води. Водообилността на 

скалите е малка, което се потвърждава от жилковите водочерпения на прокарани в 

рудната зона сондажи (данни от Геоложкия доклад). Получени са относителни дебити 

от 0,0001 до 0,001 l/sec/m. Съществуват и пукнатинно-жилни води, които имат напорен 

характер и са подхранвани от валежите и пукнатинно-грунтовите води. 
 

Води в алувиалните отложения на р. Грънчарица 

Алувиалните отложения на р. Грънчарица са представени от песъкливо-глинести 

материали (с глинест запълнител), които са получени вследствие изветрителните 

процеси на коренните скали. Отделните късове достигат големина до 10 cm. По 

сондажни данни в Геоложкия доклад, мощността на алувия може да е до 10 m, а най-

малката сондажно установена дебелина на алувиалните наноси  е 4 m. Проведените 

изпитания относно водообилността на алувия показват, че тя е незначителна, т. е. 

алувиалните отложения имат малки статични запаси и незначителен динамичен разход. 

Хидрогеоложките условия в находището ”Грънчарица Център” са сравнително 

прости. При провеждане на експлоатационните работи влияние ще оказват само 

пукнатинно-грунтовите и пукнатинно-жилните води, които са в пряка хидравлична 

връзка. Според хидрогеоложките разчети (данни от Цялостен проект - април 2014 г.), 

при прокарана шахта до най-ниския хоризонт на изчислените запаси, водопритокът ще 

бъде около 8 l/sec. Възможни са и внезапни прориви, при пресичане на тектонски 

нарушения, когато водопритокът може да достигне 10 - 12 l/sec. В последствие същият 

ще намалее, поради сработване на остатъчните запаси.  

Получените резултати дават основание скалите в рудната зона да бъдат отнесени 

към слабо-водоносните и слабо-водопроводимите, така че не могат да се очакват големи 

количества подземни води в минно-експлоатационните изработки. По-големи 

водопритоци ще се получат само ако се пресекат силно напукани зони. Трябва да се 

отбележи, че реалните водопритоците ще бъдат по-ниски от изчислените, тъй като при 

едновременно прокарване на вертикални и хоризонтални изработки и при постепенно 

слизане на по-ниски хоризонти ще настъпва сработване на статичните водни запаси. 

Филтрационни свойства 

Филтрационните свойства на скалите, изграждащи находището ”Грънчарица 

център” зависят от тяхната напуканост. Водопритоците в изработките, а следователно и 

филтрационните свойства на скалите, са пропорционални на степента на тяхната 

напуканост. Точни данни за мощността на водоносния интервал не могат да се дадат, но 

по данни от описанието на сондажната ядка е видно, че изветрителната зона до 60 m е 

най-водообилна, с коефициент на филтрация  Кф ~ 0,01 m/day. По данни от Геоложкия 

доклад, във всички минни изработки са описвани местата на водопроявление и са 

измервани дебитите и температурата, а на входовете е измерван сумарния дебит. 

Максималният относителен водоприток има стойност  0,021 l/sec/m, а минималният – 

0,00005 l/sec/m . Водопритоците се появяват предимно по тектонските нарушения, 

главно под формата на капежи и слаби струйки.  
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3.2.3. Качествена характеристика на водните  ресурси 

         Химически състав на подземните и повърхностните води 

Резултатите от химическите изследвания разделят водите в района на находище 

”Грънчарица център” в три групи: 

       - Повърхностно-течащи води: Тези води са  меки и неутрални, с минерализация в 

границите от 0,05 до 0,08 g/l, а реакцията им е от нормална до алкална (pH = 6,6 до 10). 

По състав са  хидрокрбонтно-сулфатно-калциево-магнезиеви; 

      - Води от естествени водоизточници: Те са твърде меки, слабо кисели до слабо 

алкални. По състав са хидрокрбонтно-сулфатно-калциево-магнезиеви; 

       - Руднични води от сондажни и минни изработки: Тези води са по-разнообразни –  

меки до умерено твърди и слабо кисели (с минерализация до 0,150 g/l  и pH от 6,6 до 

4,4), хидрокрбонтно-сулфатно-калциево-натриеви. 

В района на находище ”Грънчарица център” няма минерални води, макар че 

районът на град Велинград в хидроложко отношение се характеризира с обилие на 

термални води, бликащи от отворените пукнатини в гранитизираните гнайси.  
 

Екологично състояние на повърхностните води 

Общото състояние на повърхностните водни тела (повърхностни ВТ) се определя 

от тяхното биологичното и химично състояние, като при оценката се взема по-лошото 

от тях. Направената оценка към 2012 г., за всички повърхностни ВТ  в Велинградския 

басейн, е представена по-долу в таблица 3.2-2.  

За района на площадка ”Грънчарица център” от особено значение е Повърхностно 

водно тяло с № 37 – код BG3MA900R197 (”Река Чепинска и протоци от изводи до устие 

на  р. Абланица и  р. Хремщица”), в което попада и р. Грънчарица. Оценката за общо 

състояние  по петобална скала е ”добро”. Следва, че водите от повърхностното ВТ с 

код BG3MA900R197 отговарят на най-високите изисквания за качество на водите, в т. ч. 

и на установените норми  в Наредба № 12/18.06.2002 г.  за повърхностните води, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване (Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1). 

Това означава, че отпадъчните води от производствената дейност на площадка 

”Грънчарица център” трябва да отговарят не само на изискванията на действащата 

категория на водоприемника  (р. Грънчарица II-ра категория водоприемник - според 

отменената Наредба № 7/08.08.1986 г.), но и на тези в Наредба № 12/2002 г.  
   

Таблица 3.2-2 

Състояние на повърхностните водни тела в района на Велинградския басейн  

(по данни от: ”Регионален доклад за състояние на околната среда – 2012 г.” на 

РИОСВ – Пазарджик) 

   Биологично състояние */   

№ Код Водно тяло Биолог. 

елементи 

ФХ- 

 елементи 

Еколог. 

елементи 

Химично   

състояние 

  Общо 

състояние 

37 BG3MA900R198 р. Чепинска и притоци 

от извори до устие на   

Абланица и  Хремщица 

много 

добро 

   добро  добро добро добро 

36 BG3MA900R197 р. Чепинска от р. 

Абланица до устието на 

р. Луковица и р. Мътница 

лошо н.д. лошо добро лошо 

27 BG3MA900R185 р. Чепинска от вливане на 

р. Мътница до кантон 

Долене  

лошо лошо – 

 БПК, NH4, 

PO4, Pобщ, 

Nобщ 

лошо добро лошо 
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26 BG3MA900R185 р. Чепинска от кантон 

Долене до начало на 

корекция 

умерено лошо – 

 БПК, NH4, 

PO4, Pобщ, 

Nобщ 

лошо добро лошо 

25 BG3MA900R184 р. Чепинска от начало на 

корекция до устие на река 

Грохоча 

умерено лошо – 

 БПК, NH4, 

PO4, Pобщ, 

Nобщ 

лошо добро лошо 

 */  ФХ-елементи – физикихимични елементи. 

 

Както е прието, при 5-балната оценка за екологичното състояние на повърхностни 

ВТ, се използва квалификационна система от 2010 г., която включва биохимични и 

физико-химични показатели за качество. За мониторингов контрол особено важни са 

физико-химичните показатели, за оценка на които се използват 10 показателя. 

Стойностите на тези показатели са показани по-долу в таблица 3.2-3 за всичките пет 

оценки на екологично състояние на дадено повърхностно ВТ. На тази база, контролните 

нива за допустими стойности на 10-те показателя за река Чепинска и протоци от изводи 

до устие на  реките Абланица и  Хремщица (в т. ч. и р. Грънчарица), са за нивото ”добро 

общо състояние”.  

Таблица 3.2-3 

Показатели за оценка на екологичното състояние на повърхностни водни тела 

 Екологично състояние - оценка  */ 

Показатели Много 

добро  

 

Добро 

 

Умерено 

 

Лошо 
Много 

лошо 

1. Разтворен кислород, mg/l 10,5÷8,0 8,0÷6,0 6,0÷5,0 5,0÷4,0 < 4,0 

2. рН ÷ 6,5÷8,5 ÷ ÷ ÷ 

3. Електропроводимост, µS/cm 650 750 1000 1200 > 1200 

4. Азот - NH4, mg/l < 0,04 0,04÷0,4 0,4÷0,6 0,6÷0,8 > 0,8 

5. Азот - NO3, mg/l < 0,2 0,2÷0,5 0,5÷1,0 1,0÷2,5 > 2,5 

6. Азот - NO2, mg/l < 0,01 0,01÷0,025 0,025÷0,05 0,05 > 0,05 

7. Азот - общ, mg/l < 0,2 0,2÷0,8 0,8÷2,0 2÷6 > 8 

 8. P-ortho, PO4 mg/l  0,007÷0,012 0,012÷0,02 0,02÷0,03 0,03÷0,08 > 0,08 

9. Фосфор - общ , mg/l < 0,0125 0,0125÷0,02 0,02÷0,03 0,03÷0,08 > 0,08 

10. БПК5 < 1,0 1,0÷2,5 2,5÷5,0 5÷10 > 10 

 */  Река Чепинска и притоците й, в т. ч. и  р. Грънчарица са с изисквания за  ”добро” екологично 

състояние. 

 

Съгласно достъпната информация, повърхностните води от басейна на Чепинска 

река в района преди  г. Велинград, в  т. ч. и река Грънчарица,  са в ”добро” екологично 

състояние. Най-близкият наблюдаван пункт от Националната мониторингова система за 

р. Чепинска след Велинград е при спирка М. Николов (код на пункта 300601106). С 

данни от по-стари измервания  (1995-1997 г.),  констатираните нарушения на нормите за 

II-ра категория водоприемник са незначителни (впрочем, от 05.03.2013 г. Наредба  № 7 

от 08.08.1986 г. с категориите водоприемници е отменена). Мониторинговите данни  

потвърждават заключението, че с вливането на отпадъчни води от промишлеността и 

населението на Велинград, Чепинска река се замърсява епизодично по някои от 

показателите. За периода на последните 10-15 години има изразена тенденция към 

подобряване на общото екологично състояние на реката. За по-пълна информация, в 

Доклада за ОВОС ще бъдат представените актуални данни от Националната 

мониторингова система, които са поискани от РИОС - Пазарджик по процедурата за 

достъп до информация (виж Текстови приложения № 3). 
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3.2.4. Прогнозна оценка за въздействие върху водите в района 

За водоснабдяване на обекта на площадка ”Трънчарица център”се предвижда 

пълно оборотно водопотребление за производствените нужди –  руднични води за 

работа на пробивните карети след третиране в пречиствателна станция. Така ще се 

постигне и известно намаляване на заустваните в р. Грънчарица отпадъчни води.  

Предвижда се и модерна пречиствателна станция за отпадъчните битово-фекални 

води, която да гарантира високите норми за заустване съгласно Наредба № 12/2002 г.  

На основата на предлаганите хидротехнически решения по управление на водите в 

обекта, може да се направи предварителна прогноза, че въздействието върху качеството 

на  водите на водоприемника  р. Грънчарица ще бъде незначително – гарантират се 

изискванията на Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за води предназначени за питейно 

водоснабдяване. Точката на заустване на всички пречистени отпадъчни води е след 

водосборния бараж (праг) на река Грънчарица за събирателна деривация  ”Бистришка”. 

С предлаганите хидротехнически решения се изключва достъп на пречистени 

отпадъчни води от обекта в СД ”Бистришка”. Така се постига и извества компенсация 

на отклонените в деривацията води на р. Грънчарица.  
 

  3.3. Земни недра и минерално разнообразие 

Волфрамовото находище ”Грънчарица център” попада в района на Западните 

Родопи, югозападно от г. Велинград. Находището е с дължина от около 3 200 m и 

обхваща централната част от участък ”Централен” на Грънчаришката рудна зона. 

Надморската височина на находището е в границите от 1100 до 1350 m. 

3.3.1. Земни недра – характеристика на рудното находище 

В структурно отношение разглежданата територия е част от дългата Северно-

родопска синклинална структура, усложнена от разломна тектоника. В литоложко 

отношение тя е изградена от гнайс-амфиболитови и биотитови, на места частично 

гранитизирани, шисти и мрамори. Мраморната задруга е силно окарстена, за което 

свидетелстват множеството губилища в коритата на реките в района. Чепинската 

котловина е изградена от плиоценски и кватернерни отложения.  

Геолого-тектонска и металогенна позиция на площ ”Грънчарица” 

Районът на площ ”Грънчарица”  попада в Западнородопския регион, част от 

Родопски метаморфен масив, покриващ  значителна площ от пограничната област 

между България, Гърция и Турция. Родопският масив е разглеждан в миналото като 

стабилен стар континентален блок, но през последните десетина години се налага 

интерпретацията му като част от активната субдукционна южна окрайнина на Евро-

азиатския континент с характеристики на островна дъга. На запад Родопския масив е 

тясно свързан с подобния по строеж Сръбско-македонски масив, разграничени със 

Струмския разлом. На север масива е разграничен с Маришкия разлом от Горно-

кредната Средногорска зона. 

Надморската височина на находище “Грънчарица център” е в границите от 1100 

до 1350 m. В геоложкия строеж на находището участват различни разновидности 

палеозойски гранити и кватернерни отложения (алувий, делувий). В тектонско 

отношение находището се намира в ядката на Западно-Родопската антиклинала. Главни 

структури са Бабяшко-Грашовската антиклинала и Грънчарския руден разлом. В 

генетично отношение находището се определя като високотемпературно, хидро-

термално, с богата минерална парагенеза. 
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Западнородопският регион е изграден от метаморфни докамбрийски скали, 

вместващи обширни палеозойски батолити (Западнородопски батолит),  и по-малки  

интрузиви от калциево-алкалната серия със слабо кисел до средно кисел състав. 

Преобладаващите метаморфни скали са разнообразни гнайси, гранитогнайси, шисти, 

мрамори и амфиболити. Палеозойските интрузивни скали са представени основно от 

гранити и гранодиорити и са широко разпространени на запад в Сърбо-македонския 

масив, Краището и в Западния Балкан, като оформят, частично разкъсана Карбоно-

Пермска магматично-металогенна зона по простиранието на Южно-европейската 

активна континентална окрайнина.  
 

Стратиграфия 

Геоложкият строеж на района на находище ”Грънчарица” е изграден от Родопска 

надгрупа (докамбрий), палеозойски и горнокредни гранитоиди, и  кватернерни 

образувания (Кацков 1992 г.). 
 

Докамбрий – Родопска надгрупа 

Родопската надгрупа заедно със съставящите я групи и свити е въведена от 

Кожухаров (1984 г.) с типова област в Централните Родопи. Тя е изградена от три групи 

–  Рупчоска, Ситовска и Асеновградска, като в рамките на площ  ”Грънчарица” 

частично се разкриват само Рупчоската и Асеновградската групи. 

Рупчоската група в Централни Родопи се състои от три свити  –  Чепеларска, 

Богутевска и Въчанска, последните две от които се разкриват в района на находището. 

Богутевската свита се разкрива в изолирани разкрития в най-източните части на 

района, южно от Велинград и в най-западния фланг, между Белица и Бабяк. Във всички 

разкрития скалите от свитата са тектонски обработени и разкъсани от гранитоидни 

интрузиви, поради което никъде не се наблюдават пълния й профил и истинската й 

дебелина. Изградена е от еднообразни среднозърнести биотит-плагиоклазови гнайси, 

по-рядко мусковит-биотитови. Като неиздържани прослойки се срещат амфибол-

биотитови гнайси и тела от ортоамфиболити.  

Въчанската пъстра свита се разкрива северозападно от с. Бабяк и югоизточно от 

Велинград, като покрива с постепенен преход Богутевската свита. Изградена е от 

биотитови, амфибол-биотитови, лептитоидни мусковитови и двуслюдени гнайси, 

мрамори, амфиболити, калкошисти и шисти и метаморфозирани базични магматити. 

Асеновградската група в областта е разчленена на две свити – Добростанска и 

Белащенска, като в района на находище ”Грънчарица”, в най-източните части на 

площта, се разкрива само Добростанската свита. Изградена е основно от дребно до 

среднозърнести, слоисти и ивичести мрамори с преобладаващо калцитен състав.  
 

          Палеозой – Южнобългарски гранити 

Този комплекс е широко разпространен в Родопската област и извън нея, но в 

рамките на площта ”Грънчарица” е представен основно от Рило-Западнородопския 

ботолит.  Въз основа на взаимоотношения на пресичане, петрографски и петро-

структурни особености и химизъм в Рило-Западнородопския ботолит се отделят две 

наставки – гранодиорти (rγδPz2) и средно- до едрозърнести биотитови гранити 

(rγPz2). Всяка от наставките се характеризира със собствена жилна и дайкова фаза. 
 

Гранодиоритте  оформят неправилно, интрузивно тяло, удължено в посока изток 

– запад между с. Грашево и изворните части на р. Алан дере. Те контролират и 

волфрамовата минерализация в находище ”Грънчарица”.  Контактите с относително по-

младите среднозърнести биотитови гранити са или резки, интрузивни със зона на 

закалка, или се бележат от постепенен преход, изразяващ се в значително намаляване на 
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количеството на мафитите. Северно от р. Алан дере контактът е тектонски, като 

биотитовите гранити възсядат или са навлечени върху гранодиоритите. Периферните 

части на тялото са изградени от равномернозърнести порфироидни гранодиорити, а в 

централните части те са мезократни, порфирни по фелдшпата. Гранодиоритите са 

изградени от плагиоклаз (олигоклаз), микроклин, кварц, биотит, амфибол и акцесорни 

минерали (титанит, циркон, апатит и ортит). По тектонски зони гранодиоритите са 

катаклазирани, милонитизирани и хидротермално променени в зони с дебелина над    10 

m. Характерно за гранодиоритите е наличието на изключително богата жилна фаза – 

пегматити и аплити. Преобладаващи посоки на жилите са север-северозапад и север-

североизток с дебелина от 1 - 2 cm до 10 - 12 m. Аплитовите жили имат същите посоки, 

но не са издържани по дебелина и дължина.  

В апикалните части на порфироидния гранодиоритов щок се разкрива и изток-

западно удължената зона на хидротермална промяна вместваща и волфрамовото 

находище ”Грънчарица”. Зоната е с дължина над 4,5 km и ширина над 100-150 m на 

повърхността и полегато затъваща на север с наклон от около 200 - 300. Истинската й 

дебелина е над 100 m.  Маркира се с развитието на впръснат черен турмалин, калиева 

метасоматоза с биотит и калиев фелдшпат и наложени по-късни хлоритова и кварц-

серицитова промяна. С последната се свързва и образуването на богата кварц-пирит-

шеелитна жилна, щокверкова и впръсната минерализация, в рамките на която е 

оконтурено и волфрамовото находище ”Грънчарица”.  
 

Биотитови гранити. Те изграждат по-голямата част от батолита. Контактът с 

вместващите скали е рязък, интрузивен или тектонски. Характерна особеност на 

среднозърнестите биотитови гранити е тяхното еднообразие. Фациални изменения се 

наблюдават рядко и се дължат на различия в минералния състав и текстурата. 

Гранитите са средно- до едрозърнести, като само в окрайните части на батолита са 

порфироидни по фелдшпатите. Текстурата е масивна или слабо паралелна, а 

структурата им – хипидиоморфнозърнеста, типично гранитова. Изградени са от 

плагиоклаз (олигоклаз-андезин), микроклин, кварц, биотит, мусковит и акцесорни 

минерали (ортит, титанит, циркон и апатит). Гранитите са силно напукани, като голяма 

част от пукнатините са тектонски, често с проявена хидротермална промяна и катаклаз. 

Част от тях са запълнени с пегматитови, аплитови и кварцови жили.. Пегматитите и 

аплитите, генетично свързани с гранитите, имат повсеместно разпространение. По-

рядко се срещат кварцови жили. Дайковата формация е представена от диоритови 

порфирит, кварц-диоритови порфирити и гранит-порфири. Те са с резки контакти, 

малка дебелина и се проследяват на разстояние 500 - 800 m. Изключение прави дайката 

от гранит-порфир западно от с. Кръстава. Тя има посока север-северозапад, дебелина до 

80 m и се проследява на 10 km. Основните посоки на жилните и дайковите скали 

съвпадат с тези на разломните нарушения (северозапад-югоизток и североизток-

югозапад). 

Освен  основната Грънчаришка рудоносна структура, тук са установени и редица 

други по-незначителни зони на минерализация, които се явяват оперяващи или 

флангови на основната минерализация и наименовани като отделни участъци или 

рудопроявления.  Такива са ”Планинско дере”, ”Трълско дере”, ”Грънчарица”, ”Егрека”. 

Разстоянието между тях е 700-800  до 1000 m. Генералното простиране на всички е 

изток-запад с падане на север.  

Разглеждана самостоятелно Грънчаришката минерализирана структура е 

проследена на дължина от 6 km, оформя  удължена S-образна форма. Специално 

внимание заслужава ъгъла на наклона на основната рудоносна структура.  
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Кватернер 

Кватернерните образувания имат значително генетично разнообразие, но са с 

незначителна дебелина. В площта на ”Грънчарица” преобладават алувиалните 

отложения по заливните тераси на реките в района и по-специално на р. Грънчарица. 

Представени са от валуни, чакъли, гравии и пясъци с дебелината от 1 m  до 5 - 6 m. 

Алувиалните отложения на р. Грънчарица са представени от песъкливо-глинести 

материали (с глинст запълнител), получени вследствие изветрителните процеси на 

коренните скали. Отделните късове достигат размери до 10 cm. По сондажни данни 

мощността на алувия може да достигне до 10 m, а най-малката установена деблина на 

алувиалните наноси е 4 m. 
 

3.3.2. Прогноза за въздействие върху земните недра 

Под влияние на подземните минни работи в скалния масив, над находището може 

да започват движения, които, ако достигнат до земната повърхност, могат да окажат 

вредно влияние върху обектите и съоръженията, намиращи се там. Такива обекти и 

съоръжения в случая са р. Грънчарица, деривацията, пътища, електропроводи, селско-

стопански и горски площи. За предотвратяване на такова движение се предвиждат, 

както  система от опорни целици (оразмерена по утвърдена методика), така и.руднични 

запълнения  в определени зони на вече отработените галерии. За запълване на  тези 

отработени пространства ще се използва нерудната скална маса от минните изработки. 

Запълнението на отработените пространства с нерудна скална маса не е само елемент от 

управлениета на скалния натиск, но се прилага и с цел намаляване на количествата 

минните отпадъци за депониране. 

 

3.3.3. Минерално разнообразие – минерален състав на рудата 

Фази на минерализация и минерален състав 

      Формирането на находище ”Грънчарица” се обуславя от три последователни фази 

на минералообразуване – хидротермална-пегматоидна, хидротермална-рудна и 

хидротермална-нерудна. Трите фази са отделени въз основа на специфични химични, 

физико-химични, температурни и минераложки особености, а в генетично отношение 

развитието на всяка една от тях се предшества от интензивна тектонска дейност – 

напукване и раздробяване на скалите.  

І-ва фаза – хидротермална-пегматоидна 

Наречена е още микроклин-кварцово-шеелит-сулфидна фаза. Тя е основната фаза, 

през която се извършва минерало-отлагането. В нея са установени две подфази – 

оксидна и сулфидна. С оксидната подфаза започва рудоотлагането, характеризиращо се 

с образуването на I-ва генерация минерали –  шеелит, волфрамит,  каситерит, кварц, 

микроклин и магнетит. Втората подфаза започва с рязка смяна на режима на минерало-

образуване и се характеризира с отлагането на сулфиди –  молибденит, арсенопирит, 

пирит, халкопирит, пиротин, сфалерит, галенит, марказит и бисмутин, придружени от 

значително количество кварц.   

IІ-ра фаза – хидротермална рудна 

Тя също е рудна фаза, наречена още кварц-шеелит-пиритна. По химизъм и 

физико-химично развитие е аналогична на І-ра фаза и се характеризира също с две 

подфази –  оксидна и сулфидна, като преминаването от едната в другата се извършва 

плавно. Оксидната подфаза се характеризира с рязко повишаване на кислородния 

потенциал и температурата, което се обуславя от отделянето на богати на кислород 
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минерали II-ра генерация  –  волфрамит (по шеелит), шеелит, хематит (спекуларит-

мартит). Сулфидната подфаза има минимална проява, която се изразява в отлагането на 

самостоятелни, секущи основните минерали кварц-пиритни прожилки. Отличава се със 

средна температура, а средата е богата на сероводород. 

 ІІІ-та фаза – хидротермална нерудна 

 Последните хидротермални разтвори проникват през напречни и надлъжни 

пукнатини, които имат сравнително стръмно падение. Третата фаза има широко 

разпространение в ”Централния участък” на находището и е проявена в почти целия 

район с нерудните минерали хлорит I-ва генерация, калцит I-ва генерация и золит I-ва 

генерация. Обикновено жилите на нейните минерали секат всички минерали от 

предишните две фази. С кристализацията на минералите от тази фаза завършва 

минерало-образувателният процес в участъка. 
 

3.4. Почви 

3.4.1. Съществуващо състояние –  обща характеристика 

В морфоложко отношение районът на Велинград спада към Родопската морфо-

структурна зона. Релефът е планински със стръмни склонове и билни заравнености, 

прорязан от дерета и малки котловини. Морфоложкият облик на терена показва 

ерозионно-деградационен произход. Почвообразуващите скали са предимно 

безкарбонатни  –  кристалинни шисти, гранити, гранитогнайси, глинести шисти и др.  

Според почвено-географското райониране на България, Западнородопската 

провинция се отнася към планинско-горската зона на пояса на кафявите горски почви. 

Почво-образуващите материали са представени от елувий и делувий от стари 

метаморфни и кисели интрузивни скали. Като резултат от взаимоотношенията и 

развитието на растителността и почвообразувателните процеси, в тази провинция са се 

оформили главно кафяви горски, кафяви горски с рендзини, кафяви горски с ранкери и 

вторично затревени кафяви горски почви.  

Почвите в района на ИП са представени главно от разновидностите на типа 

кафяви горски почви. Обща черта на кафявите горски почви е голямата им скелетност, 

която се увеличава в дълбочина на почвения профил. Те са леко песъчливо-глинести 

почви, с относително мощен профил (80 – 100 cm) и слабо кисела реакция. Хумусният 

хоризонт достига 14 - 22 cm, със съдържание на хумус в границите на 5 -10 %. 

Структурата на кафявите горски почви под гора е добре изразена троховиднозърнеста. 

Поради голямото хумусно съдържание и наличието на железни хидроокиси, тя е 

сравнително водоустойчива. Във връзка с лекия си механичен състав тези почви имат 

малка влагоемност и висока водопроницаемост, поради което са податливи на ерозия 

върху по-стръмните склонове. В района на обекта обаче ерозията е слабо изразена. От 

гледна точка на горското стопанство тези почви са плодородни, тъй като върху тях 

растат най-производителни иглолистни гори.  

Кафявите горски почви в района на  обект ”Грънчарица център” са представени от 

разгледаните по-долу разновидности. 

Кафяви горски почви – глинестопесъкливи и леко песъкливоглинести. Те са 

кисели недефиренцирани скелетни почви. Заемат билните заравнености със слабо 

изразени скатове. Образувани са под действието на широколистна и иглолистна горска 

растителност върху изветрителни продукти на леки кисели скали в условията на 

умерено хладен влажен климат и добра дренираност на терена. Почвообразуващите 

материали са риолити, гранити, кристалинни шисти и изветрителните им продукти. 
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Хумусният хоризонт е с дебелина 25 - 35 cm, оцветен е в кафяви тонове, със зърнеста 

структура. Под него следва оцветен в по-светли тонове преходен В-хоризонт с дебелина 

35 - 40 cm, който постепенно преминава в С-  и  D-хоризонтите.  

Кафяви горски почви – слабо и средно еродирани, глинесто-песъкливи. Те  

заемат стръмни склонове и била в обезлесената част на землището. В резултат на 

ерозията почвеният им профил е скъсен до 25 - 45 cm. По механичен състав тези почви 

са предимно глинесто-песъкливи при високо скелетно съдържание. Съдържанието на 

физическа глина варира в границите на 8 - 12 %.  

Ранкери, кафяви горски глини – силно еродирани в комплекс със скали. Те 

заемат много стръмните склонове и тесни била  в обезлесената част на района. Поради 

активни ерозионни процеси почвеният профил е силно скъсен –  до 12 - 18 cm. 

Представен е от ВС-хоризонт, който лежи върху твърда скала, която често разкъсва 

тънката почвена покривка и се показва на повърхността. Това са почви със силно 

влошено естествено плодородие и ограничено стопанско значение. Кафяви горски с 

рендзини са най-често срещаните почви в района на обекта. 

По отношение на агроекологичните си възможности, почвите се отнасят към 

Родопския агроекологичен район (VІ 7), който обхваща територии от Западните и 

Централни Родопи. Почвообразуващите материали са риолити, гранити, кристалинни 

шисти и изветрителните им продукти. Общите продуктивни възможности на земите се 

характеризират със среден (агрономически) бонитетен бал 48, което ги приближава към 

”бонитетната група средни земи”. Те могат да се степенуват по следния начин: Най-

подходящи са за картофи (бонитет 79 бала - група "добри земи"). На второ място са 

пасища и ливади и пшеница (бонитет в интервал от 57-55 бала, т. е. "средни земи"). 

Общите продуктивни възможности на земите от групата агроекологични райони на 

планинските кафяви горски почви са ниски (средно-претеглен агрономически бал за 

цялата площ 18 бала – твърде нисък, което ги причислява към бонитетната група 

"непригодни земи".  

Планинско ливадните почви.  Те заемат по-голямата част от високопланинския 

пояс с типичен планински релеф, с нарязани долове и заоблени плата и са едни от най-

разпространените в района на инвестиционното предложение.  

Алувиално-делувиални ливадни почви. Заемат терасата на някои от реките в 

района. Това създава условия за развитието на ливадна растителност с условия за 

протичане на ливаден почво-образувателен процес. Профилът на тези почви има 

пластов строеж и е сравнително дълбок (80 до 120 cm). По механичен състав те са 

глинесто-песъкливи със съдържание на физическа глина 14 - 18 %. Дебелината на 

хумусния хоризонт е в границите 24 до 35 cm. 

Рендзини. Те са разположени на места с варовита основа. Мощността на техния 

хумусен хоризонт и съответно на почвения профил варира от 17 до 76 cm. Почвеният 

профил е тъмно оцветен, рохкав до слабо плътен и богато карбонатен. Структурата е 

много добре изразена зърнесто-троховидна. 

3.4.2. Нарушени и замърсени терени 

Засегнати в различна степен от ерозионни процеси са около 277 ha или 1,0 % от 

залесената площ на ДЛ “Велинград”. Това са райони предимно в Цветински и 

Драгиновски стопански участъци. 

 На територията на обект ”Грънчарица център” няма проявени деградационни 

процеси като ерозия, преовлажняване, заблатяване, свлачища и др.  Главният поминък 
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на населението в района е дърводобивът. Развити са и земеделие, животновъдство, 

билкарство и гъбарство, така че няма замърсяване на земите и почвите, причинени от 

досегашната стопанска дейност в района. 
 

3.4.3. Прогнозна оценка за въздействие върху почвите 

Цялата територия, на която ще се осъществяват производствени дейности  и на 

която почвите ще бъдат нарушени, заема площи от около 180 дка за наземните 

подобекти  на площадка ”Грънчарица център” (виж фигура 1.2-1 в т. 1.2.1.8). От тях 

около 120 дка ще бъдат нарушените земи и почви от терена за депото (отвал или 

насипище), където ще се депонира получаваната при експлоатация на рудника нерудна 

скална маса. С напредване на рудничната дейност и освобождаване на изработени 

пространства, част от скалната маса ще се използва за руднични запълнения.  

От направения преглед на минно-добивната и производствената дейност в обхвата 

на промишлената площадка става ясно, че почвите върху тази територия ще бъдат 

частично унищожени за изграждане на наземната производствена и транспортна инфра-

структура. Благоприятен е фактът, че добивът е подземен и наземните подобекти са в  

ограничен теренен обхват,  с което се ограничават и предпоставките за нарушения 

върху земите и почвите. След приключване на експлоатационния срок на рудника, се 

предвиждат необходимите следексплоатационни работи по закриване на обекта и 

рекултивация на на нарушените терени. За целта ще бъде изготвен и утвърден 

съответния План за рекултивация на нарушените терени.   

С оглед бъдещия мониторинг на почвите , в ДОВОС ще бъдат представни 

резултати от анализ на почвени проби от определени проби на промишлената площадка. 

Анализът на бъдещата производствена ситуация на площадка ”Грънчарица 

център” налага следните обобщени изводи относно въздействията върху земите и 

почвите в района на обекта: 

Преки – на части от територията на площадка и непреки и вторични  – върху 

околни терени на разстояние до 100 m от  границите на производствената площадка; 

   Дълготрайни –  за времето на съществуване на рудодобивна дейност; 

   Регенеративни възможности – почвите в района ще бъдат нарушени, но след 

рекултивацията на обекта, могат да бъдат възстановени до приемлив вид и залесени с 

подходящи коренни дървесни видове. 
 

3.5. Ландшафт 

3.5.1. Състояние на ландшафта в района 

Площадката, върху които ще се бъде реализирано ИП, се намира в Западните 

Родопи на около 18 km юг-югозападно от Велинград . Съгласно ландшафтното 

райониране на страната (Петров, 1997 г.) тя попада в Чепинския район на Южно-

българската планинско-котловинна област.  Надморската височина е от порядъка на 

1150-1350 m, т. е. районът попада в нисокопланинския хипсометричен пояс (1000 - 1600 

m). Теренът, върху който ще се разположат наземните съоръжения, свързани с 

дейността на подземния рудник обхваща билните части и прилежащите им склонове 

между Бошнакова чука (1351,5 m) и отстоящата на около 1 km на североизток от нея 

кота 1311,2 във водосбора на р. Грънчарица. Налице е обща денивелация от около 150 - 

200 m, но стойността на вертикалното разчленение на релефа не надхвърля 150 m/km2. 

Стойностите на хоризонталното разчленение на релефа в района са от порядъка на 2,5-

3,5 km/km2. Тези стойности са сравнително високи и са предпоставка за по-интензивно 

развитие на ерозионните процеси в периода на строителство на рудника и наземните 

подобекти на площадка ”Грънчарица център”. 
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Характерни за района са среднопланинските иглолистни горски ландшафти. На 

места в дълбоките долове и сенчестите склонове фрагментарно се срещат бук и габър. В 

по-широките долинни разширения и по билата на отделни възвишения са развити 

производните антропогенизирани ландшафти на вторично затревените горски площи – 

ливади и пасища. В съответствие с надморската височина, на която са разположени, 

всички те се отнасят към среднопланинския подклас на планинския клас ландшафти у 

нас. Поради слабото антропогенно натоварване районът се характеризира с фонови 

екологични показатели, както и с пресечен релеф, богата флора и фауна и условно 

непроменена природна среда. 

 

3.5.2. Очаквани въздействие върху ландшафта при реализация на 

инвестиционното  предложение  

По време на строителството 

При изграждането на наземните съоръжения на рудника и на обслужващата пътна 

инфраструктура на обекта ще бъде нарушена хоризонталната структура на ландшафта. 

Площадката е върху обезлесен терен, така че не се налага изсичане на горски площи. 

При опасност от активизирането на склоновите ерозионни процеси, следва да се 

предвидят мерки за тяхното ограничаване. Като цяло въздействията върху ландшафта в 

района ще бъдат локализирани, еднократни и без кумулативен ефект. 

По време на експлоатацията 

Основните наземни въздействия върху ландшафтите ще бъдат свързани с 

изгражданите надземни обекти, главно  пътната инфраструктура и депата за рудничен 

стерил (инертна скална маса) и за съхранение на хумусен почвен слой. Не се очаква 

съществено преустройство на ландшафта.  

3.5.3.   Мерки за предотвратяване последствията от реализация на 

инвестиционното предложение върху ландшафта  

Всички ланшафтни промени на площадката подлежат на пълно възстановяване с 

проекта за рекултивиране след закриване на обекта. Детайлизирането на проекта, 

особено в биологичната му част и стриктното му изпълнена след преустановяване на 

експлоатацията на рудника, ще гарантира не само възстановяване на ландшафта, но и 

предпазване на повърхностните и подземните води от замърсяване. 

 

3.6.  Биологично разнообразие и неговите елементи. Защитени територии  

3.6.1.  Характеристика на растителния свят в района на инвестиционното 

предложение  
 

Съгласно геоботаническото райониране на страната (География на България, 2002 г.), 

обектът на ИП попада в Европейска широколистна горска област ( Лавренко,  1968 г.), 

Илирийска (Балканска) провинция ( Китанов, 1976 г. ), Родопски окръг, Баташки  район, 

който заема пространството между  реките Доспат и  Въча. В разглеждания район горите 

имат съществено стопанско значение. Преобладаваща е иглолистната растителност, 

която обхваща средно- и горно-растителните зони. Средно-планинската зона до около 

1800 m  предоставя добри условия за развитие на смърч, ела и насаждения от бял бор. 

Те заемат широки площи по високите части и създават характерния за Родопите 

планински ландшафт.  

Високостеблената растителност е разнообразна, с присъствие на различни видове. 

По-голямата част от района е покрит с гори от  бял бор, като на второ място по площ са 

смърчовите гори. В по-ниските северни части на района са разпространени  горунови гори, 
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а на места по южните склонове –  ксеротермни ценози от благун и цер. В северните 

склонове на най-северозападната част на района сравнително добре са представени букови 

гори. В доловете са формирани смесени горски фитоценози от горун, бук, габър и твърде 

често –  воден габър и черен бор. 

Района е много добре залесен с естествени иглолистни гори, представени от бор и 

ела, които са във фонда на държавни лесничейства. Наред със заеманите с горски 

насаждения пространства, значителна част от горския фонд в района са обхванати от  

обширни високопланински пасища и горски поляни. Част от долините на основните 

реки в района, и конкретно долината на р. Грънчарица, са заети от частни земи – ливади  

и по-рядко ниви с преобладаващи култури от картофи и тютюн. 

Растителността в различните части от района е разнообразна. Във влажните 

терени около р. Грънчарица широко разпространени са водните растения, с посочените 

по-долу представители. 
 

Сем. Лютикови - Ranunculaceae: Водно лютиче – Ranunculus aqualilis, 

Лъжеплаващо лютиче – Ranunculus penicillatus, Нишколистно лютиче – Ranunculus 

trichophyllus; 

Сем. Лападови - Polygonaceae: Земноводно пипериче – Persicaria amphibia; 

Сем. Халорагови - Haloragaceae: Класовиден многолистник – Myriophyllum 

spicatum, Прешленест многолистник – Myriophyllum verticillatum, 

Сем. Сенникоцветни - Apiaceae: Същински воден морач – Oenanthe aquatica; 

Сем. Дренчеви - Callitrichaceae: Гладкоплодно дренче – Callitriche cophocarpa, 

Плоскоплодно дренче – Callitriche platycarpa; 

Сем. Водолюбови - Butomaceae: Сенников водолюб – Butomus umbellatus; 

Сем. Лаваницови - Alismataceae: Живовлековидна лаваница – Alisma plantago-

aquatica, Теснолистна лаваница – Alisma lanceolatum, Житна лаваница – Alisma 

gramineum, Стрелолистен стрелолист – Sagittaria sagittifolia; 

Сем. Дзуковидни - Juncaginaceae: Блатен триостеник – Triglochin palustris; 

Сем. Ръждавецови - Potamogetonaceae: Къдрав ръждавец – Potamogeton crispus, 

Плаващ ръждавец – Potamogeton natans; 

 Сем. Цанихелиеви - Zannichelliaceae: Блатна цанихелия – Zannichellia palustris; 

Сем.Русалкови - Najadaceae: Малка русалка – Najas minor; 

Сем.Перуникови - Iridaceae: Блатна перуника – Iris pseudacorus; 

Сем.Острицови - Cyperaceae: Морски болбошьонус – Bolboschoenus maritimus; 

Обикновена блатница – Eleocharis palustris; Табернемонтанов камъш – Schoenoplectus 

tabememontanii; 

Сем. Житни - Poaceae: Тръстика – Phragmites australis; 

Сем. Водни лещи - Lemnaceae: Дребна водна леща – Lemna minor, Дребна водна 

леща – Lemna minor, Триделна водна леща – Lemna trisulc; 

Сем. Ежоглавичкови - Sparganiaceae: Изправена ежова главичка– Sparganium 

erectum; 

Сем. Папурови - Typhaceae: Теснолистен папур – Typha angustifolia, 

Широколистен папур – Typha latifolia. 
 

В пасищната част разпространение намират ливадните растения: 

Сем.  Хвощови - Equisetaceae: Блатен хвощ – Equisetum palustre ; 

Сем. Лютикови - Ranunculaceae: Обикновено лютиче – Ranunculus acris, 

Пълзящо лютиче – Ranunculus repens 

 Сем. Карамфилови - Caryophyllaceae: Тревна звездица – Stellaria graminea, 

Съмнителен рожец – Cerastium dubium, Румянка – Lychnis flos-cuculi, Дихотомно 

плюскавиче – Silene dichotoma; 
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 Сем. Брошови - Rubiaceae: Същинско еньовче – Galium verum; 

 Сем. Лападови - Polygonaceae: Обикновено кървавиче – Bistorta major, Киселец –  

Rumex acetosa; 

Сем. Звъникови-Clusiaceae: Петниста звъника– Hypericum maculatum; 

Сем.Игликови - Primulaceae: Лечебна иглика – Primula veris; 

Сем. Розоцветни - Rosaceae: Брястнолистно орехче – Filipendula ulmaria, Лечебна 

динка – Sanguisorba officinalis; 

Сем. Върболикови - Onagraceae: Влакнеста върбовка – Epilobium hirsutum; 

Сем. Бобови - Fabaceae: Ливадно секирче – Lathyms pratensis, Обикновен   звездан 

– Lotus corniculatus, Полска детелина – Trifolium campestre, Пълзяща детелина –  

Trifolium repens, Ливадна детелина – Trifolium pratense, Птича глушина – Vicia сгасса, 

Горска глушина – Vicia sepium; 

Сем. Телчаркови - Polygalaceae: Голяма телчарка – Polygala major; 

Сем. Здравецови - Geraniaceae: Горски здравец – Geranium sylvaticum; 

Сем. Сенникоцветни - Apiaceae: Горска пищялка – Angelica sylvestris, Зарниче –  

Astrantia major, Сибирски девесил – Heracleum sibiricum, Кози анасон – Pimpinella 

tragium; 

Сем. Дилянкови - Valerianaceae: Лечебна дилянка – Valeriana officinalis; 

Сем. Лугачкови - Dipsacaceae: Полско черноглавче – Knautia arvensis, Обикновено 

синьоглавче – Succisa pratensis; 

Сем. Брошови - Rubiaceae: Същинско еньовче – Galium verum; 

Сем. Грапаволистни - Boraginaceae: Полска незабравка – Myosotis arvensis; 

Сем.Живеничеви - Scrophulariaceae: Плоскосеменно великденче – Veronica 

chamaedrys; 

Сем. Живовлекови - Plantaginaceae: Голям живовлек – Plantago major, 

Ланцетолистен живовлек – Plantago lanceolata; 

Сем. Устоцветни - Lamiaceae: Пълзящо срещниче – Ajuga replans, Обикновена 

пришница – Prunella vulgaris, Ливадна какула – Salvia pratensis, Блатен ранилист – 

Stachys palustris, Лечебен ранилист – Stachys officinalis; 

Сем. Камбанкови - Campanulaceae: Ряповидна камбанка – Campanula rapunculus; 

Сем. Сложноцветни - Asteraceae: Хилядолистен равнец – Achillea millefolium, 

Многогодишна паричка – Bellis perennis, Късоклонеста метличина – Centaurea jacea, 

Обикновена паламида – Cirsium vulgare, Панонска паламида – Cirsium pannonicum, 

Двугодишна дрипавка –  Crepis biennis, Лечебно глухарче – Taraxacum officinale, Полска 

козя брада – Tragopogon pratensis; 

Сем. Мелантиеви - Melanthiaceae: Есенен мразовец – Colchicum autumnale; 

Сем. Перуникови - Iridaceae: Двуцветен минзухар – Crocus biflorus; 

Сем. Житни-Poaceae: Ливадна класица – Alopecurus pratensis, Обикновена 

миризливка – Anthoxanthum odoratum, Перест късокрак – Brachypodium pinnatum, 

Средна сълзица – Briza media, Туфеста пластица – Deschampsia caespitosa, Ливадна 

власатка – Festuca pratensis, Италиански райграс – Lolium multiflorum, Обикновен 

райграс – Lolium регense, Обикновен френски райграс – Arrenatherum elatius, Ливадна 

тимотейка – Phleum pratense, Същинска ливадина – Роа pratensis, Заешки овес – Trisetum 

flavescens; 

Сем. Ежоглавичкови - Sparganiaceae: Ежова главица – Dactylis glomerata. 
 

В антропогенно натоварените части на терена (терена за промизводствената  

площадка на рудника) разпространение намират рудералните растения: 

Сем. Equisetaceae: Полски хвощ – Equisetum arvense; 

Сем. Ranunculaceae: Пълзящо лютиче – Ranunculus repens; 

Сем. Papaveraceae : Змийско мляко – Chelidonium majus ; 
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Сем. Portulacaceae: Тученица – Portulaca oleracea; 

Сем. Caryophyllaceae: Полегнала лесъчарка – Arenaria serpyllifolia, Бяло 

плюскавиче – Silene alba, Средна звездица – Stellaria media; 

Сем. Chenopodiaceae: Разклонена лобода – Atriplex patula, Лъскава побода – 

Atriplex nitens, Чувен – Chenopodium bonus-henricus, Лапатолистно пипериче – Persicaria 

lapathifolia, Обикновена пача трева – Polygonum aviculare, Тъполистен киселец – Rumex 

obtusifolius, Кози киселец – Rumex acetosella; 

Сем. Clusiaceae: Лечебна звъника – Hypericum perforatum; 

Сем. Brassicaceae: Обикновена овчарска торбичка – Capsella bursa-pastoris, 

Родилна трева – Cardaria draba, Буренна горуха – Lepidium ruderale, Полска ropyxa – 

Lepidium campestre, Полски синап – Sinapis arvensis, Висока мъдрица – Sisymbrium 

altissimum, Лечебна мъдрица – Sisymbrium officinale  

Сем. Malvaceae: Обикновен слез – Malva neglecta, Горски слез – Malva sylvestris; 

Сем. Urticaceae: Обикновена коприва – Urtica dioica; 

Сем. Euphorbiaceae: Обикновена млечка – Euphorbia cyparissias;. 

Сем. Rosaceae: Пълзящ очиболец – Potentilla reptans; 

Сем. Onargaceae: Едроцветна пупалка – Oenothera biennis; 

Сем. Fabaceae: Хмелна люцерна – Medicago lupulina, Влакнеста глушина – Vicia 

hirsuta; 

Сем. Geraniaceae: Нежен здравец – Geranium molle; 

Сем. Apiaceae: Обикновен морков – Daucus carota, Замайващ цвол – 

Chaerophyllum temulentum, Грудков цвол – Chaerophyllum bulbosum, Обикновен 

пащьрнак – Pastinaca sativa; 

Сем.Dipsacaceae: Горска лугачка – Dipsacus fullonum; 

Сем. Solanaceae: Черен блян – Hyoscyamus niger, Татул – Datura stramonium, 

Червено кучешко грозде – Solanum dulcamara, Черно кучешко грозде – Solanum nigrum; 

Сем. Convolvulaceae: Полска поветица – Convolvulus arvensis; 

Сем. Boraginaceae: Лечебно винче – Anchusa officinalis, Лечебна наумка – 

Cynoglossum officinale, Обикновено усойниче – Echium vulgare; 

Сем. Scrophulariaceae: Обикновена луличка – Linaria vulgaris; 

Сем. Globulariaceae: Персийско великденче – Vеronica persica; 

Сем. Plantaginaceae: Голям живовлек – Plantago major; 

Сем. Asteraceae: Дребен репей – Arctium minus, Обикновен репей – Arctium lappa, 

Горчив пелин – Artemisia absinthium, Едногодишен пелин – Artemisia annua, Наведен 

магарешки бодил – Carduus nutans, Полска паламида – Cirsium arvense, Компасна салата 

– Lactuca serriola, Обикновен сгърбун – Lapsana communis, Обикновен спореж – Senecio 

vulgaris, Обикновена вратига – Tanacetum vulgare, Подбел – Tussilago farfara, Полска 

козя брада – Tragopogon pratensis, Влакнест казашки бодил – Xanthium strumarium, Синя 

жлъчка – Cichorium inthybus; 

Сем. Cyperaceae: Твърдовлакнеста острица – Carex hirta; 

Сем. Poaceae: Кучешка полевица – Agrostis canina, Наведена овсига – Bromus 

tectorum, Дългоосилеста овсига – Bromus sterillis, Миши див ечемик – Hordeum 

murinum, Едногодишна ливадина – Роа аmnuа, Лечебно глухарче – Taraxacum officinale, 

Обикновено безсмъртниче – Xeranthemum annuum. 

Направените проучвания показвата, че в тревослоя (зеленото покритие) на 

територията на обекта, не участвуват застрашени растителни видове, описани в ЗБР. 
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3.6.2.  Характеристика на животинския свят в обсега на ИП. Наличие на 

миграционни коридори 

Районът на обекта, съгласно зоогеографско райониране (География на България, 

2002 г.), териториално е разположен в Евросибирска подобласт, Рило-Родопски район. 

Районът се характеризира със: 

      - Значително преобладаване на евросибирски и европейски видове над средиземно-

морските такива. Относителният дял  като цяло на евросибиските видове сред 

гнездещите птици (27,7 %) е най-голям за България; 

      - Най-много реликтни безгръбначни (за Западни Родопи 49 вида), повечето от които 

глациални реликти – всички са типични аркто-алпийски елементи; 

      - Значитетелен броя редки видове безгръбначни –  в Западни Родопи 25 броя; 

       - Висок ендемизъм – при пеперудите на ниво подвид, при охлювите и бръмбарите 

на подродово и родово ниво (ендемичните безгръбначни в Западни Родопи са 232 вида 

и подвида). Сред подземната фауна в района ендемитите са на второ място за България 

(включват 6 балкански и 28 български ендемити), най-много в Западни Родопи – около 

два пъти повече. Районът има най-близко сходство с типичната подземна фауна за 

Тракийски район (9,5 %), като фауната на Рила и Пирин има доста общи ендемити, 

които рязко се отличават от тези в Западни Родопи. 

Територията на ИП обхваща слабо нагънат терен, върху които се редуват гори с 

открит терен от пасищно-ливаден тип и мозаечно разположена, на ивици по водо-

сливите, дървесно-храстова растителност. Част от територията се ползва като ливади и 

пасища, а терените около р. Грънчарица –  за водопой и паша на добитък. 

Фауната в района е представена от видове, които са характерни за горски масиви. 

Западните Родопи се отнасят към високопланинския зоографски район, чийто 

фаунистичен състав е от алпийски произход, примесен с преходно средиземноморски 

видове. Влияние върху видовото разнообразие оказват сезонните и други миграции. 

Съгласно ”Атлас на гнездовото разпространение на птиците в Европа”, 

Родопите са най-югоизточната част на гнездовия ареал на лещарката, глухаря, ливадния 

дърдавец, трипръстия кълвач, качулатия синигер, скалолазката и сокерицата.Те също са 

най-североизточната част на гнездовия ареал на бледия бързолет, пъстроопашатото 

шаварче, орфеевото коприварче, скалната зидарка, скалното врабче и пепелявата 

овесарка. Само в Родопите могат да се срещнат пепелявата каничка, средиземно-

морския сокол, скалната зидарка, синият скален дрозд, червеногушото коприварче, 

орфеевото коприварче, малкото черноглаво коприварче и скално врабче. В Западни 

Родопи гнездят глухар, планински кеклик, пернатонога кукумявка, качулат синигер, 

жълтоклюна, хайдушка гарга. В района на обекта често се срещат прелитащи гълъби, 

врани, ястреби, дроздове, врабци. Характерна черта за птиците в Родопите е, че през 

годините те менят своята численост и видов състав.  

Природно-климатичните условия на Родопите благоприятстват за развитие на 

интензивно стопанство за полезен дивеч – дива коза, сърна, дива свиня, благороден 

елен. Хищниците – вълци, лисици, мечки и благородния дивеч, са изтласкани в по-

труднодостъпните за човека горски райони.  

Основните миграционни пътища са Черноморският и Западнобългарският. При  

миграцията по Западнобалканския път се използват долините на реките Чепеларска, 

Въча, Чепинска, Яденица, Върбица, Крумовица, и др., които са географски достатъчно 

отдалечени от площадката на обекта.  Има наблюдения за прелитания през седловината 

на връх Руен, тази между връх Преспа и връх Момчил, Триградско-Ягодинския район. 

Районът на р. Грънчарица остава в страни от миграционни пътища за прелетни птици. 
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3.6.3. Защитени територии. Чувствителни зони 

Районът на ИП, съгласно показаното по-горе биогеографско райониране на 

България (Г. Георгиев, 2004 г.), териториално се разполага във високопланинската част 

на Западни Родопи. Съгласно новото природозащитно законодателство в България и в 

съответствие с нормативните документи на Международния съюз за защита на 

природата IUCN, в географска близост с площадката на ИП са някои от защитените 

територии на България – резервати (Р) защитени местности (ЗМ) и природни 

забележителности (ПЗ). Местоположението на по-важните от тях  е показано на картата 

в Графично приложение № 5. 

Към защитените зони в района трябва да се посочи резерват “Валявица”  (площ 

73 ha), разположен на над 20  km  северно от обекта на ИП, и резервата  ”Мантарица” 

(на около 15 km източно от обекта). Режим “А” на защитената природна среда, където 

не се допуска стопанска дейност, обхваща територията на двата природни резервата 

“Валявица” и ”Мантарица” (подрежим А1) и защитените природни забележителности и 

исторически места (подрежим А2). 
 

Като защитени местности трябва да се посочат: 

 Суха лъка (ЗМ) – местоположение  на 3 km западно от обекта); 

 Клетва бивак (ЗМ) –  на около 3,5 km източно от обекта; 

 Меандрите на р. Рибна (ЗМ) –  на около 8 km в посока юг-югоизток от обекта; 

 Бялата скала  (ЗМ в близост до Арабчал с площ 86,6 ha, под Елин връх, 

намиращ се на  2-3 km северно от Велинград, или около 17 километра от обекта;  

 Милеви скали (ЗМ с площ 90,1 ха) – има издигнат паметник, намиращ се на около 

10 km  североизточно от Велинград, над пътя за г. Септември;   

 Хайдушки кладенец (ЗМ с площ 10,2 ха) –  на около 18 km  северно от обекта. 

 Фелибелийска поляна (ЗМ) на около 12 km северно от обекта. 

 Клептуза (площ 401,4 ха, характерна с прочутите карстови извори), разположен 

южно от Велинград, на около 15 km север-североизточно от обекта ”Грънчарица”; 

 Порт Артур (ЗМ с площ 15,3 ха) – на около 8 km  югоизточно от обекта. 
  

Към природни забележителности (ПЗ) в района трябва да се отнесат: 

 Палеонтологично находище с. Дорково – ПЗ, разположена на около 22 km 

северо-източно от обекта;  

 Жабата (ПЗ с площ 0,2 ha, с характерни скални образувания), намиращо се на 

около 12 km  южно от обекта. 

 Пашови скали (ПЗ с характерни скални образувания – с. Света Петка) –  на 

около 13 km северно от обекта; 

 Побит камък (ПЗ – с. Побит камък) –  на около 12 km южно от обекта; 

 Лепеница  (ПЗ – г. Ракитово) –  на около 15 km източно от обекта. 

 Големия завой (площ 10,2 ха), намиращ се на около 20 km  северно от обекта (на 

около 6 km западно от Велинград); 
 

Като историческите места могат да се посочат: 

 Бялата скала  (в местността Арабчал с площ 86,6 ha, под Елин връх, намиращ се 

в близост  ( 2-3 km) северно от Велинград;  

 Милеви скали (с площ 90,1 ha) – има издигнат паметник, намиращ се на около 10 

km  североизточно от Велинград, над пътя за г. Септември;   

 Алабак (с площ 0,2 ha) – на около 5 km северно от Велинград;  
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 Хайдушки кладенец (с площ 10,2 ha), намиращ се на около 20 km  северно от 

обекта (на около 10 km западно от Велинград); 

 Баталач (с площ 5 ха), намиращо се на около 5 km  южно от обекта. 
 

Като значими курортни средища в района могат да се посочат:  

 Клептуза (ЗМ с площ 412 ha), характерна с прочутите карстови извори, 

намираща се на около 18 km североизточно от обекта; 

 Юндола –  ЗМ Рогачица, разположена  на около 15 km северно от обекта. 
 

Производствената площадка ”Грънчарица център” е в близост до защитени зони 

на ”Натура 2000”, конкретно  ЗЗ ”Родопи Западни” – код BG 00001030  и ЗЗ “Западни 

Родопи” – код BG0002063 (виж Графично приложение № 6.1 и 6.2).  

Целите на  ЗЗ ”Родопи Западни” (код BG0001030)  по Директива 92/43/ЕЕС се 

свеждат до запазване на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации. Тя се препокрива в основната си част със ЗЗ “Западни Родопи” (код 

BG 0002063)  по директивата за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-

835/17.10.2008 г. на МОСВ. По-късно, с решение на МОСВ от 15.08.2013 г., на 

основание чл.16, ал. 4, във връзка с чл.16, ал. 1, т. 1, и чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР и       

т. II.2, от Решение на МС № 335/26.05.2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.), е изготвен проект 

на Заповед за увеличение на площта на защитена зона за опазване на дивите птици с 

617 686,591 дка, при което е обхваната и акваторията на язовир ”Доспат”.  

Концесионната площ на находище ”Грънчарица център” възлиза на 560,3 hа, от 

които  териториалният обхват на находище ”Грънчарица център” ( проектиран като 

наземна площ) включи 303 hа, определени по границата на контура на запасите, 

индивидуализирани с координати съгласно ”Координатна система 1970 г.”. Находище 

”Грънчарица център” ще се разработва чрез подземен рудник, така че реално 

засегнатите от производствената площадка ”Грънчарица център” площи ще бъдат на 

порядък по-малко – само около 18 ha. Направеното уточнение на база картен материал 

(виж Графично приложение № 7) показва, че 23,39 хектара от концесионната площ, 

разположени в най-южната част на концесията, попадат в границите на Защитена зона 

BG 0002063 ”Западни Родопи”. Поради специфичните особености на подземния 

рудодобив, при който се работи на  значителни дълбочини под  земната повърхност, без 

да се оказва каквото и да е влияние върху наземните терени и начините на тяхното 

ползване,  площта на земите за отчуждаване са значително по-малки от площта на 

находището. На отчуждаване по принцип трябва да подлежат само терените,  върху 

които ще се разположат наземни съоръжения за рудничната дейност. Това са 

посочените по-горе  площи на обекти и подобекти от производствената площадка и 

някои терени извън нея – не повече от 20 ha.  В останалите терени от концесионната 

площ, включително и в участъка с посочената площ от 23,39 hа, попадащ в ЗЗ ”Западни 

Родопи” с код BG 0002063, не се предвиждат никакви наземни и подземни дейности, 

така че върху тях не трябва да се очаква негативно въздействие. В Доклада за ОВОС ще 

бъде дадена пълна информация за разпределението на всички терени, свързани с 

реализацията на ИП, в т. ч. и земите за отчуждаване.  
 

3.6.4. Прогнозна оценка за въздействие върху растетелен и животински свят и 

защитените територии 
 

Въздействие върху растителния свят 

В етапа на строителството ще се изземе планирано почвено покритие, в т. ч. и 

съществуващ тревостой, при което частично ще се промени и релефа в обхвата на 

производствената площадка. Пряко въздействие върху растителността ще се очаква, 



99 

 

поради направляваната принудителна промяна в биологичния етап на рекултивацията, в 

състава на съществуващата тревна и дървесно-храстова растителност, включително 

извършена по доказана необходимост от изборна сеч на нискостеблена растителност и 

ликвидирана тревна покривка. Очаква се, след бъдещите рекултивационни дейности, да 

се постигне частично възстановяване на наличната флора. Косвено въздействие върху 

растителността се очаква по време на строителството на обекта и може да се изрази 

главно в утъпкването и смачкването й при строителни работи и  вследствие на 

дрениране и осушаване, косвени повреди причинени при изкопно-насипни работи и др.  

По време на строителните работи и следващата експлоатацията на обекта, 

въздействието ще бъде значително за някои части от терена (пътища, бетонирани 

площи и др), но след изчерпване на природния ресурс и успешна рекултивация на 

същия състоянието му сравнително бързо ще се възстанови. 

Очакванията са, след биологическият етап на рекултивацията да настъпят промени 

и в състава на наличната флора и възстановителни промени в релефа. За по-добро 

приобщаване на обекта към заобикалящата го природна среда (с правилен избор на 

подходяща за обекта растителност) в проектантския колектив за  биологичната 

рекултимация следва да участвува и ландшафтен архитект.  
 

Въздействие върху животинския свят 

Пряко въздействие се очаква по време на изпълнение на строителните работи, 

когато наличните животински представители ще бъдат обезпокоени (за някои по-бавно 

подвижни безгръбначни –  евентуално и с летален край). Принудителната промяна в 

състава на съществуваща тревна и дървесно-храстова растителност, макар и в 

ограничен териториален обхват, ще намали хранителната база и укрития на същите.  

Косвеното въздействие по време на строителството и експлоатацията на обекта ще 

се изрази главно в загуба на ограничени площи, служещи за хранителна база и укрития, 

поради присъствието на хора  и безпокоене от възникналите при дейността 

(строителните работи и експлоатацията) шум и вибрации. 

Въздействие върху защитените територии 

ЗЗ и ЗТ са териториално отдалечени от обекта и сигурно защитени от вредните 

влияния, за което спомагат и заобикалящите обекта била и дерета. Режим “А” на 

защитената природна среда, където не се допуска стопанска дейност, обхваща 

територията на природните резервати  (“Валявица” и ”Мантарица” – подрежим А1) и 

защитените местности и природни забележителности – подрежим А2). Тези територии  

са на значителни разстояния от обекта, така че не се очаква въздействие върху тях. 

Заключение: От изложените по-горе съображения следва, че при строителството и 

експлоатацията на обекта ще бъдат нанесени определени щети на флората и фауната в 

района, което обаче няма да доведат до унищожаване на местообитанията, а от там и до 

изчезването на редки и застрашени от изчезване видове. С изключение на терена с 

наземните подобекти на производствената площадка ”Грънчарица център”,  където би 

могло да се очаква  известна фрагментация на хабитатите и потенциална заплаха за 

популации на видове растения и животни, в останалите терени от концесионната площ,  

функционалната засегнатост няма да превишава допустимото ниво. В близост до обекта 

не минават миграционни коридори, така че бъдещата производствена дейност няма да 

окаже влияние върху прелетните птици през страната.. 
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3.7. Състояние на културно-историческо наследство  

3.7.1. Паметници на културното наследство в района  
 

Общински център Велинград има Исторически музей, който от 1982 г. се 

помещава в специално построена за целта сграда. Началото на музейното дело в този 

край е поставено още в далечната 1909 г. от Христо Масларов, по чиято инициатива към 

читалището в село Каменица е създаден Археологически музей, утвърден от 

тогавашното Министерство на просвещението. По-късно, през 1952 г., се създава 

Градски исторически музей - Велинград, който след година се преобразува в Къща - 

музей "Вела Пеева". С решение на Министерство на културата от 1991 г. отново се 

променя статутът му на Исторически музей - Велинград. Сега в неговия фонд се 

съхраняват повече от 19 000 експоната към отделите Археология, Възраждане, 

Етнография, Нова и Най-нова история.  

През 2004 г. се възстановява работата на отдел “Археология”, а от 2006 г. започват 

сериозни теренни проучвания за регистрация на налични обекти (могили, некрополи, 

мегалити и др.) на територията на общината. Към настоящия момент същите все още не 

са регистрирани в Археологическата карта на България – предстои детайлизирането им.  

Регистрираните обекти, представени по-долу в таблица 3.7-1, са локализирани 

около селата Кръстава и Цветино (виж по-горе картата на фигура 1.1-1 в т. 1.1.2). Както 

се вижда, представените в района обекти са основно могили. Част от тях са разрушени 

от иманяри, като за съжаление на нито една не са провеждани организирани разкопки. 

Посочените в таблица 3.7-1 обекти са регистрирани в периода 1992-1993 г. при 

създаването на база-данни за Археологическата карта на България. 
 

Таблица 3.7-1 

Регистр. 

№ 

Наименование на 

обекта 

 

Местонахождение 
 

Датировка 
 

Статут */ 

2000450 Крепост – 5 дка с. Цветино, местн. Калята Античност ПК-м.з. 

2000451 Църква, базилика,  

2 дка 

с. Цветино, местн. Корулец Античност, 

Средновековие 

ПК-м.з. 

2000452, 

2000453 

Група могили на 80 до  

100 м една от друга 

с. Цветино Тракийски ПК-н.з. 

2000454 Група могили, 0,6 дка с. Цветино, Флорово, вр. Велиица Тракийски  ПК-н.з. 

2000455 Група от 3 могили Цветански махали, западно от селото Тракийски  ПК-н.з. 

2000456 Група могили Цветански махали, западно от селото Тракийски ПК-н.з. 

2000457 Група могили, 0.4 дка Цветански махали западно от селото Тракийски ПК-н.з. 

2000458 Група могили, 0.5 дка Цветански махали западно от селото Тракийски ПК-н.з. 

2000459 Две могли, 0.3 дка с. Цветино, местност Бунарето, под 

Бодеви колиби 

Тракийски  ПК-н.з. 

2000460 Могила, единична с. Цветино, местн. Имането Тракийски ПК-н.з 

2000461 Могила, единична,  

0.2 дка 

от Аврамови колиби за връх Велиица-

на 5.1 км от Цветино 

Тракийски ПК-н.з. 

2000462 Могила, единична,  

0.2 дка 

от Аврамови колиби за връх Велиица-

на 4.1км от Цветино 

Тракийски ПК-н.з. 

2000463 Могила единична Билото на връ. Велиица Тракийски ПК-н.з. 

2000464 Могила, единична м. Аврамово,край Махала Хърлево Тракийски ПК-н.з. 

2000465 Могила, 0.2 дка с. Цветино, местн. Флоровото Тракийски ПК-н.н. 

2000466 Могила, единична с. Цветино Тракийски ПК-н.з. 

2000467 Могила с. Цветино, над махала Абланица,  Тракийска ПК-н.з. 

2000468 Могила С. Цветино, над р. Мала река  Тракийска ПК-н.з. 

2000469 Могила над р. Мала река, на билото –  на 

800 м от предходната 

Тракийски ПК-н.з. 

2000470 Могила  с. Кръстава, м. Трончовото Тракийски ПК-н.з. 

2000471 Селище, 3 дка с. Кръстава, местн. Трончовото,    Античност ПК-м.з. 
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Трончов борун 

2000472 Две могили, 

полуразрушени 

с. Кръстава, местн. Гроба Тракийски ПК-н.н. 

2000473 Могила, част от 

комлекс, разрушена 

с. Кръстава, местн. Гроба Тракийски ПК-н.н. 

2000474 Могила, с  

иманярски изкоп 

с. Кръстава, местн. Гроба Тракийски ПК-н.з. 

2000475 Единична могила с. Кръстава,вдясно на пътя за 

Еловарника - Лабантска чука 

Тракийски ПК-н.з. 

2000476 Селище, 15 дка с. Кръстава, м. Лабантица Античност, 

Средновековие 

Без 

 статут 

2000477 Крепост,  5 дка с. Кръстава, м. Лабантска чука,  

м. Могилата 

Тракийски, 

античност 

Без 

 статут 

2000478 Единична могила, 

 0.2 дка 

с. Кръстава,, под Хайров връх,  на    

юг от местн. Карантиите 

Тракийски ПК-н.з. 

2000479 Могила, 0.3 дка с. Кръстава Тракийски  ПК-н.з. 

2000480 Две могили-на пътя       

за с. Аврамови 

с. Кръстава, махала Велиица  Тракийски ПК-н.з. 

2000481 Могила № 1 Махала Велиица Тракийски ПК-н.з. 

4000482 Могила №1 Махала Велиица  Тракийски ПК-н.з. 

      */ Означения: ПК-н. з. – паметник на културата с национално значение; 

     ПК-м. з. – паметник на културата с местно значение. 

 

В обхвата на концесионната площ ”Грънчарица център”  към момента няма 

регистрирани паметници на културата. Той обаче не е добре проучен, поради което е 

необходимо ако при строителните работи и добивната дейност (както и съпътстващите 

такива) се появят и най-малки съмнения за наличие на археологически инвентар, 

незабавно да се преустанови работата и да се уведомят специалистите от историческия 

музей във Велинград. 
 

 3.7.2. Прогнозна оценка за въздействие върху културното наследство 

Регистрираните археологически обекти са достатъчно отдалечени от площадката 

на бъдещата рудодобивна дейност на находище ”Грънчарица център”. Като се вземе 

пред вид локалния характер и малък интензитет на генерираните прахо-газови емисии, 

може да се направи изводът, че не се очаква  негативно въздействие върху тях. 

 

3. 8.  Засегнато население, здравно-хигиенни аспекти при съществуващото 

положение и след реализация на инвестиционно предложение  

3.8.1. Здравно-хигиенни аспекти на околната и работната среда 

Определяне на потенциално засегнато население и територии  

Площта “Грънчарица” попада почти изцяло в община Велинград. В района на 

находището има множество пръснати планински села и махали, като най- близко 

разположените от тях са селата  Кръстава (на 3,5 km с 789 жители към 01.01.2007 г., и 

1107 жители към 2014 г.) и Грашево (на 4,5 km с 1265 жители към 01.01.2007 г). Главен 

общински и административен център е Велинград – на 18 km северно от обекта. 

Разглежданият обект на ИП отстои на разстояния съответстващи на определената 

санитарно-защитна зона (съгласно снетата от действие Наредба № 7/4.06.1992 г.на МЗ) 

за санитарно-хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.  

Потенциално засегнати от дейността ще са основно работниците, експонирани по 

време на изграждането на обекта и неговата експлоатация (част от общия брой  210 

души обслужващ персонал за експлоатация на обекта). При допустими аварийни 
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ситуации е практически изключено да се повлияе негативно върху здравето на 

населението, живеещо в близките до обекта селища. Потенциално засегнатата 

територия се препокрива с територията на предлаганата производствена площадка на 

находище “Грънчарица център”. Поради спецификата на дейността, от здравни позиции 

може да се направи извода, че при вземане на нужните предохранителни мерки, 

въздействието върху човешкото здраве ще бъде избегнато, а по териториален обхват – 

ще има локален характер.  

Идентифициране на рисковите фактори за увреждане здравето на хората 

Рискови фактори за здравето преди всичко на работещите по време на 

изграждането и експлоатацията на обекта биха възникнали при аварийни ситуации.     

Те могат да бъдат свързани главно с изкопни работи, взривни дейности в рудника, 

потенциални емисии на прах в работната среда в рудника. Поради значителната 

отдалеченост на обекта от населени места, рискът за населението може да се оцени като 

нисък, поради локализирането на всичките видове дейности при изграждане на обекта и 

неговата експлоатация, които ще се извършват изключително на територията на 

промишлената площадка на обекта. 

Производственият процес ще бъде основно в подземни условия . Дейността на 

площадка ”Грънчарица център” ще се съпровожда с формирането на твърди отпадъци, 

които следва да бъдат окачествени по степен на опасност и да се предвидят мерки за 

тяхното безопасно събиране, транспортиране и обезвреждане. Прогнозира се възможно 

отделяне на неорганизирани прахови емисии в атмосферния въздух, както и отпадъчни 

руднични и битово-фекални води, за които се предвижда третиране в пречиствателни 

станции, с което ще се ограничи възможното замърсяване на повърхностния водо-

приемник (река Грънчарица) и почвите в района.  

3.8.2.  Характеристика на отделните фактори по отношение влиянието им върху 

човешкото здраве и съпоставянето им с действащите хигиенни норми и 

изисквания 

Вредни физични фактори 

По време на изграждането на обекта, работниците ще бъдат изложени на следните 

неблагоприятни физични фактори: 

Неблагоприятен микроклимат.  В по-голямата си част, работата ще се извършва 

на открито, което я причислява към категория за работа при неблагоприятен микро-

климат с условия за преохлаждане през зимните и прегряване приз летните месеци. При 

работа в минните изработки миньорите също ще бъдат изложени на неблагоприятен 

микроклимат. 

Прах.  За превоз на земни маси и суровини ще се използва тежкотоварен дизелов 

автомобилен транспорт, като при най-неблагоприятни климатични условия (сухо и 

безветрено време), прахът е възможно да достигне еднократни стойности над ПДК. Тези 

прахови емисии са в категорията на неорганизираните емисии  и ще зависят до голяма 

степен както от метеорологични условия (вятър, влажност, температура, устойчивост на 

атмосферата), от характеристиките на частиците прах, така и от  състоянието на пътна 

покривка и други условия, като оросяване и др. Възможно е и епизодично шумово 

замърсяване, ограничено в района на площадката от използването на автотранспорт и 

техническо оборудване.  

За населението от близките селищни територии не се очаква негативно 

въздействие по отношение на вредни физични фактори. 
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 Вредни токсикохимични фактори 

Изгорели газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на транспортните коли и  

машини.  Основните замърсители, които ще се отделят в околната среда са серни и 

азотни оксиди, въглеводороди, бензинови пари,  прах (сажди). Тези емисии са 

неорганизирани и ще зависят от броя и вида на използваните транспортни машини. Те 

проявява общотоксично действие. 

Процесите на очистка на отпадъчнвите руднични води също дават предпоставки  

за  определна на токсикохимични вредности, например частици калциев оксид (вар). 

3.8.3.  Оценка на възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и   

отдалечено действие на установените фактори 

Няма данни за осъществяване на комплексно действие на токсични вещества по 

време на експлоатацията на обекта на принципа на адитивното действие. Ограничени са 

също възможностите за здравни отклонения при работещите поради сумарен ефект. 

Поради това не се очакват комбинирано, комплексно, кумулативно или отдалечено 

действия, които да доведат до повишен риск за здравето на обслужващия персонал. 

3.8.4. Характеристика на експозицията  

За работещите при изграждането и експлоатацията на обекта съгласно ИП е по-

вероятен директния път на експозиция. Той е налице, когато замърсителите достигнат 

човешкия организъм, проникват в него и метаболизират в биологичните му среди. В 

условия на недобра трудова хигиена експозицията ще има постоянен характер с нисък 

интензитет. Налага се изводът, че не се очаква населението от близко разположените 

селища да бъде експонирано на вредности при строителството и експлоатацията на 

обекта. 

3.8.5. Здравно състояние на населението в района на обекта 

Проучването на здравното състояние на населението с оглед характеристика на 

настоящи и бъдещи влияния на фактори от околната среда, включително предприятия 

на рудодобива, се извършва чрез интегралните параметри на социално-медицинско и 

екологично изследване, а именно: 

-  Демографски показатели – естествен прираст, обща смъртност, детска смъртност; 

-  Показатели на заболяемостта – заболяемост по обръщаемост и специална 

заболяемост с временна неработоспособност, хоспитализирана заболяемост, моментна 

болестност, заболяемост по причините за смърт и др. 

Здравното състояние на населението на групово и обществено ниво се обуславя от 

комплексно влияние на голям брой фактори на околната, на работната и на социалната 

среда. За оценката на детерминиращите фактори се съпоставят здравно-демографските 

показатели на населението от даденото населено място с показателите за страната като 

цяло за различните ретроспективни периоди. Оценката на потенциалните опасности се 

извършва на базата на посочените показатели в проспективно-перспективни периоди на 

проучване с натрупване на база-данни и здравен мониторинг на населението. 

  Целта на настоящото специализирано изследване е проучване на здравното 

състояние на населението от община Велинград, на чиято територия се реализира ИП, 

за ретроспективен период с оглед оценка на наличие или отсъствие на детерминиращи 

фактори от околната среда.  

Обект на проучването  е населението на община Велинград (за двете най-близко 

разположени до обекта селица – селата Кръстава и Грашево не разполагаме със 

систематизирана информация). 
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 Представените на този етап данни относно численост и възрастова структура на 

населението, раждаемост и смъртност (обща и детска), прираст и заболеваемост ще 

бъдат актуализирани в Доклада за ОВОС с данни от последните години. 
 

  Здравно състояние на потенциално засегнатото население –                        

здравно-демографска характеристика на областта 

Численост на населениет: Населението на област Пазарджик към 31.12.2006 г. 

възлиза на 296 281 души, от които 182 937 живеят в градовете и 113 344 - в селата. 

Съотношенията ”градско –  селско” население и  ”мъже – жени” за област Пазарджик и 

за община Велинград  е показано в следващите таблици 3.8-1 и 3.8-2. 
 

Таблица 3.8-1    

  Население на  област  Пазарджик  по години за периода 2004 - 2006 г. 
 

Година 

Население в 

областта - 

общо 

Мъже 
Отн. 

дял, % 
Жени 

Отн. 

дял, % 

В градо-

вете 

Отн.  

дял, % 
В селата 

Отн. 

дял, % 

2006 г. 296 281 145239 49 151042 51 % 182937 62 113344 38 

2005 г. 297 781 146269 49 151512 51 % 183249 62 114532 38 

2004 г. 300 092 147538 49 152554 51 % 184532 62 115560 38 
 

Таблица 3.8-2     

Население на  община Велинград  по години за периода 2004 - 2006 г. 

Година 

Население в 

общината - 

общо 

Мъже 
Отн. 

дял, % 
Жени 

Отн. 

дял, % 

В градо-

вете 

Отн.  

дял, % 
В селата 

Отн. 

дял, % 

2006 г. 41 899 20 283 48 21 616 52 27 552 66 14 347 34 

2005 г. 41 906 20 327 49 21 579 51 27 567 66 14 339 34 

2004 г. 42 029 20 416 49 21 613 51 27 719 66 14 310 34 
 

Възрастова структура  (фиг. 3.8-1)     

В демографско отношение населението на област Пазарджик може да се 
характеризира като регресивен тип. Налице е демографско стареене – непрекъснато 
намалява населението във възрастовите групи до 64 години и се увеличава това над     
65 години, което към 2006 г. формира 16 % от общото население ( 47 434 души). 

Раждаемост (фиг.3.8-2)     

Раждаемостта в област Пазарджик до 2000 г. е по-висока от тази в страната, но   от 

2001 г. стойността на този показател е с около 1 ‰ по-ниско от средното за страната. В 

последните няколко години обаче се наблюдава тенденция на стабилизиране на 

раждаемостта около 8,5 на хиляда души от населението.  Най-висока е раждаемостта в 

общините  Ракитово ( 11,98 ) и Велинград  (10,62), а най-ниска –  в общините Стрелча 

(5,37), Белово (6,24) и Брацигово (6,28) . Коефициентът на плодовитост средно за 

областта е 0,04. 
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  Фиг. 3.8-1    Възрастова структура на населението в област Пазарджик (в %) 

 
 

Фиг. 3.8-2     Раждаемост в област Пазарджик и страната (на 1000 души) 

 

Обща смъртност (фиг. 3.8-3)     

Общата смъртност в област Пазарджик се движи в порядъка на 12,6 ‰, което е с 

около един промил по-ниско от стойността на общата смъртност за страната. Забелязва 

се обаче плавна, но устойчива тенденция на нарастване на смъртността. Значително по-

висока е смъртността на селското население спрямо градското – съответно 16,03 ‰ към 

10,91 ‰. Смъртността при жените е по-ниска от тази при мъжете. 

Основна причина за смърт са болестите на органите на кръвообращението (68 % 

от всички умирания).  Втората по относителен дял причина за смърт са злокачествените 

новообразувания, които формират 15 % от всички умирания.  
 

Детска смъртност (фиг. 3.8-4)     

Детската смъртност в област Пазарджик като цяло се движи в стойности по-ниски 

от средните за страната. Прави впечатление обаче, че стойностите на този показател за 

областта са доста нестабилна величина –  отклоненията в различните години са доста 

големи:  от 18,1 ‰ през 2000 г. до 7,3 ‰ през 2003 г.  Същото се наблюдава при анализа 

на детската смъртност по градове и села. Най-голям е делът на перинаталната 

смъртност. Основните причини за детска смъртност са някои състояния, възникващи 

през перинаталния период, вродените аномалии и болестите на дихателната система.  
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          Фиг. 3.8-3    Обща смъртност в област Пазарджик и  страната (на 1000 души) 
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        Фиг.3.8.4   Детска смъртност в област  Пазарджик  и страната 
                                     (на 1000 живородени деца) 
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     Фиг. 3.8-5   Естествен прираст в област Пазарджик 

 

Естествен прираст (фиг. 3.8-5)     

Естественият прираст на населението на област Пазарджик след 1998 г. е 
отрицателен с плавна, но устойчива тенденция на нарастване. Особено силно изразена   
е тази тенденция в селата. Там естественият прираст за 2007 г. достига  -7,93 ‰. 
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Заболеваемост и болестност  (фиг. 3.8-6)     

Общата заболеваемост на населението в област Пазарджик през 2007 г. е 742,9 ‰. 

Основен дял в нея заемат болестите на дихателната система, които формират 72 % от 

общо регистрираните заболявания. При децата до 17 годишна възраст отново най-често 

поставяната диагноза е от класа на болестите на дихателната система.  
 

Заболеваемост в област Пазарджик 

при децата до 17 години
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  Фиг. 3.8-6      Структура на заболеваемостта на населението от област  
                         Пазарджик  през 2007 г. 

 

Хоспитализирана заболеваемост 

Хоспитализираната заболеваемост в област Пазарджик през 2007 г. възлиза  на 
2382 на 10 000 души от населението. Само за пет години обаче тя се е увеличила двойно 
(през 2002 г. е била 1296 на 10 000 души от населението). Като следствие на високата 
заболеваемост от болести на дихателната система, хоспитализациите по тази причина са 
с най-висок дял. Следват хоспитализациите поради болести на органите на 
кръвообращението и на храносмилателната система. Хоспитализациите поради 
бременност и раждане, както и поради травми, поради своя характер  (лечението налага 
хоспитализация) съставляват съответно 7,7 и 6,7 % от всички причини. 

Заболеваемостта от злокачествени новообразувания се увеличава с доста бързи 
темпове. От 2000 г. до 2007 г.  тя е нарастнала с 40 %. Като се има предвид високата 
смъртност от тези заболявания, това нарастване е особено тревожна тенденция. Всяка 
година се регистрират около 1000 нови болни, като най-често поставяната диагноза е 
рак на женска гърда, на дебело черво, на бял дроб и меланом. 
 

3.8.6. Оценка на здравния риск, мерки за здравна защита и управление на риска 

Профилактични мерки и препоръки по отношение опазване здравето на 

работещите  

Мерките и препоръките за здравна защита най-общо се провеждат в следните три  

направление: 

Технологични – Стриктно съблюдаване на технологията на минни дейности, 

използване на затворени цикли на всички етапи от технологичния процес.  

Технически – Навременно внедряване на нови ефективни и надеждни съоръжения 

с оглед избягване на производствени инциденти; необходимост от провеждане на 

периодичен контрол на състоянието на резервоарите за течни горива и други с оглед 

предотвратяване на разливи; 
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Медицински – добро взаимодействие с отговорната служба по трудова медицина: 

Провеждане на предварителните медицински прегледи (професионален подбор) 

съобразно изискванията чрез стриктно спазване недопускането на лица с противо-

показания за характера на работата в обекта; Провеждане на периодични медицински 

прегледи в изисквания срок, обем от изследвания и специалисти; Организиране на 

рационален режим на труд и почивка; Организиране на съответен хранително-питеен 

режим; Контрол върху използването на лични средства за защита – маски, очила, 

ръкавици и др. 

Профилактични мерки по отношение опазване здравето на населението. 

Поради минималния здравен риск от индустриално замърсяване, препоръките за 

здравен мониторинг на населението от град Велинград и другите наши населени места, 

са рутинни и могат да бъдат насочени към следните области на мониториране: 

      - Регулярна оценка на основните параметри, характеризиращи здравното състояние; 

   - Периодичен анализ на детерминиращите фактори на средата и с оглед на тяхната 

качествена и количествена характеристика търсене на причинно-следствена зависимост; 

   - Периодична съпоставка със здравните индикатори на населението от района на 

рудодобива и на страната с цел търсене на промяна в здравния статус. 

Заключение  

Може да се обобщи, че ИП за подземно разработване на находище ”Грънчарица 

център”, с предвидената технология за изграждане и експлоатация на рудника, не дава 

предпоставки да се застраши състоянието на околната среда и здравето на населението 

от района на град Велинград и най-близките села.  Може да се направи изводът, че при 

стриктно спазване на технологичните изисквания при изграждане на подземния рудник, 

ИП  за добив на волфрамова руда от находище “ Грънчарица център”,  може да се 

реализира без да застрашава здравното състояние на работещите и населението от 

близките населени места в краткосрочен и дългосрочен план. 
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4.  Значимост на въздействията върху околната среда с определяне на 

неизбежните и трайни въздействия върху околната среда от 

строителството и експлоатацията на обекта на инвестиционното 

предложение  

4.1.  Очаквано въздействие от рудничната дейност; Вид на въздействието – пряко  

и непряко, вторично, краткотрайно и дълготрайно, постоянно и временно, 

кумулативно  

Въздействията от рудничната дейност ще се отразят съществено  върху 

геоложката основа (земните недра) и в известна степен върху подземните води в зоните 

на минни изработки. Наземните подобекти на производствената площадка ”Грънчарица 

център” несъмнено ще окажат определено въздействие върху ландшафта и почвите в 

обхвата на площадката, както и  върху наличната флора и фауна. 

Обобщена информация, по отношение на вида на очакваните въздействия от 

реализацията на ИП за находище ”Грънчарица център”, е представена в таблица 4-1.    

Таблица 4-1 

 

№ 

 

Компоненти на 

околната среда 

Предполагаемо въздействие – 

териториален обхват, интензитет, продължителност,  

пряко, непряко, кумулативен ефект 

1. Здравето на хората:  

 
а/ Обслужващ персонал 

Пряко, постоянно –  в допустимите санитарно-хигиенни 

норми; 

 б/ Население  Не се очаква 

2. Атмосферен въздух 
Пряко, дълготрайно, локално с незначителен интензитет, без 

кумулативен ефект 

3. 
Хидрология, повърхностни 

води 

Пряко, дълготрайно в допустимите емисионни норми, без 

нарушения на категорията на водоприемника   

4. Подземните води Пряко, локално, дълготрайно, незначително 

5. Земни недра (геоложка основа) 

Значително, в обхвата на подземния рудник на находище  

”Грънчарица Център”, невъзвратимо, продължително; С 

възможност за ограничаване до незначително чрез прилагане 

на технология за руднични запълнения. 

6. Земи и почви 
Локално и пряко в обхвата на производствената  площадка; 

незначително –  в района на обекта 

7. Ландшафт 
Локално в обхвата на промишлената площадка; частично 

възвратимо след  рекултивация 

8. Растителен и животински свят 
Локално в обхвата на промишлената площадка, непряко и 

незначително в района на обекта 

9. 
Природни обекти (защитени 

територии) 

Не се очаква 

10. 
Рискови енергийни източници – 

шум, вибрации, лъчения 

Локално и пряко в в обхвата на е норми – за обслужващия 

персонал; Не се очаква – за населението в района  

11. Културно наследство Не се очаква 

 

По отношение здравето на обслужващия персонал въздействието при реализация 

на ИП ще бъде пряко и постоянно в границите на допустимите санитарно-хигиенни 

норми. За населението в района, поради значителна отдалеченост от обекта и малкия 

интензитет на емисиите, практически не се очаква въздействие върху здравния статус.  
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Независимо че съгласно направената оценка, при реализацията на ИП ще се 

гарантира много ниско ниво на прахогазови емисии (прахови частици, серни и азотни 

оксиди), въздействието върху атмосферния въздух може да се оцени като пряко и 

постоянно под границите на нормативно допустимите емисии. Практически няма да 

оказва влияние върху качеството на атмосферния въздух в близките населени места – 

селата Кръстава и Грашево. 

Въздействието върху повърхностните води може да се оцени като пряко и 

дълготрайно в допустимите емисионни норми, при което ще се осигури качеството на 

водите на водоприемника (р. Грънчарица) съгласно изискванията на  Наредба № 12 от 

18.06.2002 г.  за повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. 

Въздействието върху подземните води ще бъде пряко и дълготрайно –  за целия период 

на експлоатация на подземния рудник. Рудничните води, след обработка в ПСРВ, ще 

бъдат включени в схема на пълно оборотно водопотребление и зауствани в река 

Грънчарица. Предвижда се високоефективна, модерна модулен тип ПСБФВ. 

Въздействието върху земните недра трябва да се оцени като пряко и дълготрайно, 

за целия експлоатационен период. Волфрамсъдържащите руди, като обект на рудо-

добивната дейност, се изземва, транспортира до ОФ ”Елшица” и преработва до стоков 

продукт (шеелитов концентрат), така че не  може да се възстанови. С частичното 

връщане на нерудна скална маса за руднични запълнения  в определени изработени 

галерии  ще се осигури в определена степен възстановяване на земните недра. 

Предлаганата с ИП технология на рудодобив и дейностите в наземните подобекти 

на площадка ”Грънчарица център” не са свързани със стационарни емисионни 

източници. Остават т. нар.”източници на неорганизирани емисии”, които, благодарение 

на предлаганите мерки за ограничаване,  ще имат малък интензитет и ограничен 

териториален обхват. 

Предлаганият  затворен воден цикъл с оборотно водоползване на пречистени 

руднични води за водното биене с пробивните карети, позволяват минимизиране на 

заустваните в  р. Грънчарица очистени руднични и битово-фекални води, при запазване 

качеството на водите на водоприемника. Поради това не се очаква негативно 

въздействие върху състоянието на земите и почвите, както и индиректно въздействие 

върху растителния и животински свят в района. 

Въздействието от реализацията на ИП върху ландшафта, земите и почвите остава 

прякото и дълготрайно за целия период на експлоатация. Обаче изместването на 

преработката на волфрамовата руда на външна площадка (флотация в ОФ ”Елшица” с 

депониране на флотационния отпадък в хвостохранилище ”Влайков връх”) дава 

предпоставки това въздействие да бъде минимизиране в района на находището 

”Грънчарица център” до незначително . Нарушенията върху ландшафта и земите по 

време на строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат в значителна степен 

възстановени с предвидени мерки в ”Програма за рекултивация на терените на обекта”. 

Такава програма ще се изпълнява частично още в етапа на изграждане на инфра-

структурата на обекта, и  пълно – в етапа на закриване на обекта. 

Физични фактори (шум, вибрации, лъчения) не могат да окажат значимо 

неблагоприятно въздействие върху околната среда поради оразмерената им мощност и 

инсталиране на източниците в затворени помещения. Тези фактори не са рискови за 

здравето на населението от околните населени места, които са на значително 

разстояние, както и за обслужващия персонал. 

В близост до територията на находище ”Грънчарица център” няма защитени 

територии и елементи на националната екологична мрежа (резервати, защитени зони, 

природни забележителности), както и паметници на културно-историческото 
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наследство (исторически,  археологически и архитектурни паметници), така че не може 

да се очаква негативно въздействие върху тези обекти.  

Производствената площадка ”Грънчарица център”, на която единствено ще се 

извършват дейности в наземни подобекти, остава в близост до ЗЗ на ”Натура 2000” – 

”Западни Родопи” (код BG 00001030) по Директивата за местообитанията на видове и 

техните популации. и  “Западни Родопи” (код BG0002063) по Директивата за птиците. 

Направената на този етап предварителната оценка не дава предпоставки за значимо 

въздействие от реализацията на ИП върху тези две защитени зони от Натура 2000. В 

тази връзка и в съответствие с изискванията на чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 34, ал.1 от 

”Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони”, ако има решение на РИОСВ – Пазарджик, ще бъде изготвен ”Доклад 

за оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на Родопи Западни (код 

BG 00001030)  и  ЗЗ ”Западни Родопи” (код BG 0002063)”, който ще бъде представен в 

Допълнение към Доклада за ОВОС.  

4.2. Очаквани въздействия от флотационната обработка на рудата 

Съгласно ИП, флотационната обработка на волфрамовата руда ще се извършва на 

площадката на действащата ОФ ”Елшица”. Този обект, като действащо производство,  

се отличава с технология, която ползва преди всичко ”мокри” процеси с незначително 

въздействие върху качеството на атмосферния въздух. Тази дейност ще запази 

характера си и след реализация на ИП за флотация на волфрамова руда, така че не се 

очаква промяна по отношение въздействие върху атмосферния въздух в района.     

Основното въздействие върху качеството на атмосферния въздух се свежда до 

използваната транспортна техника. В тази връзка се предвижда задължително да се 

използват дизелови самосвали, които  покриват емисионните стандарти  EURO IV-

EVRO V и които ще ползват дизелово гориво, отговарящо на ”Наредба за  изискванията 

за качество на течните горива, реда и начина на техния контрол” (Обн. ДВ бр. 66 от 

25.07.2003 г., последно изм. и доп. бр. 36/10.05.2011 г.), като съществена  предпоставка 

за незначимо въздействието върху околната среда.  

Очакваното съгласно ИП въздействие върху повърхностните води в района на ОФ 

”Елшица”, по-конкретно върху водоприемника река Елшишка, ще бъде незначително. 

Флотационната фабрика ще работи в затворен цикъл с хвостохранилище ”Влайков 

връх”, така че няма да се формира отпадъчен поток за заустване. 

Предлаганото за използване хвостохранилище на ОФ ”Елшица” отговаря на 

изискванията на основния документ за НДНТ при управление на отпадъците от 

минно-обогатителни дейности, в т. ч. и за  минимизирането на въздействията върху 

компонентите на околната среда – пряко по отношение емисии във въздуха, затворен 

цикъл на оборотно водоползване без емисии в отпадъчни води, и непряко – върху 

останалите компоненти на околната среда. 

Шумовото натоварване при производствената дейност ще се акумулира в обсега 

на сградата на действащата флотационна фабрика. Шумът, генериран от машини и 

съоръжения, няма да превишава моментни стойности от 85 dBA, а по контура на 

съответните граници на двата обекта (площадка ”Грънчарица център” и ОФ ”Елшица”) 

се очаква да бъде значително под допустимата норма от 70 dBA.  

Заключение. В Доклада за ОВОС ще бъде представена и анализирана по-подробна 

информация относно въздействията върху компонентите на околната среда и 

населението при реализиране на ИП на производствените площадки ”Грънчарица 

център” и ”Елшица”. В Доклада за ОВОС също така ще бъдат представени и оценени  

всички предвидени мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на 
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отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда за двете площадки за 

реализиране на ИП. Наред с това, съгласно изискванията, в ДОВОС ще бъде 

представена и по-подробна информация за: 

- Мерките за предотвратяване на замърсявания, свързани със съхранението и 

употребата и на горива, химични вещества и препарати (в т. ч. взривни материали, или 

компоненти за взривни материали) по време на строителството и експлоатацията; 

- Местата и начина на съхранение на химичните вещества и препарати, в т. ч. вида 

и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение; 

- Въздействието на химичните вещества и препарати върху компонентите на 

околната среда при нормален режим на работа и при евентуално възникване на аварии, 

както и действията и мерките за ограничаване на последствията от тях.  

 

5.  Разглеждане на алтернативи с използване на най-добри налични 

техники  
 

В съответствие с изискванията е направено сравнение на предлаганите съгласно 

ИП технологии със заключенията, представени в сравнителните документи с насоки за 

най-добри налични техники (НДНТ). НДНТ за минни и обогатителни дейности се 

представят и анализират със специализирания справочен документ (т. нар. ”Вертикален 

ВАТ” –  http://eippcb.jrc.es; Sevilla - Spain): Best Available Techniques Reference 

Document on Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities (BREF Code 

MTWR, 2004). Приет е нов BREF Code MTWR, 01.2009 г. (BREF or REF, indicates that a 

document has been formally adopted by the European Commission under the IPPC Directive -

2008/1/EC), Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings 

and Waste-Rock in Mining Activities. Направената справка показва, че BREF Code MTWR 

2009 г. по съдържание на представените материали и тяхното форматиране по 

раздели и точки, е еднакъв с BREF Code MTWR 2004 г. 

 

5.1. Разработване на подземния рудника 

Съгласно ИП се предвижда реализация на модерна технология за подземен добив 

на волфрамовата руда при разкриване чрез наклонени изработки с голямо сечение ( до 

25 m2), пригодни за използване на рудничен автотранспорт. Предлаганият вариант на 

подземен рудодобив е в съответствие с изискванията за НДНТ (BREF Code MTWR - т. 

2.1.2). По отношение добива на волфрамови руди, в сравнителните документи за НДНТ 

са представени минните практики на двете мини в Евроапа –  Mitersill в Австрия  с 

капацитет 450 000 t/y шеелитова руда и Panasqeira в Португалия с капацитет 332 000 t/y 

волфрамитова руда (BREF Code MTWR- т. 3.1.7.1). Прилаганите съгласно ИП методи 

на рудодобив в рудник ”Грънчарица център” ще включват различни варианти на т. нар. 

”камерно-стълбова система” (room-and-pilar mining, sublevel stoping, sublevel caving или 

сat and fill  – BREF Code MTWR- т. 3.1.7.1). Съгласно НДНТ, добиваната рудата (без, 

или след частична преработка на место под земята), се транспортира на повърхността 

посредством вертикална шахта или скипов подем, с транспортна лента или с авто-

транспорт (Code MTWR- т.4.3.4.3 – transport ). 

 

5.2. Предварително третиране на рудата (трошене, сепариране) 

 Съгласно ИП се предвижда модерна екологосъобразна схема на предварителна 

обработка на рудата (двустепенно трошене с последваща частична сепарация  от 

нерудната скална маса), която да се извършва в разположена под земята трошачна 

инсталация със система за прахоулавяне. Натрошената руда с едрина под 25 mm се  

http://eippcb.jrc.es/
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извозва на повърхността с лентов транспортьор. Предлаганата технология на 

предварителна обработка на волфрамовата руда е в съответствие с изискванията за 

НДНТ –  BREF Code MTWR - т. 2.3.1.1, m.  3.1.7.1  и  m. 3.1.7.2.1  – в мината Mitersill, 

поради разположението й в природозащитена зона, всички операции по изситняване 

(тристепенно трошене с пресяване на вибросито и частично сепариране на рудата) се 

извършват под земята.  
 

5.3. Управление на твърдите отпадъци от рудодобива (нерудна скална маса) 

Съгласно ИП, единственният получаван минен отпадък на площадка ”Грънчарица 

център”, управлението на който се регламентира в изготвения ”План  за управление на 

минните отпадъци”, е нерудната скална маса (стерил). Предвижда се нерудният стерил 

да се депонира на открита площадка (отвал или насипище). Предлаганата технология на 

депониране ще бъде в съответствие, както с нашата нормативна уредба (”Наредба за 

специфичните изисквания за управление на минните отпадъци” –  ДВ. бр.10 от 2009 г., 

(посл. изм. ДВ. бр. 7/21.01.2011 г.) и с изискванията на Директива 2006/21/EC за 

управление на отпадъци от добивната промишленост, така и с изискванията за   НДНТ 

–  BREF Code MTWR - т.  2.4.5,  т. 3.1.7.4, т. 4.5.2.   

Предвижда се, на определен етап от експлоатацията, при необходимост, част от 

нерудната скална маса или стерил (waste-rock) да се използва за руднични запълнения 

на определени галерии, което е в съответствие с основната препоръка за НДНТ (BREF 

Code MTWR - т.  2.4.5,  т. 3.1.7.1, m. 3.1.7.4 (конкретно за мината   Mitersill - Австрия) 

и т. 4.5.2, m. 4.5.4. Така се изключва евентуално негативното въздействие върху 

повърхността над находището, в т. ч. върху река Грънчарица, наличната деривация, 

пътищата, електропроводите и др. 

Изискванията за рекултивация  на депото за неруден стерил при закриване на 

обекта и следрекултивационен мониторинг на депото ще съответстват на препоръките в 

BREF Code MTW - т. 4.2.1.2 и BREF Code MTW – Annex. 

5.4. Управление на рудничните води 

Съгласно ИП се предвижда извеждане на рудничните води (рудничен отток и води 

от биене) в пречиствателна станция за очистване до изискванията за заустване във 

повърхностен водоприемник (р. Грънчарица) , което е в съответствие с изискмванията  

за НДНТ (BREF Code MTWR - т.4.3.11.1 и  т. 4.3.12). С оглед намаляване на водо-

потреблението за производствени нужди и минимизиране на отпадъчните води за 

заустване в р. Грънчарица се предвижда рецикъл на очистените води. 
 

5.5. Флотационна преработка на рудата 

Съгласно ИП, флотационната преработка на волфрамовата руда ще се извършва на 

друга площадка – площадката на действащата ОФ ”Елшица”, разположена край с 

Елшица, област Пазарджик. Там ще отива натрошена до 25 mm руда, която ще се 

подлага последователно на пиритна и волфрамова (шеелитова) флотация с получаване 

на пиритен концентрат, шеелитов концентрат и флотационен отпадък (хвост).  

Предлаганата технологична схема на флотационно обогатяване е в съответствие с 

изискванията за НДНТ във всичките основни стадии на обработка на рудата, а именно: 

         Подготовка на рудата за флотация (BREF Code MTWR, т. 2.3.1.1), в т. ч. за 

трошене на рудата (BREF Code MTWR, т.2.3.1.1.1 – две и повече степени на трошене в 

конусни, челюстни и други трошачки), смилане (BREF Code MTWR, т.2.3.1.1.2 – 

многостепенно смилане в топкови, прътови мелници и мелници за самосмилане) и  
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класификация (BREF Code MTWR, т. 2.3.1.3 – мокра класификация в хидроциклони 

или спирални класификатори). 

         Флотация на рудата. Възприетата пряка селективна флотационна схема 

включва две флотационни операции – пиритна и шеелитова със съответните им 

пречистни и контролни стадии на флотация, което съответства на изискванията за 

НДНТ (BREF Code MTWR, т. 2.3.1.3 и  т. 3.1.7.2.1 с фиг. 3.45 – многостепенна 

флотация в механични и пневматични флотоклетки). 
 

5.6.  Хвостохранилище за флотационен отпадък 

Предлаганото за използване хвостохранилище на ОФ ”Елшица” отговаря на 

изискванията на основния документ за НДНТ при управление на отпадъците от 

минно-обогатителните дейности, в който се описват различни типове хвосто-

хранилища според релефа на тяхното местонахождение (BREF Code MTWR- т. 2.4.2), 

начините на подаване на хвоста и типа на стената на хвостохранилището (BREF Code 

MTWR- т. 2.4.2.1 и т. 2.4.2.2). Конкретно при флотацията волфрамови руди се 

предвижда оборотно използване на водите от хвостохронилището, което е в 

съответствие с изискванията за НДНТ (BREF Code MTWR - т. 4.3.11 и т. 4.4.6.1). 

В препоръчителните документи за НДНТ се представят няколко варианти за 

ограничаване на ”залпови” емисии от прах, евентуално вдиган от суха плажна ивица 

при силен вятър (BREF Code MTWR - т. 4.3.4): 

 - Оросяване с вода на сухата плажна ивица на хвостохранилището;  

 - Използване на свързващи вещества (адетиви), например битуминозна емулсия 

за оросяване, варно мляко и др.; 

 - Режим на многоточково променливо намиване на пулпа хвост, така че да се 

осигури мокра повърхност по целия периметър на хвостохранилището;  

 - Постоянно съхранение на хвоста под водно огледало за цялата площ на 

хвостохранилището.  

Режимът на работа на хвостохранилище ”Влайков връх” на ОФ ”Елшица” може 

да се отнесе към последния от горепосочените варианти за ограничаване на ”залпови” 

емисии от прах, евентуално вдиган от суха плажна ивица при силен вятър  

Изискванията при закриване, рекултивация и следрекултивационен мониторинг на 

хвостохранилищата се разглежда и анализира  в BREF Code MTWR - т. 2.6  и т. 

3.1.7.3.4 (конкретно за хвостохранилища при обогатяване на волфрамови руди).   

Съгласно ИП, за произвеждания пиритен концентрат е намерено потребление – 

той ще се преработва в схемата на оловно производство на КЦМ АД.. С това отпада 

необходимостта този продукт от категорията на опасните отпадъци да се съхранява в 

депа за опасни отпадъци, отнасяни  към т. нар. ”отпадъкохранилища за обезводнени 

отпадъци” (Thickened tailings – BREF Code MTWR - т. 2.4.3 с фиг. 2.47 и т. 4.4.16). 

Към Доклада за ОВОС ще бъде представено Допълнение, съгласно изискванията 

за оценка за използване на НДНТ, която се изготвя в  съответствие с  чл. 119 ал. 2 от 

Раздел II  и  чл. 99.а, ал. 1  на  ЗООС – изм. ДВ, бр. 103 от 09.12.2008 г. (последни изм.  

ДВ бр. 27 от 15.03.2013 г., ДВ бр. 66 от 26.07.2013 г. и ДВ бр. 22 от 11.03.2014 г.) 
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6.  Предложение  за структура на Доклада за ОВОС (в съответствие с 

изискванията на чл. 96, ал. 1 от Закона за опазване на околната 

среда, ДВ бр. 91/2002 г., последно изм. и доп. ДВ бр. 22/11.03.2014 г.)  
 

За съгласуване и утвърждаване от РИОСВ – Пазарджик, съгласно изискванията на 

чл. 96, ал. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91/2002 г., последно изм. и доп. ДВ бр. 22/11.03.2014 г.), 

се предлага следната структура на Доклада за ОВОС на инвестиционното предложение 

на ”Ресурс 1” АД - Пловдив  за  ”Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от 

находище ”Грънчарица център”.  
 

 Съдържание  

1. Обща информация за инвеститора и инвестиционното предложение 

2. Анотация на инвестиционното предложение за строителството, дейностите и 

технологиите 

2.1. Цел на инвестиционното предложение и обосновка за реализацията му 

2.2. Местоположение, необходими площи, инфраструктурни връзки и 

земеползване - необходими площи и собственост върху тях           

2.2.1. Местоположение и обвързаност с техническата инфраструктура на района 

2.2.2. Земеползване - необходими площи и собственост върху тях 

2.3. Описание на основните процеси, включващи размер, производителност 

2.3.1. Обща характеристика на находище ”Грънчарица център” 

2.3.2. Подземен рудник за добив на волфрамова руда  

         2.3.3. Флотационно обогатяване на волфрамовата руда  

2.3.4. Извеждане на обекта от експлоатация – рекултивация на нарушени терени    

         2.4. Производствен капацитет –  режимна работа и обслужващ персонал,       разход 

на суровини и реагенти, срок на експлоатация 

2.5. Извеждане на рудника от експлоатация - рекултивация на нарушени терени 
 

3. Алтернативи за местоположение (със скици и координати на характерните точки, в 

утвърдената координатна система за страната) и/или алтернативи на предлаганите от 

възложителя технологии и мотивите за направения избор, имайки предвид 

въздействието върху околната среда, включително “нулева алтернатива.” 

3.1. План, карти, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи 

информация за физическите, природните и антропогенни характеристики 

   3.2. Скица, показваща местоположението на площадката с разположението на 

сгради, други структури, материали използвани при строителството 

   3.3. Схеми на нови или промяна на съществуващи пътища 

   3.4. Чувствителни територии; Защитени зони от ”Натура 2000” 

3.5. Разглеждани алтернативи, в т. ч. и ”нулева алтернатива” 

3.5.1. Алтернативи при избора на площадката 

         3.5.2. Алтернативи при избора на технологиите за добив и преработване на рудата  

3.5.3. Алтернативи за намаляване на водопотреблението 
 

4. Сравнения на предлаганата технология със заключенията предлагани  в 

сравнителните документи за НДНТ (съгласно Параграф 18 на Постановление № 302 

от 30.12.2005 г.) 

4.1. НДНТ за разработване на рудното находище 

4.2.  НДНТ за флотационна преработка на рудата 

4.3. НДНТ за управление на флотационния отпадък – хвостохранилище 
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5. Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които ще бъдат 

засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимо-

действието между тях. Характеристика на потенциалното въздействие върху околната 

среда 

5.1. Aтмосферен въздух и атмосфера 

5.1.1. Характеристика и анализ на климатичните и  метеорологичните фактори, 

имащи отношение към  конкретното въздействие и  качеството на атмосферния въздух 

5.1.2. Оценка на влияние на климатичните фактори върху  атмосферното 

замърсяване в района 

5.1.3. Оценка на атмосферното замърсяване в района по налични данни 

5.1.4. Характеристика на потенциалното въздействие по време на строителстото   и 

по време на експлоатацията на обекта 

5.2. Води – повърхностни и подземни води 

5.2.1. Повърхностни води – хидроложка характеристика 

5.2.2. Подземни води– хидрогеоложка характеристика  

5.2.3. Състояние на повърхностните води в района по отношение на замърсяване  

5.2.4. Очаквани въздействия при реализация на инвестиционното предложение  

5.3. Земни недра – геоложка основа и подземни богатства 

5.3.1. Геоложка основа 

5.3.2. Подземни природни богатства 

5.3.3.  Въздействие върху земните недра 

5.4. Земи и почви 

5.4.1. Съществуващо състояние на земите и почвите в района –  обща 

характеристика 

5.4.2. Нарушени и замърсени терени 

5.4.3. Прогнозна оценка за въздействие върху почвите  

  5.5. Ландшафт - оценка на очакваните изменения на ландшафта. 

5.6.  Биологично разнообразие и неговите елементи. Защитени територии  

5.6.1.  Характеристика на растителния свят в района на инвестиционното  

предложение 

5.6.2.  Характеристика на животинския свят в района на инвестиционното  

предложение. Наличие на миграционни коридори 

5.6.3. Защитени територии. Защитени зони от ”Натура 2000”  

5.6.4. Прогнозна оценка за въздействие върху флората, фауната и защитените 

територии 

5.7. Фактор “Рискови енергийни източници – шум, вибрации” 

5.7.1. Вредни физични фактори  при реализация на Инвестиционното предложение 

5.7.2. Анализ и оценка на предполагаемото въздействие 

5.8. Културно-историческо наследство – археологически, исторически и 

архитектурни паметници в района 

5.8.1. Наличие на археологически, исторически и  архитектурни паметници 

5.8.2. Прогноза и оценка за въздействията върху културното наследство в резултат 

от реализацията на Инвестиционното предложение 
 

6. Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху 

околната среда и населението  в резултат на реализацията на инвестиционното 

предложение. Оценка на значимостта на въздействията – преки и непреки, 

кумулативни, кратко-, средно и дълготрайни; постоянни и временни, положителни     

и отрицателни въздействия върху човека и околната среда от строителството и 

експлоатацията 
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6.1. Въздействие върху атмосферен въздух 

6.1.1. Източници за замърсяване на атмосферния въздух, свързани с реализацията  

на инвестиционното предложение на площадка ”Грънчарица център” 

6.1.1.1. Определяне на емисиите на вредни вещества в етапа на строителството  

6.1.1.2.  Определяне емисиите на вредни вещества при експлоатация на рудника  

6.1.2. Източници за замърсяване на атмосферния въздух, свързани с реализацията          

на инвестиционното предложение на площадка ”Елшица” 

6.1.3.  Оценка на въздействието върху атмосферния въздух съобразно действащите   

в страната норми и методики. Значимост на въздействията 

6.1.3.1. Оценка на въздействието върху атмосферния въздух на площадка 

”Грънчарица център” 

6.1.3.2. Оценка на въздействието върху атмосферния въздух на площадка Елшица” 

6.1.3.3. Емисионна оценка за работата на транспортната техника 

6.1.3.4.  Оценка на имисионната ситуация на производствената площадка 

”Грънчарица център” и ОФ Елщица 

6.1.4. Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха 

6.1.5. Обобщена оценка на въздействие върху атмосферния въздух 

  6.2. Въздействия върху повърхностни и подземни води  

  6.2.1. Съществуваща ситуация  в района на площадка ”Грънчарица център” и       

ОФ ”Елшица” 

         6.2.2. Отпадъчни води –  прогнозни количества (битови и производствени), 

предвидени за изграждане пречиствателни съоръжения, точка на заустване  

  6.2.3. Прогнозна оценка  за очаквани въздействия върху водите в района. 

Значимост на въздействията  

  6.3. Земни недра – оценка на измененията в геоложката основа в резултат на 

реализацията на инвестиционното предложение 

  6.4. Земи и почви –  нарушения и замърсяване на земите и почвите в резултат на 

реализацията на инвестиционното предложение. Оценка на въздействията. 

 6.5. Ландшафт - оценка на очакваните изменения на ландшафта. 

 6.6. Въздействия върху биологичното разнообразие – растителен и животински 

свят  

 6.6.1. Оценка на въздействията върху растителния и животинския свят от 

реализацията на инвестиционниото предложение 

6.6.2. Въздействия върху елементи на Националната екологична мрежа. 

6.7. Отпадъци 

6.7.1.Очаквани по вид и количество генерирани отпадъци по време на 

строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение. Класификация    на 

отпадъците 

          6.7.2. Събиране, извозване, оползотворяване, депониране на отпадъците 

   6.7.3. Оценка на въздействието на отпадъците върху околната среда 

6.7.4. Въздействие на готовата продукция върху околната среда 

6.8. Опасни вещества – видове опасни вещества  при строителството и 

експлоатацията на инвестиционното предложение. Класификация, токсикологична 

характеристика и начин на съхранение. 

          6.8.1. Токсикологична характеристика на опасните вещества използвани след 

реализация на инвестиционното предложение 

          6.8.2. Съхранение на опасните вещества 

          6.8.3. Оценка на въздействието върху околната среда 

6.9. Физични фактори 
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6.9.1. Шумовото натоварване на околната среда по време на строителството и 

експлоатацията на инвестиционното предложение. Вибрации и лъчения. 

6.9.2. Въздействие на вредни физични фактори   

6.10. Културно наследство – очаквани въздействия върху недвижими културни 

ценности в обсега на инвестиционното предложение 

6.11.  Здравно-хигиенни аспекти на околната и работна среда 

6.11.1. Здравно състояние на населението в района на инвестиционното 

предложение – потенциално засегнато население 

6.11.2. Характеристика на отделните фактори по отношение влиянието им върху 

човешкото здраве и съпоставянето им с действащите хигиенни норми и изисквания 

6.11.3. Здравно състояние на населението в района на обекта 

6.11.4. Оценка на здравния риск, мерки за здравна защита и управление на риска 

6.12. Трансгранично въздействие 

6.13. Риск от аварии и мерки за реагиране и предотвратяване при инциденти и 

непредвидени събития 
 

7. Информация за използваните методики за прогноза и оценка на въздействието върху 

околната среда 
 

8. Оценка на значимостта на въздействията – преки и непреки, кумулативни, кратко-, 

средно и дълготрайни; постоянни и временни, положителни и отрицателни 

въздействия върху човека и околната среда от строителството и експлоатацията 

(съгласно § 10 на Постановление № 302 от 30.12.2005 г.) 
 

9. Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно 

да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда. Разработен в 

табличен вид план за изпълнението на мерките (съгласно § 10 на Постановление № 

302/30.12.2005 г.). 
 

10.Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за 

вземане на решение по ОВОС и други специализирани ведомства, в резултат на 

проведените консултации. 
 

11. Заключение на експертите, в съответствие с изискванията на Чл. 83, ал. 3. 
 

12.Описание на трудностите при изготвяне на ДОВОС 
 

13. Декларация за независимост и удостоверения на регистрираните експерти 
 

14. Приложения – текстови и графични  
 

15. Нетехническо резюме 
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7. Предложение за списък на необходимите приложения към     

Доклада за ОВОС  
 

Към Доклада за ОВОС на инвестиционното предложение на ”Ресурс 1” АД  за  

”Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище ”Грънчарица център”   

ще  бъдат приложени документи, протоколи,  карти, ситуации, схеми, писмени 

становища от проведените консултации, документи за компетентност на експертите и 

ръководителя на колектива, писмени декларации на експертите по чл. 11, ал. 3 на 

Наредбата за ОВОС и др. Предложеният списък включва следните графични и текстови  

приложения към доклада за ОВОС: 
 

7.1. Графични приложения 

 Графично приложение № 1: Теренно-ситуационен план на производствената 

площадка ”Грънчарица център” 
 

 Графично приложение №2: Теренно-ситуационен план на производствената 

площадка на ОФ ”Елшица” 

 Графично приложение № 3:  Карта на концесионната площ на находище 

”Грънчарица център” 

 Графично приложение № 4: Местоположение на по-важните защитените територии 

в района  – резервати (Р), защитени местности (ЗМ) и 

природни забележителности (ПЗ). 

 Графично приложение № 5.1: Карта на ЗЗ ”Родопи Западни” (код BG0001030)  по 

Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията на видове и 

техните популации. 

 Графично приложение № 5.2: Карта на ЗЗ “Западни Родопи” (код BG 0002063)  по 

директивата за опазване на дивите птици. 

  Графично приложение № 6: Карта с местоположенията на находище ”Грънчарица 

център” и ЗЗ “Западни Родопи” (код BG 0002063)   
 

7.2. Текстови приложения 
 

Текстови приложения № 1 

 Удостоверение за търговско откритие № 0293/22.08.2008 г. и Протокол НБ-

73/06.12.2006 г. на експертна комисия на МОСВ за утвърдени запаси. 

 Концесия за находище ”Грънчарица“, Договор от 16.07.2009 г. с МИЕ. 

 Геоложки доклад за находище ”Грънчарица център”, г. Пловдив, 2006 г.  

(”Доклад за резултатите от извършените геолого-проучвателни работи за заверка и 

оценка на волфрам-съдържащи ресурси от находище “Грънчарица Център” и 

прилежащите му рудопроявления в площ за търсене и проучване Грънчарица, област 

Пазарджик, с изчисляване на вероятни запаси…”. Том І – Текст) 

 Работен проект на ”Ресурс 1” АД  за извършване на детайлно допроучване на 

волфрамово находище ”Грънчарица”, разположена на територията на община 

Велинград, област Пазарджик. Пловдив, юни 2011 г. 

 ”Цялостен работен проект за добив и преработване на волфрам-съдържащи руди от 

находище ”Грънчарица център”, община Велинград, област Пазарджик”.  

      (актуализиран  април 2014 г.) 

 Договор на ”Ресурс 1” АД  с ОФ ”Елшица” за флотационна преработка на 

волфрамовата руда 

 Договор на ”Ресурс 1” АД с КЦМ АД - гр. Пловдив за преработка на получаваните 

волфрамов и пиритен концентрати 
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Текстови приложения № 2 

 Писмо изх. № 26-00-3000/07.11.2013 г. на РИОСВ – Пазарджик относно молбата на 

”Ресурс 1” АД за консултация по процедурата за ОВОС. 

 Писмо изх. № ИП-12/09.12.2013 г. до РИОСВ - Пазарджик за актуализация на 

цялостния проект на ИП и прекратяване на процедурата от 2010 г. 

 Решение за прекъсване на административно производство поради недопустимост,    

№ ПКО 072/21.12.2013 г. на РИОСВ - Пазарджик 

 Копие на Уведомление за инвестиционно предложение на ”Ресурс 1” АД  до 

Директора на РИСВ - Пазарджик (изх. № ИП-18/11.12.2013 г. 

 Необходимост от Допълнение  на Уведомлението, съгласно решение на РИОСВ -

Пазарджик (писмо изх. № КД-0-4225/21.12.2013 г.) 

 Допълнено уведомление (писмо изх. № ИП-06/17.01.2014 г.)  

 Копие на Уведомление за инвестиционно предложение на ”Ресурс 1” АД до община 

Велинград (писмо изх. № ИП-14/10.12.2013 г.) 

 Копие на Уведомление за инвестиционно предложение на ”Ресурс 1” АД  до 

Кметство с. Кръстава (писмо изх. № ИП-13/10.12.2013 г.) 

 Копие на Уведомление за инвестиционно предложение на Ресурс 1 АД до Кметство 

с. Елшица (писмо изх. № ИП-16/10.12.2013 г.) 

 Копие на Уведомление за инвестиционно предложение на ”Ресурс 1” АД до Районна 

здравна инспекция - Пазарджик  (писмо изх. № ИП-17/10.12.2013 г.) 

 Копие на Уведомление за инвестиционно предложение на Ресурс 1 АД до Община 

Панагюрище (писмо изх. № ИП-15/10.12.2013 г.) 

 Искане за проучване на условията и начина на присъединяване обекти на 

потребители на електрическа енергия до EVN България - г. Пловдив (писмо вх. № 

11688965/14.01.2014 г.) 

 Решение на РИОСВ Пазарджик за изготвяне на ”Преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС“ (писмо изх. № КД – 01 – 4225/30.01.2014 г. 

 Писмо изх. № ИП-11/12.03.2014 г. до РИОСВ - Пазарджик за предоставяне на 

”Информация за преценка на необходимостта от ОВОС на ИП“ 

 Писмо изх. № КД-01-4225/07.01.2014 на РИОСВ - Пазарджик до БДУВ Западно-

беломорски район за изготвяне на становище относно ИП   

 Писмо изх. № КД-01-4225/09.05.2014 г. на РИОСВ – Пазарджик с Решение № ПК-

19-ПР/2014 г. да се извърши Оценка за въздействие върху околната среда на 

инвестиционното предложение на ”Ресурс 1” АД 

 Становище на БДИБР – Пловдив (писмо изх. № КД-04-436/27.03.2013 г. и писмо   

изх. № № КД-04-436/01.04.2014 г.) 
 

Текстови приложения № 3 

 Протокол от изпитване № 5743/05.03.2014 за подземни води от ”ЕВРОТЕСТ- 

КОНТРОЛ” ЕАД 

 Протокол от изпитване № 5739/04.03.2014 за повърхностни води от ”ЕВРОТЕСТ- 

КОНТРОЛ” ЕАД 

 Протокол от изпитване № 5785/11.03.2014 г. за почвeни проби от площадка 

”Грънчарица център”от ”ЕВРОТЕСТ- КОНТРОЛ” ЕАД 

 Протокол от изпитване № 5888/20.03.2014  г. за представителна проба от нерудна 

скална маса от ”ЕВРОТЕСТ- КОНТРОЛ” ЕАД. 

 Протокол от изпитване № 61-2005/24.03.2014 г. за представителна проба от нерудна 

скална маса от ”ЕВРОТЕСТ- КОНТРОЛ” ЕАД; 
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 Протокол за резултати от изпитване (07.02.2014 г.) на 7 броя проби от сондажни ядки 

на нерудна скална маса от находище ”Грънчарица център” 

 Разпечатки на DАТ-файлове от програмата за модела Plume за имисионна оценка на  

въздействие върху атмосферния въздух в района площадка ”Грънчарица център” и на 

площадката на ОФ ”Елшица” 
 

Текстови приложения № 4 

 Информационни листи за безопасност на предвидените за използване използваните 

опасни вещества (технологични реагенти, взривни вещества и горива): 

- Калиев ксантогенат ; 

- Препарат ”Водно стъкло”; 

- Сода каустик (течна); 

-  Натриев олеат; 

-  Взривно вещество ”ДИНОЛИТ /ANFO/ “; 

-  Дизелово гориво; 

-  Двигателно масло; 

-  Грес. 

 Техническа спецификация ”ДИНОЛИТ (ANFO)“ и списък на издадени сертификати 

на Българския нотифициран орган, съгласно Наредба за съществените изисквания за 

оценка на съответствието на взривни вещества за граждански цели (Директива 

93/15/ЕЕС). 

 Писмо изх. № ИП-16/21.05.2014 г. (вх. № КД-19-1845/21.05.2014 г.) до РИОСВ – 

Пазарджик, относно Заявление за достъп до информация 

 Писмо изх. № ИП-14/16.05.2014 г. (вх. № ЖИ-14224/20.05.2014 г.) до Генералния 

Директор на НК ”Железопътна инфраструктура” и 

      Писмо изх. № ИП-15/16.05.2014 г. (вх. №34-0-271/19.05.2014 г.) до Управителя на 

БДЖ ”Товарни превози” ЕООД. 

Текстови приложения № 5 

 Публикация на обява в местен вестник  – Обява във вестник ”Пазарджишка 

Марица“, бр. 243 от 09.12.2013 г. 

 Изпратени за становище копия с пълния текст на ”Уведомление за 

инвестиционното намерение на  ”Ресурс 1 ” АД - Пловдив: 

- До Директора на РИСВ - Пазарджик (писмо изх. № ИП-18/11.12.2013 г. 

- До община Велинград (писмо изх. № ИП-14/10.12.2013 г.) 

- До Кметство с. Кръстава (писмо изх. № ИП-13/10.12.2013 г.) 

- До Кметство с. Елшица (писмо изх. № ИП-16/10.12.2013 г.) 

- До Районна здравна инспекция - Пазарджик  (писмо изх. № ИП-17/10.12.2013 г.) 

- До Община Панагюрище (писмо изх. № ИП-15/10.12.2013 г.) 
 

 Изпратени за становища копия с пълен текст на ”Информация за преценяване 

на необходимостта от ОВОС” на Инвестиционното предложение: 
 

- До Кмета на община Велинград, писмо изх. № 10/06.03.2014 г. 

- До Кмета на с. Кръстава, писмо изх. № 09/06.03.2014 г. 

- До Регионална дирекция на горите, гр. Пазарджик –  писмо изх.  

№ КД 01-4225(5)/19.03.2014 г. 

- До Областна дирекция ”Земеделие“, гр. Пазарджик –  писмо изх.  

№ КД 01-4225 (1)/19.03.2014 г. 

- До БДРВ, ИБР, гр. Пловдив, писмо изх. № КД 01-4225 (2)/19.03.2014 г. 

- До МИЕ, гр. София, писмо изх. № КД 01-4225 (3)/19.03.2014 г. 
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- До РЗИ гр. Пазарджик, писмо изх. № КД 01-4225 (4)/19.03.2014 г. 
 

 Изпратени за становища копия с пълен текст на ”Задание за обхват и 

съдържание на Доклад да ОВОС на Инвестиционното предложение”: 

- Басейнова дирекция Източнобеломорски регион с център гр. Пловдив; 

- Басейнова дирекция Западен регион с център гр. Благоевград; 

- РИОКОЗ – г. Пазарджик; 

- Министерство на здравеопазването; 

- Община Велинград; 

- Кметство с. Кръстава; 

- Кметство с. Елшица; 

- Неправителствена организация.  
 

 Получени становища от обществеността и други заинтересовани организации и 

отговори на придружителните писма  
 

- Вестник „Капитал Дейли“, бр. от 07.03.2014 г. 

- Становище на МОСВ, БДУВ (Източнобеломорски район), писмо изх.  

№ КД-04-436/27.02.2013 г., до РИОСВ Пазарджик, БДУВ Западнобеломорски район  

и ”Ресурс 1” АД за оценка за допустимост на ИП 

- Предварителен договор № 1168965825.03.2014 г. с EVN България (отговор на писмо 

вх. № 11688965/14.01.2014 г.) 

-  Писмо изх. № 141/18.02.2014 г. на Кметство с. Кръстава относно съгласие и 

предоставяне на терен за изграждане на Административно-битова сграда и Минно-

спасителна служба съгласно ИП на ”Ресурс-1” АД за обект ”Грънчарица център”. 

- Решение № 59/27.02.2014 г. на Общински съвет – Велинград,  със следните 

съпровождащи документи: 

        1. Писмо изх. № 35/01.03.2014 г. на ОС - Велинград до компетентни органи и 

организации; 

  2. Протестна декларация от ОС - Велинград срещу разработването и добива на 

полезни изкопаеми от територията на община Велинград; 

- Писмо изх. 009-01-14/01.04.2014 г. на Община Велинград до Директора на 

РИОСВ – Пазарджик, копие до Изп. Директор на ”Ресурс 1” АД 

     - Писмо изх. № 7/27.03.2014 г. от Дружеството на хотелиерите и ресторантьорите 

във Велинград до Председателя на ОБС - Велинград, Кмета на Велинград и 

Изпълнителния директор на ”Ресурс 1” АД 
 

Текстови приложения № 6 

 Дипломи за магистърска степен на експертите, участвали в разработването на 

Доклада за ОВОС. 

 

8. Етапи и срокове за разработване на Доклада за ОВОС  
 

Срокът за изпълнение на Договора с възложителя ”Ресурс 1” АД, считано от 

датата на получаване на необходимата информация,  е определен както следва: 

Изготвяне и предаване на Доклада за ОВОС – до 45 календарни дни след 

решението на РИОСВ - Пазарджик по Заданието за обхват и съдържание на ДОВОС. 
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9. Проведени консултации и кореспонденции със специализирани 

ведомства, организации и засегната общественост  
 

 Относно Инвестиционното намерение на ”Ресурс 1” АД - Пловдив  за  ”Добив  и 

преработване на волфрамсъдържащи руди от находище ”Грънчарица център” са 

уведомени следните държавни и административни органи (виж Текстови приложения 

№ 2), на които е изпратен екземпляр с текста на Уведомление за инвестиционно 

намерение на ”Ресурс 1” АД - Пловдив  

- До Директора на РИСВ - Пазарджик (писмо изх. № ИП-18/11.12.2013 г. 

- До община Велинград (писмо изх. № ИП-14/10.12.2013 г.) 

- До Кметство с. Кръстава (писмо изх. № ИП-13/10.12.2013 г.) 

- До Кметство с. Елшица (писмо изх. № ИП-16/10.12.2013 г.) 

- До Районна здравна инспекция - Пазарджик  (писмо изх. № ИП-17/10.12.2013 г.) 

- До Община Панагюрище (писмо изх. № ИП-15/10.12.2013 г.) 

 Относно представената в РИОСВ - Пазарджик ”Преценка за необходимост от ОВОС” 

са изпратени с придружителни писма с пълния текст за становища:  

-    До Кмета на община Велинград, писмо изх. № 10/06.03.2014 г. 

- До Кмета на с. Кръстава, писмо изх. № 09/06.03.2014 г. 

- До Регионална дирекция на горите, гр. Пазарджик –  писмо изх.  

№ КД 01-4225(5)/19.03.2014 г. 

- До Областна дирекция ”Земеделие“, гр. Пазарджик –  писмо изх.  

№ КД 01-4225 (1)/19.03.2014 г. 

- До БДРВ, ИБР, гр. Пловдив, писмо изх. № КД 01-4225 (2)/19.03.2014 г. 

- До МИЕ, гр. София, писмо изх. № КД 01-4225 (3)/19.03.2014 г. 

- До РЗИ гр. Пазарджик, писмо изх. № КД 01-4225 (4)/19.03.2014 г. 

-   Писмо изх. № 35/10.02.2012 г. до ОС Велинград,МИЕТ и МОСВ София,РИОСВ  

    Пазарджик, ЮЦДП - Смолян  

 До датата на предаване на Заданието са проведени срещи и консултации със 

следните  специализирани ведомства, организации и засегната общественост: 

- Специалисти от МОСВ и РИОСВ - Пазарджик; 

- Кметството с. Кръстава; 

- Община Велинград; 

- Бизнесмени от община Велинград; 

- Министерство на икономиката и енергетиката; 

Публикувана е Обява за инвестиционно намерение във  вестник “Пазарджишка 

Марица” (бр. 243 от 09.12.2013 г. 
 

  Настоящото Задание за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС е изпратено за 

решение до РИОСВ -  г. Пазарджик и становища до следните ведомства и организации: 

- Басейнова дирекция Източнобеломорски регион с център гр. Пловдив; 

- Басейнова дирекция Западен регион с център гр. Благоевград; 

- РИОКОЗ – г. Пазарджик; 

- Министерство на здравеопазването; 

- Община Велинград; 

- Кметство с. Кръстава; 

- Кметство с. Елшица; 

- Неправителствена организация.  
 

До датата на предаване на Заданието са получени становища и отговори на 

придружителните писма:  
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     - Вестник „Капитал Дейли“, бр. от 07.03.2014 г.- Становище на РИОСВ – Пазарджик 

относно инвестиционното предложение на ”Ресурс 1” АД (писмо изх. № КД-01-

4225/21.12.2013 г.) 

- Становище на БДУВ – Пловдив (писмо изх. № КД-04-436/27.03.2013 г. и писмо   

изх. № № КД-04-436/01.04.2014 г.) 

- Предварителен договор № 1168965825.03.2014 г. с EVN България (отговор на писмо 

вх. № 11688965/14.01.2014 г.) 

-  Писмо изх. № 141/18.02.2014 г. на Кметство с. Кръстава относно съгласие и 

предоставяне на терен за изграждане на Административно-битова сграда и Минно-

спасителна служба съгласно ИП на ”Ресурс-1” АД за обект ”Грънчарица център”. 

- Решение № 59/27.02.2014 г. на Общински съвет – Велинград,  със следните 

съпровождащи документи: 

        1. Писмо изх. № 35/01.03.2014 г. на ОС - Велинград до компетентни органи и 

организации; 

  2. Протестна декларация от ОС - Велинград срещу разработването и добива на 

полезни изкопаеми от територията на община Велинград; 

- Писмо изх. 009-01-14/01.04.2014 г. на Община Велинград до Директора на 

РИОСВ – Пазарджик, копие до Изп. Директор на ”Ресурс 1” АД 

     - Писмо изх. № 7/27.03.2014 г. от Дружеството на хотелиерите и ресторантьорите 

във Велинград до Председателя на ОБС - Велинград, Кмета на Велинград и 

Изпълнителния директор на ”Ресурс 1” АД. 

 

10. Приложения към Заданието за ДОВОС  
 

10.1. Графични приложения 

Графично приложение № 1: Теренно-ситуационния план на производствена 

площадка ”Грънчарица център”. 

Графично приложение №2: Теренно-ситуационния план на производствената 

площадка на ОФ ”Елшица” 

Графично приложение № 3:  Карта на концесионната площ на находище 

”Грънчарица център” 

Графично приложение № 4.1:  Карта на ПВТ BG300000Pt038 –пукнатинни и 

карстови води в Протерозоя ( а )  и  ПВТ BG3G00000NQ008 – порови  води в Неоген-

кватернера ( б ) на Велинградски басейн  

Графично приложение № 4.2: Карта на ПВТ с код BG4G600Pz02021 – IV слой 

”пукнатинни води” - Южнобългарски гранити, Калински плутон  

Графично приложение № 5: Местоположение на по-важните защитените 

територии в района  – резервати (Р), защитени местности (ЗМ) и природни 

забележителности (ПЗ). 

Графично приложение № 6.1: Карта на ЗЗ ”Родопи Западни” (код BG0001030)  по 

Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията на видове и техните популации. 

Графично приложение № 6.2: Карта на ЗЗ “Западни Родопи” (код BG 0002063)  

по директивата за опазване на дивите птици. 

       Графично приложение № 7: Карта с контура на концесията за находище 

”Грънчарица център”  с местоположението на производствената площадка по 

отношение на територията на ЗЗ ”Западни Родопи” – код BG 0002063 
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10.2. Текстови приложения 

Текстови приложения № 1  

 Удостоверение за търговско откритие № 0293/22.08.2008 г. и Протокол НБ-

73/06.12.2006 г. на експертна комисия на МОСВ за утвърдени запаси. 

 Концесия за находище ”Грънчарица“, Договор от 16.07.2009 г. с МИЕ. 
 Писмо изх. № ИП-12/09.12.2013 г. до РИОСВ - Пазарджик за актуализация на 

цялостния проект на ИП и прекратяване на процедурата от 2010 г. 

 ”Цялостен работен проект за добив и преработване на волфрам-съдържащи руди      

от находище ”Грънчарица център”, община Велинград, област Пазарджик”.  

      (актуализиран  април 2014 г.) 

 Решение на РИОСВ - Пазарджик за изготвяне на ”Преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС“ (писмо изх. № КД-01-4225/30.01.2014 г.) 

 Решение на РИОСВ - Пазарджик № ПК-19-ПР/2014 г. да се извърши Оценка за 

въздействие върху околната среда на инвестиционното предложение на ”Ресурс 1” 

АД (Писмо изх. № КД-01-4225/09.05.2014 г.). 

 Становище на БДИБР – Пловдив (писмо изх. № КД-04-436/27.03.2013 г. и писмо   

изх. № № КД-04-436/01.04.2014 г.) 
 

Текстови приложения № 2 

 Публикация на обява в местен вестник  – Обява във вестник ”Пазарджишка Марица“, 

бр. 243 от 09.12.2013 г. 

  Придружителни писма към изпратен за становище пълен текст на Уведомление за 

инвестиционно предложение на ”Ресурс 1” АД - Пловдив  

-   До Директора на РИСВ - Пазарджик (писмо изх. № ИП-18/11.12.2013 г. 

-   До община Велинград (писмо изх. № ИП-14/10.12.2013 г.) 

-   До Кметство с. Кръстава (писмо изх. № ИП-13/10.12.2013 г.) 

-   До Кметство с. Елшица (писмо изх. № ИП-16/10.12.2013 г.) 

-   До Районна здравна инспекция - Пазарджик  (писмо изх. № ИП-17/10.12.2013 г.) 

-   До Община Панагюрище (писмо изх. № ИП-15/10.12.2013 г.) 
 

 Придружителни писма към изпратен за становище пълен текст на ”Информация за 

преценяване на необходимостта от ОВОС” на Инвестиционното предложение: 

-   До Кмета на община Велинград, писмо изх. № 10/06.03.2014 г. 

- До Кмета на с. Кръстава, писмо изх. № 09/06.03.2014 г. 

- До Регионална дирекция на горите, гр. Пазарджик –  писмо изх.  

№ КД 01-4225(5)/19.03.2014 г. 

- До Областна дирекция ”Земеделие“, гр. Пазарджик –  писмо изх.  

№ КД 01-4225 (1)/19.03.2014 г. 

- До БДРВ, ИБР, гр. Пловдив, писмо изх. № КД 01-4225 (2)/19.03.2014 г. 

- До МИЕ, гр. София, писмо изх. № КД 01-4225 (3)/19.03.2014 г. 

- До РЗИ гр. Пазарджик, писмо изх. № КД 01-4225 (4)/19.03.2014 г. 
 

Текстови приложения № 3 

 Писмо изх. № 141/18.02.2014 г. на Кметство с. Кръстава относно съгласие за 

изграждане на Административно-битова сграда и Минно-спасителна служба 

съгласно ИП на ”Ресурс-1” АД за обект ”Грънчарица център”. 

 Писмо изх. № ИП-16/21.05.2014 г. (вх. № КД-19-1845/21.05.2014 г.) до РИОСВ – 

Пазарджик, относно Заявление за достъп до информация 

 Писмо изх. № ИП-14/16.05.2014 г. (вх. № ЖИ-14224/20.05.2014 г.) до Генералния 

Директор на НК ”Железопътна инфраструктура” и 
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      Писмо изх. № ИП-15/16.05.2014 г. (вх. №34-0-271/19.05.2014 г.) до Управителя на 

БДЖ ”Товарни превози” ЕООД. 

 Искане за проучване на условията и начина на присъединяване обекти на 

потребители на електрическа енергия до EVN България - г. Пловдив (писмо вх. № 

11688965/14.01.2014 г.) 

 Предварителен договор № 1168965825.03.2014 г. с EVN България (отговор на писмо 

вх. № 11688965/14.01.2014 г.) 

 Протокол от изпитване № 5888/20.03.2014  г. за представителна проба от нерудна 

скална маса от ”ЕВРОТЕСТ- КОНТРОЛ” ЕАД. 

 Протокол от изпитване № 6.1-2001/20.03.2014 г. за представителна проба от нерудна 

скална маса от ”ЕВРОТЕСТ- КОНТРОЛ” ЕАД; 

 Протокол от изпитване № 6.1-2005/24.03.2014 г. за представителна проба от нерудна 

скална маса от ”ЕВРОТЕСТ- КОНТРОЛ” ЕАД; 
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Графични приложения 

 

Графично приложение № 1: Теренно-ситуационния план на производствена 

площадка ”Грънчарица център”. 

Графично приложение №2: Теренно-ситуационния план на производствената 

площадка на ОФ ”Елшица” 

Графично приложение № 3:  Карта на концесионната площ на находище 

”Грънчарица център” 

Графично приложение № 4.1:  Карта на ПВТ BG300000Pt038 –пукнатинни и 

карстови води в Протерозоя ( а )  и  ПВТ BG3G00000NQ008 – порови  води в Неоген-

кватернера ( б ) на Велинградски басейн  

Графично приложение № 4.2: Карта на ПВТ с код BG4G600Pz02021 – IV слой 

”пукнатинни води” - Южнобългарски гранити, Калински плутон  

Графично приложение № 5: Местоположение на по-важните защитените 

територии в района  – резервати (Р), защитени местности (ЗМ) и природни 

забележителности (ПЗ). 

Графично приложение № 6.1: Карта на ЗЗ ”Родопи Западни” (код BG0001030)  по 

Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията на видове и техните популации. 

Графично приложение № 6.2: Карта на ЗЗ “Западни Родопи” (код BG 0002063)  

по директивата за опазване на дивите птици. 

       Графично приложение № 7: Карта с контура на концесията за находище 

”Грънчарица център”  с местоположението на производствената площадка по 

отношение на територията на ЗЗ ”Западни Родопи” – код BG 0002063 

 

 

Текстови приложения 
Текстови приложения № 1  

 Удостоверение за търговско откритие № 0293/22.08.2008 г. и Протокол НБ-

73/06.12.2006 г. на експертна комисия на МОСВ за утвърдени запаси. 

 Концесия за находище ”Грънчарица“, Договор от 16.07.2009 г. с МИЕ. 
 Писмо изх. № ИП-12/09.12.2013 г. до РИОСВ - Пазарджик за актуализация на 

цялостния проект на ИП и прекратяване на процедурата от 2010 г. 

 ”Цялостен работен проект за добив и преработване на волфрам-съдържащи руди      

от находище ”Грънчарица център”, община Велинград, област Пазарджик”.  

      (актуализиран  април 2014 г.) 

 Решение на РИОСВ - Пазарджик за изготвяне на ”Преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС“ (писмо изх. № КД-01-4225/30.01.2014 г.) 

 Решение на РИОСВ - Пазарджик № ПК-19-ПР/2014 г. да се извърши Оценка за 

въздействие върху околната среда на инвестиционното предложение на ”Ресурс 1” 

АД (Писмо изх. № КД-01-4225/09.05.2014 г.). 

 Становище на БДИБР – Пловдив (писмо изх. № КД-04-436/27.03.2013 г. и писмо   

изх. № № КД-04-436/01.04.2014 г.) 
 

Текстови приложения № 2 

 Публикация на обява в местен вестник  – Обява във вестник ”Пазарджишка Марица“, 

бр. 243 от 09.12.2013 г. 
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  Придружителни писма към изпратен за становище пълен текст на Уведомление за 

инвестиционно предложение на ”Ресурс 1” АД - Пловдив  

-   До Директора на РИСВ - Пазарджик (писмо изх. № ИП-18/11.12.2013 г. 

-   До община Велинград (писмо изх. № ИП-14/10.12.2013 г.) 

-   До Кметство с. Кръстава (писмо изх. № ИП-13/10.12.2013 г.) 

-   До Кметство с. Елшица (писмо изх. № ИП-16/10.12.2013 г.) 

-   До Районна здравна инспекция - Пазарджик  (писмо изх. № ИП-17/10.12.2013 г.) 

-   До Община Панагюрище (писмо изх. № ИП-15/10.12.2013 г.) 
 

 Придружителни писма към изпратен за становище пълен текст на ”Информация за 

преценяване на необходимостта от ОВОС” на Инвестиционното предложение: 

-   До Кмета на община Велинград, писмо изх. № 10/06.03.2014 г. 

- До Кмета на с. Кръстава, писмо изх. № 09/06.03.2014 г. 

- До Регионална дирекция на горите, гр. Пазарджик –  писмо изх.  

№ КД 01-4225(5)/19.03.2014 г. 

- До Областна дирекция ”Земеделие“, гр. Пазарджик –  писмо изх.  

№ КД 01-4225 (1)/19.03.2014 г. 

- До БДРВ, ИБР, гр. Пловдив, писмо изх. № КД 01-4225 (2)/19.03.2014 г. 

- До МИЕ, гр. София, писмо изх. № КД 01-4225 (3)/19.03.2014 г. 

- До РЗИ гр. Пазарджик, писмо изх. № КД 01-4225 (4)/19.03.2014 г. 
 

Текстови приложения № 3 

 Писмо изх. № 141/18.02.2014 г. на Кметство с. Кръстава относно съгласие за 

изграждане на Административно-битова сграда и Минно-спасителна служба 

съгласно ИП на ”Ресурс-1” АД за обект ”Грънчарица център”. 

 Писмо изх. № ИП-16/21.05.2014 г. (вх. № КД-19-1845/21.05.2014 г.) до РИОСВ – 

Пазарджик, относно Заявление за достъп до информация 

 Писмо изх. № ИП-14/16.05.2014 г. (вх. № ЖИ-14224/20.05.2014 г.) до Генералния 

Директор на НК ”Железопътна инфраструктура” и 

      Писмо изх. № ИП-15/16.05.2014 г. (вх. №34-0-271/19.05.2014 г.) до Управителя на 

БДЖ ”Товарни превози” ЕООД. 

 Искане за проучване на условията и начина на присъединяване обекти на 

потребители на електрическа енергия до EVN България - г. Пловдив (писмо вх. № 

11688965/14.01.2014 г.) 

 Предварителен договор № 1168965825.03.2014 г. с EVN България (отговор на писмо 

вх. № 11688965/14.01.2014 г.) 

 Протокол от изпитване № 5888/20.03.2014  г. за представителна проба от нерудна 

скална маса от ”ЕВРОТЕСТ- КОНТРОЛ” ЕАД. 

 Протокол от изпитване № 6.1-2001/20.03.2014 г. за представителна проба от нерудна 

скална маса от ”ЕВРОТЕСТ- КОНТРОЛ” ЕАД; 

 Протокол от изпитване № 6.1-2005/24.03.2014 г. за представителна проба от нерудна 

скална маса от ”ЕВРОТЕСТ- КОНТРОЛ” ЕАД; 
 

 

 

 

 


