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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ В ДОКЛАДА АБРЕВИАТУРИ 
 

АД Акционерно дружество 

АИС Автоматична измервателна станция 

АНФО От латинските букви ANFO - Ammonium Nitrate Fuel Oil mixture 

БД База данни 

БДДР Басейнова дирекция „Дунавски район” 

БДС Български държавен стандарт 

ВВ Взривно вещество 

ВиК Водоснабдяване и канализация 

ГСМ Гориво-смазочни материали 

ДВ Държавен вестник 

ДВГ Двигатели с вътрешно горене 

ДГС Държавно горско стопанство 

ДГФ Държавен горски фонд 

ДЛС Държавно ловно стопанство 

ДОВОС Доклад за оценка въздействието върху околната среда 

ДП Директива 79/409/ЕИО от 2 април 1979 за опазване на дивите птици 

ЕАД Еднолично акционерно дружество 

ЕИК Единен идентификационен код 

ЕООД Еднолично дружество с ограничена отговорност 

ЕТ Едноличен търговец 

ЗЗ Защитена зона 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗПБ Закон за подземните богатства 

ЗТ Защитена територия 

ИАОС Изпълнителната агенция по околна среда 

ИП Инвестиционно предложение 

ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства 

КВС Карта на възстановената собственост 

КН Културно наследство 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

МИЕТ Министерство на икономиката и енергетиката 

МОСВ Министерство по околната среда и водите 

МС Сондаж 

МС Министерски съвет 

НСИ Национален статистически институт 

НЦООЗ Национален център за опазване на общественото здраве 
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ОВОС Оценка въздействието върху околната среда 

ОДГ Обединени детски градини 

ОДК Общински детски комплекс 

ОПУ Областно пътно управление 

ОУ Основно училище 

ПВТ Подземно водно тяло 

ПДК пределно допустима концентрация 

ПИ Поземлен имот 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПУРБ План за управление на речните басейни 

РДВ Рамкова директива за водите 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Докладът за оценка степента на въздействие на инвестиционното предложение (ИП) 

„Разработване на кариера „Тервел-Бонево” за добив на варовик с площ 123,6 дка в землищата на 

село Бонево и гр. Тервел, община Тервел, област Добрич” върху предмета и целите на опазване на 

защитените зони се извършва на основание чл. 31 – 34 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) 

и чл. 35-37 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони (Наредбата за ОС) и е съобразен с изискванията поставени с писмо на РИОСВ – 

Варна с изх. № 26-00-261/16 от 23.11.2015 г. 

Докладът се изготвя като приложение към Доклад за оценка въздействието върху околната 

среда и има за цел да се определят и оценят възможните въздействия от прилагането на ИП върху 

предмета и целите на опазване на защитена зона „Хърсовска река” BG0000106 определена за 

опазване на природни местообитания и местообитания на видове от дивата флора и фауна. 

Настоящият доклад е възложен на фирма „Екологика Русе” ЕООД. Автори на доклада са 

независими експерти, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС., за което са 

приложени съответните декларации и документи. 
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

По смисъла на параграф 1 т. 20 от Допълнителните разпоредби на ЗООС, възложителят на 

настоящото инвестиционно предложение е „Пътно строителство” АД. 

 
Възложител: „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД 

ЕИК: 124000579 

Адрес за кореспонденция:  гр. Добрич-9300,  ул. „Полковник Дрангов“ № 9 

Тел за връзка: тел.: 058/ 601 441, факс: 058/ 601 771 

e-mail,  office@roadco-bg.com 

Изпълнителен директор: Валентин Зеленченко 

 

1.2 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ИП 

През 2012 г. ЕТ „ЗОРНИЦА – Зорница Бучукова“, гр. Тервел, става титуляр на Разрешение № 287 

от 04.09.2012 г. за проучване на строителни материали, подземни богатства в площ „Тервел – 

Бонево“, разположена в землищата на гр. Тервел и с. Бонево, община Тервел, област Добрич. Въз 

основа на Разрешението, Министърът на икономиката и енергетиката сключва договор за 

предоставяне на ЕТ „ЗОРНИЦА – Зорница Бучукова“ на право за проучване на подземни богатства. 

С допълнително, тристранно подписано споразумение, ЕТ „ЗОРНИЦА – Зорница Бучукова“ 

прехвърля изцяло правата и задълженията по Разрешение № 287 от 04.09.2012 г. на „Пътно 

строителство“ АД, гр. Добрич. Търсещите и проучвателни работи са извършени през 2013 – 2014 г. и 

са установени запаси. С писмо до МИЕ-София вх.№E-26-П-190/05.06.2014 г. е внесен Доклад за 

резултатите от извършените проучвателни работи в площ „Тервел-Бонево”, разположена в 

землищата на с. Бонево и гр. Тервел, община Добричка, област Добрич. 

Търговско откритие ще бъде регистрирано след получаване на положително решение по оценка 

въздействието по околната среда. В посочената площ ще се утвърдят геоложки запаси, а фирмата е 

подала до МИЕ (сега МЕ) заявление за получаване на търговско откритие – вх.№ Е-26-П-

226/27.03.2015 г. Съгласно чл.21,ал.7,т.2 от ЗПБ „след представяне от титуляря на влязло в сила 

решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява 

осъществяването, или на решение да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение за 

добив и първична преработка на подземните богатства, издадени по реда на Закона за опазване на 

околната среда, министърът на икономиката, и енергетиката или упълномощено от него длъжностно 

лице утвърждава протокола по ал. 6, извършва регистрацията и издава на титуляря удостоверение за 

направено търговско откритие.” 
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Оценката за съвместимостта на инвестиционните предложения, подложени на ОВОС, се 

извършва чрез процедурата по ОВОС по реда на ЗООС и Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за въздействието върху околната среда. 

Едновременно с консултациите по реда на Наредбата за ОВОС са проведени консултации с 

заинтересовани институции, организации и обществеността по отношение на настоящия доклад. 

 

Автори на доклада са независими експерти, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 от 

Наредбата за ОС. 

 
ТАБЛИЦА 1.2-1. ДАННИ ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ЕКСПЕРТИ ОТ КОЛЕКТИВА, РАЗРАБОТИЛ НАСТОЯЩИЯ ДОКЛАД 

Име Специалност Телефон, e-mail 

л. арх. Саша 
Рулинска 

Ландшафтен архитект 

Експерт с дългогодишен опит в изработване на 
екологични анализи в областта на опазване на 
местообитанията и видовете 

0897 965 831 

sasha.rulinska@abv.bg 

balkan.landscape@gmail.com 

Ивелина 
Петрова Дусова 

Биолог 

Експерт с дългогодишен опит в изработване на 
екологични анализи за опазване на животински 
и растителни видове 

0878 130 449 
ekodezia@gmail.com 

 

mailto:sasha.rulinska@abv.bg
mailto:balkan.landscape@gmail.com
mailto:stefanova.ekoob@gmail.com
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

2.1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Търсещите и проучвателни работи са извършени през 2013 – 2014 г. и са установени запаси. 

Търговско откритие ще бъде регистрирано след получаване на положително решение по оценка 

въздействието по околната среда. 

С писмо до МИЕ-София вх.№E-26-П-190/05.06.2014 г. е внесен Доклад за резултатите от 

извършените проучвателни работи в площ „Тервел-Бонево”, разположена в землищата на с. Бонево 

и гр. Тервел, община Добричка, област Добрич. 

В посочената площ ще се утвърдят геоложки запаси, а фирмата е подала до МИЕ (сега МЕ) 

заявление за получаване на търговско откритие – вх.№ Е-26-П-226/27.03.2015 г. Съгласно чл. 21, ал. 7, 

т. 2 от ЗПБ „след представяне от титуляря на влязло в сила решение по оценка на въздействието 

върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването, или на решение да не се 

извършва ОВОС на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на 

подземните богатства, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, министърът 

на икономиката, и енергетиката или упълномощено от него длъжностно лице утвърждава 

протокола по ал. 6, извършва регистрацията и издава на титуляря удостоверение за направено 

търговско откритие.” 

 

2.2 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА РАЙОНА 

Находище „Тервел-Бонево” се намира в Добричка област, на границата на две землища – на 

град Тервел и на село Бонево, община Тервел. Спрямо град Тервел се намира в северозападна 

посока, а спрямо село Бонево в югозападна. Площта на находището е 123 644.7 м2. 

 
ФИГУРА 2.2-1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА НАХОДИЩЕ ТЕРВЕЛ-БОНЕВО НА АДМИНИСТРАТИВНАТА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ 
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Най-близките населени места около находището са град Тервел и село Бонево, а по-далечни 

населени места (над 3 км) са селата Войниково, Професор Златарски и Честименско. 

В административно отношение находището попада в община Тервел, област Добрич. На 

фигура 2.2.-1 е показано местоположението на инвестиционното предложение на 

административната карта на Р.България. 

 

Отстоянията на находище „Тервел-Бонево” спрямо важни обекти са посочени в таблицата по-

долу. 

 
ТАБЛИЦА 2.2 – 1 КЛЮЧОВИ ОТСТОЯНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЩИ НАХОДИЩЕ „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” 

Обект Разстояние (м) 

Жилищна територия на с. Бонево 1 190 

Жилищна територия на гр. Тервел 1 950 

Село Честименско 3 930 

Село Професор Златарски 4 150 

Село Войниково 3 830 

Село Полковник Савово 3 690 

Село Каблешково 4 500 

Най-близко разположена стопанска сграда (претоварва станция за битови отпадъци) 1 300 

Най-близък асфалтов път (отстояние по права линия) 1 650 

 
Забележка: 
Разстоянията са измерени по права линия между най-близките точки от границите на обектите и са 
закръглени за прегледност до 10 м. 
Използвана е базата сателитни изображения и данни Google Earth. 
 

 

Координатен регистър на граничните точки на запасите на находище „Тервел-Бонево” е 

представен в Таблица 2.2.-2. 

 
ТАБЛИЦА 2.2-2  КООРДИНАТИ НА ГРАНИЧНИТЕ ТОЧКИ НА НАХОДИЩЕТО 
 

№ по ред “Х” “У” 

1 4744730.0 9595610.0 

2 4744694.4 9595803.6 

3 4744675.0 9595915.0 

4 4744626.6 9595905.2 

5 4744504.7 9595880.5 

6 4744373.8 9595854.0 
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№ по ред “Х” “У” 

7 4744282.2 9595835.5 

8 4744302.2 9595601.1 

9 4744437.5 9595550.5 

10 4744584.1 9595580.2 

 

 

2.3 ОБХВАТ И РАЗМЕР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ПЛОЩИ 

Общата площ на находището е 123 644.7 м2. 

На фиг. 2.3.-1 е показан контурът на находището върху сателитно изображение на района. 

Териториалния обхват, на оценяваното в ОВОС инвестиционно предложение, ще бъде контурът 

на установените запаси, тъй като в границите му съществуват площи за разполагане на насипища, 

маневриране на механизацията, товаро-разтоварни дейности и другите съпътстващи добива 

мероприятия. Не се предвижда разширяване на границите при определяне на концесионната площ. 

 

Находището попада в две землища – на гр. Тервел и на с Бонево. То е описано с координатни 

точки и засяга части от 16 имота. За имотите са поискани справки от Областна служба „Земеделие“ 

гр. Тервел – за землището на с. Бонево и от „Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. 

Добрич“ за землището на град Тервел. В таблиците по-долу са представени данните за имотите, във 

вида, в който са получени съответно от Общинска служба „Земеделие” – град Тервел, за териториите 

от землището на село Бонево и от Служба по Геодезия, картография и кадастър – град Добрич, за 

тези от землището на град Тервел. 

Имотите, в които попада находището (части), от землището на с. Бонево са представени в 

Таблица 2.3.–1. 

 
ФИГУРА 2.3-2 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА НАХОДИЩЕ „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” 
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ТАБЛИЦА 2.3-1  НАХОДИЩЕТО ПОПАДА В ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ ИМОТИ ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОНЕВО 

Имот № 
Засегната площ от 

имота (дка) 
Площ Начин на трайно ползване Собственик 

000054 0.050 105.248 Залесена горска територия МЗХ-ДЛ/ДДС 

000056 11.603 15.675 Залесена горска територия МЗХ-ДЛ/ДДС 

000084 15.862 20.319 Залесена горска територия МЗХ-ДЛ/ДДС 

102001 7.337 7.337 Нива Община Тервел 

102002 9.867 182.562 Пасище, мера Общ.ост.фонд 

 

Имотите, в които попада находището (части), от землището на град Тервел са представени в 

Таблица 2.3-2. 

 
ТАБЛИЦА 2.3-2  НАХОДИЩЕТО ПОПАДА В ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ ИМОТИ ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ТЕРВЕЛ 

Кадастр. 
идентификатор 

Имот обща 
площ (кв.м) 

Начин на трайно ползване Собственик 

72271.44.9 4250 Нива Физическо лице 

72271.45.63 15007 За селскостопански, горски път Община Тервел 

72271.64.40 201551 Широколистна гора МЗГ-ДЛ/ ДДС 

72271.44.4 5382 Пасище Общински остатъчен фонд 

72271.44.7 5000 Нива Физическо лице 

72271.44.10 4249 Нива Физическо лице 

72271.44.11 4250 Нива Физическо лице 

72271.44.8 3001 Нива Физическо лице 

72271.44.12 4250 Нива Физическо лице 

72271.45.4 29955 Нива Частно юридическо лице 

72271.45.5 116664 Пасище Общински остатъчен фонд 
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ФИГУРА 2.3-2 ИМОТИ, В КОИТО ПОПАДА НАХОДИЩЕ ТЕРВЕЛ - БОНЕВО 

 

Имоти с номера 000054, 000056 и 000084 от землището на с. Бонево и с идентификатори 

72271.45.63 и 72271.64.40 от землището на гр. Тервел са част от Държавен горски фонд. Засягат се 

участъци, които са използвани за добив в миналото (старата съществуваща кариера, запазила 

принадлежност на земите към ДГФ). На територията на имот 000084 (засегнат участък 15.8 дка) има 

един горски подотдел с наличие на дървесна растителност – малка група дървета основно 

американски ясен с малко проективно покритие. Заемат площ от 1.5 дка (площ на подотдела 2 дка). 

Инвестиционното предложение не предвижда дейности, засягащи други горски територии и 

територии с дървесна растителност. 

 

Пряко засегнатите площи, за които се предвижда добив, където ще се извършва депониране на 

откривката и площите където ще се извършват спомагателни дейности са: 

J 123,6 дка – площ на утвърдените запаси, където ще се извършва добив; 

J Други необходими площи – не. 
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ФИГУРА 2.3-3 СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ НА ЗЕМИТЕ В ГРАНИЦИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА ИП 

 

 
 

 

На фигура 2.3–3 е представено разпределението на площите в границите на находището 

съобразно настоящото състояние на почвеното и растително покритие. Нарушените терени (на 

схемата червено и жълто) са отработената хоризонтална площ до хоризонт 150 (червено) и стари 

разкрити залежи, стъпаловидно оформени в миналото (жълто). 

Ненарушените терени са участъци от площта на находището в естественото им състояние, без 

следи от добив в миналото (лилаво и синьо). Те са разделени съобразно резултатите от проведените 

геоложки проучвания и установената мощност на покриващите пластове, което определя обема и 

начина на извършване на разкривните работи. Най-източния участък се отличава със рязко 

увеличаване мощността на покриващия пласт, достигащ до над 12 м (на схемата със синьо). Това са 

земеделски земи – ниви, които се използват за отглеждане на едногодишни интензивни култури. 

Тези земи са разделени от съществуващата кариера с терени също запазени в естествено състояние 

(ниви и територия с тревна растителност), но с малка мощност на покриващия пласт – от 10 до 80 см, 

средно 15-20 см. 
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Площта, предмет на ИП, попада в границите на защитена зона от националната мрежа Натура 

2000 – ЗЗ „Хърсовска река” с код BG0000106 за опазване на природните местообитания и дивата 

флора и фауна. 

 

 

2.4 ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПРЕДВИДЕНО 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ, ВОДИ И ЗЕМНИ НЕДРА – ЗА ЕТАПА НА СТРОИТЕЛСТВО И 

ЕТАПА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

2.4.1 ОСНОВНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Добивът ще се извършва съгласно изискванията на закона за подземните богатства, като за 

целта ще се изготвят и съгласуват всички проекти съгласно Наредба за изискванията към обхвата и 

съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична 

преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните 

и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за 

тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25.10.2013 г., обн., ДВ, бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 

01.11.2013 г. 

Предвижда се кариерата да се развива в дълбочина до достигане на геоложкото дъно (дъно на 

блок 221 – кота 140 м), а в площно отношение до достигане на горния ръб на кариерата до контура 

на геоложките запаси. Развитието на минните работи е пряко свързано с годишната 

производителност и на практика тя ще бъде лимитираща по отношение на крайния контур на 

кариерата. 

Ще се отработва на хоризонтални слоеве в технологична последователност отгоре надолу. 

Предвижда се височината на работните хоризонти да не надвишава 10-12 м. 

Основни дейности включени в предложението са: 

J Разкриване, чрез отнемане на глинестите отложения, депониране в границите на 

площадката и временното им съхранение; 

J Провеждане на пробивно взривни мероприятия за отделяне на скалата от масива – 

дейности провеждани от външен изпълнител, притежаващ всички необходими 

разрешителни, техника и работници; 

J Натоварване на взривената маса посредством багер; 

J Извозване на суровината с автосамосвали. 
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ФИГУРА 2.4.1. -3 СЪЩЕСТВУВАЩИ НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ, ВКЛЮЧЕНИ В ГРАНИЦИТЕ НА ИП 

 

 

Инвестиционното предложение предвижда добив на варовик от старо находище, на територия 

където е извършван добив в миналото. Този факт определя предпоставките за предвидените 

дейности за започване на работата (н. нар. „етап строителство”) и първите няколко години на добив. 

 

Създадената в миналото кариера има: 

J Съществува път за достъп; 

J Съществуващи разкрити залежи и оформени стъпала по работни хоризонти; 

J На ниво терен има оформена обширна площадка за всички спомагателни, търговски и 

административни дейности, включително пространство за временно съхранение на 

откривката с площ 37.7 дка (фигура 2.4 – 1). 

 

2.4.2 ВРЪЗКА С ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЛИ ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Инфраструктура на обекта 

Към инфраструктурата на обекта се отнасят всички необходими за дейността пътно-транспортни 

комуникации, създаващи достъп до кариерата. Електрозахранващи проводи, водопроводите, 

площадките за маневриране и гариране на механизацията, сградите и съоръженията. 

 

Обслужващи пътища 

Развити са пътните връзки до находището. До него се стига по съществуващ асфалтов път и по 

черни пътища. Ще се използват съществуващите асфалтов път и черни пътища в района. Не са 

необходими нови пътни връзки и обслужващ път. 
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Вътрешнокариерните пътища ще се развиват и променят с промяната на добивните хоризонти, 

свързвайки по възможното най-пряко трасе от последните отцепени от скалата маси до началото на 

пътя за достъп до кариерата. 

 
ФИГУРА 2.4.2 - 4 СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ 

 

 

Възможни пътища за движение на автомобили и техника извън кариерата 

Поради невъзможност за предвиждане на броя клиенти на ден, дестинацията, в която те ще 

превозят суровината и количеството суровина, която ще бъде закупена са направени следните 

приемания: 

Приемаме, два възможни алтернативни маршрута за движение на товарните автомобили: 

1: Бонево – Тервел – Алфатар – Силистра; и 

2: Бонево – Тервел –Стефан Караджа – Добрич. 

 
ФИГУРА 2.4.2 - 2  ВЪЗМОЖНИ МАРШРУТИ ЗА ДВИЖЕНИЕ 
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Водоснабдяване 

Водоснабдяването с питейна вода ще се извършва от фирма доставчик. На обекта ще се 

използва бутилирана трапезна или минерална вода. 

Вода за технологични нужди е необходима единствено за оросяване на вътрешно-площадковите 

пътища. Тя ще се доставя с водоноска. 

На обекта ще бъде осигурена химическа тоалетна, която ще се обслужва от външна фирма на 

база договор. 

Не се предвижда изграждане на водопроводна инфраструктура до находището. 

 

Електроснабдяване 

Обектът не е електроснабден. Не се предвижда електроснабдяване. 

 

Нови сгради и съоръжения 

Не се предвижда строителство на сгради и съоръжения. За нуждите на работниците ще се 

поставя фургон за битово ползване. 

При необходимост ще се достави преместваем автокантар. 

При необходимост на обекта ще се изпраща мобилна трошачна машина за разтрошаване на част 

от суровината. 

 

 

2.4.3 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОЛЕЗНОТО ИЗКОПАЕМО 

2.4.3.1 Вид на полезното изкопаемо. Резултати от изпитвания 

Проучването на находището показва, че макроскопски в дълбочина се различават два интимно 

привързани генетични типа варовици: ядчесто-биодетритусен варовик със спойка, които са 

основното полезно изкопаемо. И ръждиво-охрести с по-високо съдържание на железни окиси и 

алуминиеви окиси биодетритусно-ядчести ожелезнени варовици. 

 
ТАБЛИЦА 2.4.3-1  ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ВАРОВИЦИТЕ В НАХОДИЩЕ „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” 

Показател Резултат от изпитването (%) 

Алуминиев оксид /Al2O3 0.37 

Калциев оксид /CaO 52.45 

Железен триоксид /Fe2O3 0.15 

Калиев оксид /K2O <0.05 

Магнезиев оксид /MgO 0.23 

Манганов оксид MnO 0.02 

Натриев оксид /Na2O <0.05 

Фосфор като P2O5 <0.05 

Сяра като SO3 0.20 

Силициев диоксид/SiO2 4.31 
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Показател Резултат от изпитването (%) 

Титанов оксид /TiО2 0.03 

Загуба при накаляване 41.44 

Влага 0.11 

 

Основната част от обема на находище „Тервел-Бонево” се изгражда от масивни дебелопластови 

биодетритусни ядчести варовици. Скалите са определени като варовици. Въз основа на 

класификационната схема на R.Folk, наименованието е биоспарит (по-малко от 25 % интракласти, над 

10 % алохеми с преобладаващ спаритов калцит). Химичните анализи на варовиците са направени в 

акредитирана лаборатория. Резултатите от изследванията са еднозначни и показват характерните за 

долнокредните варовици високи съдържания на СаО (53-55%), с минимални количества примеси, 

предимно минерали на силициевия диоксид и оксиди на желязото. Отговарят на изискванията на 

стандарт БДС EN 12670 – Естествени каменни материали. 

 

Съгласно получените резултати материалът се класифицира по БДС 7718-74 като отговарящ на 

група ІІІ, клас 5. 

Този стандарт класифицира изходни скали, от които се получават строителни материали. 

Класифицирането става с помощта на две цифри – римска, която обозначава групата на скалата и 

арабска, обозначаваща нейния клас. Макар и недействащ към момента, той все още е актуален и 

приемен. Групата и класът на скалите за скални строителни материали се определят въз основа на 

данните от петрографския анализ и основните физикомеханични показатели. 

Скалите от находището спадат към група ІІІ на стандарта – „карбонатни скали (варовици, 

доломити, мрамори и др. сходни на тях скали)”. 

 
ТАБЛИЦА 2.4.3-2  КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ВАРОВИЦИТЕ ПО БДС 7718-74  

Основни физико-механични 
показатели 

Изисквания към клас 5– псевдоолитни 
фораминиферийни варовици (русенски тип, 

бигор, мергели) 

Осреднени резултати 
от изпитанията за 

находището 

Обемна маса (Mg/m
3
) Над 1.70 2,105 

Водопопиваемост до 
постоянна маса, (%) 

До 15.0 7.83 

Водопопиваемост до 
постоянна маса, [%] 

Над 10 16.96 

Якост на натиск във 
водонапито състояние, [MPa] 

Над 5.0 13.26 

Износване по Девал, [%] Над 25.0 61,7 

Коефициент на 
мразоустойчивост 

Под 0.7 0.61 

 

Според изискванията на стандарт БДС EN 13242, варовиците от находище „Тервел-Бонево” са 

годни за полагане на пластове (ПДКП) – подосновен, дрениращ и капиляропрекъсващ пласт, (ЗО) – 

земна основа и (СЗО) – стабилизирана земна основа. 
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2.4.3.2 Изчисляване на промишлените запаси 

Горната граница на запасите се определя еднозначно от долнището на почвено-делувиалния 

слой. 

Блок 1 (111) се разполага в централната част на площта. Оконтурен е от сондажи №№ от 1 до 7 и 

помощни точки, съобразно данните от построените геоложки разрези. За горна граница на блока 

служи геоложката граница между откривката и полезното изкопаемо. Долната граница е 

дълбочината на прокараните сондажи или кота 150. 

Блок 2 (332) се разполага под блок 1. Оконтурен е от помощни точки с №№ от 1 до 7. За горна 

граница на блока служи котата на дълбочината на забоя на най-близката сондажна изработка. Кота 

140 се явява своеобразно долна граница на блока. Субхоризонталното разположение на пластовете в 

обсега на проучваната площ разкритията и достигнатата кота от МС3 позволяват окачествяване на 

блока като предварително установени минерални ресурси от категория „332”. 
 

ТАБЛИЦА 2.4.3-3 ИЗЧИСЛЕНИ ЗАПАСИ В НАХОДИЩЕ „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО“ 

Блок 
№ 

Категория 
на запасите 

Площ на 
блока (S), 

(m
2
) 

Средна мощност 
на разкривката 

(m
3
) 

Обем на 
разкривката 

(m
3
) 

Средна мощност 
на ПИ 

(m) 

Количество 
на ПИ 
(m

3
) 

1 111 123 653 2.04 240 000 12.50 1 546 000 

2 332 123 653 - - 10.00 1 236 530 

Общо запаси/ Обем 
разкривка 

123 653 2.04 240 000 - 2 782 530 

 
Доказаните запаси в находище „Тервел-Бонево“ са представени в таблицата по-горе. 

 

2.4.3.3 Основни показатели, определящи технологията на добив 

Основни параметри на дейността: 

J Размери на находището 123 653 м3; 

J Размер на концесионната площ, която ще бъде заявена 123 653 м2; 

J Обща площ на инвестиционното предложение 123 653 м2; 

J Геоложки запаси в контура на кариерата – 2 782 530 м3; 

J За добиваната суровина този обем се равнява на – 5 857 226 т; 

J Планиран среден годишен добив от 80 000 м3; 

J Заявен срок на концесията – 35 години. 

Проектна годишна производителност за добив от находище „Тервел-Бонево”: 

J Зададено количество готова продукция 80 000 м3/годишно. 
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2.4.4 ЕТАПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

2.4.4.1 Подготовка кариерата за добив (строителство) 

Площадката на инвестиционното предложение е съществуваща кариера. 

Не се предвижда изграждане на трайни сгради и съоръжения. 

Ще се достави преместваем фургон за битово помещение на работниците и химическа тоалетна. 

Не са необходими отводнителни съоръжения, кариерата е с общ наклон в посока запад, който 

осигурява добро оттичане на атмосферите води и незадържане в кариерното тяло. 

 

2.4.4.2 Етап експлоатация на кариерата 

2.4.4.2.1 Разкриване на находището и насипообразуване 

Подготовката на площи за извършване на добив по открит способ основно включва разкривни 

работи. Разкривните работи на кариерата се състоят в премахването на горния откривен слой и 

образуван на временно насипище. 

 

Откривка 

Кватернерните материали са представени от делувиални глини и почвен слой. Мощността на 

кватернерните материали е незначителна и варира от 0,20 м до 12,60 м. Значителна част от 

находището е експлоатирана в миналото и не се нуждае от разкриване. 

Глините са кафяви до тъмнокафяви на цвят и са повсеместно разположени, твърде често 

варовиците афльорират на повърхността. Хумусен слой има на изолирани места и с незначителна 

дебелина. На местата, където това е възможно той ще се от отделя и ще се съхранява отделно при 

спазване на изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (Обн. ДВ. бр.89/1996 г., изм. 

ДВ. бр.30/2002 г.). 

 

Вид и място на разкриващите изработки 

При определяне на местоположението на насипищата са оценявани следните критерии: 

J Нарушена площ в резултата на насипване на откривка; 

J Най-малките транспортни разстояния; 

J Икономическа рентабилност. 

Схемата по-горе (фигура 2.4.4-1) е част от плана за управление на минните отпадъци. Тя 

представя осъществима максимална площ и местоположение на насипището за откривка. При 

разработването на кариерата насипището ще нараства постепенно с разкривните работи, а при 

наличие на напълно отработени площи откривката ще се разстила директно там за възстановяване и 

бъдеща рекултивация. В тази връзка предвижданията са за значително по-малка площ на 

насипището, която то ще достигне между десетата и петнадесетата години на експлоатация. При 

изграждането му ще бъдат спазени изискванията за отстояния до границите на концесионното площ. 

 

Приложим начин на насипване при прилаганата технология в кариерата – площен. 
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Разкриването на находището се извършва по хоризонти. Разкриването ще се извършва с 

булдозери, еднокофови хидравлични багери и автотранспорт. Схемата на прокарване е чрез 

изземване на масива от челен забой и депониране на иззетата маса. 

Извозването на разкривката и стерилните прослойки ще се извършва първоначално от 

югоизточния борд в близост до нарушения терен на старата кариера до вътрешното насипище в 

източната част на находището, като разкривните работи напредват ветрилообразно в посока 

северозапад-североизток. Избраната технологията на насипване е булдозерно насипообразуване с 

автотранспорт. Тази система на насипообразуване е широко използвана в откритите рудници в целия 

свят. 

Процесът на насипообразуване включва три операции: разтоварване на автосамосвалите, 

подравняване на насипищната площадка и строителство и ремонт на пътя, необходим за обслужване 

на насипището. 

По време на експлоатация на находището паралелно се извършват и разкривни работи, като 

техния годишен обем е съобразен с условието в кариерата да бъдат разкрити запаси за пет годишен 

период на добив. 

 

2.4.4.2.2 Минно-добивни работи 

Технологията на добив е с прилагане на пробивно-взривни работи. Добитата скална маса се 

изземва основно в непреработен вид, а при необходимост се преработва в непосредствена близост 

на забоя от мобилна трошачно-пресевна инсталация, която временно се ситуира в близост до 

скалната маса. 

Период на експлоатация – 35 години – срок на концесията. 

Находището ще се разработва като кариера по открит начин, на стъпала. По време на 

експлоатацията добивните хоризонти ще се развиват постепенно, осигурявайки фронт на добивните 

работи и съобразявайки се с напредването на откривните работи. 

Височината на стъпалата за хоризонтите ще е около 10 – 12 м. 

За реализиране на инвестиционното предложение не се налага извършване на допълнителни 

дейности, като: 

J Отводняване на повърхностни водни обекти – територията на находището не е част от 

съществуващ воден обект; 

J Изграждане на необходима инфраструктура – пътища (външни), водоснабдяване или 

електроснабдяване – ще се използват съществуващи пътища, които са в добро 

състояние и имат нужния капацитет; Не се предвижда водоснабдяване на обекта. 

J Изграждане на стационарна пресевна инсталация – ще се използва мобилна пресевна 

инсталация, която обслужва и други кариери, експлоатирани от дружеството. 

J Строителство на сгради. 
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2.4.4.2.3 Прогноза за развитие на добиваната дейност по площи 

ФИГУРА 2.4.4 - 2  ПЛОЩИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА НАСИПИЩЕ НА КАРИЕРА „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО“ 

 

Мероприятията по добив в границите на площадката ще са еднотипни, но ще се променят по 

местоположение и обем с времето при прокарване на нови стъпала и напредване на разкривните 

работи. Обобщено приближение на очакваното развитие на дейността и промените в границите на 

площадката са представени с фигура 2.4.4-2.  

J За първите 5 години – на територията на площадката ще се извършва добив от 

съществуващи оформени стъпала по хоризонти (на схемата с червено); Ще започнат 

разкривни работи с ниска интензивност на площи с малка мощност на покриващите 

пластове (зелено) – насипообразуване не е необходимо; 
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J След 5 до 10 години – поетапно започва разкриване на залежите и насипообразуване; В 

предходния период са разкрити и подготвени за добив площи, чието усвояване 

продължава; 

J След 10 до 15 години – в този период се очаква поетапно довършване на разкриването 

на пластовете и насипообразуване. 

J След 15 до 20 години – очаква се да бъде достигнат хоризонт 140 и с поетапното 

изземване ще се освободят площи, където част от откривката ще бъде разстилана. 

J След добиване на суровината в края на концесионния период – ще се проведат 

мероприятия за рекултивация на нарушените терени. 

 

Прогнозното развитие на площадката с напредване на добивната дейност е представено в 

таблицата по-долу. 

 
ТАБЛИЦА 2.4.4 -1  ПРОГНОЗНО СЪСТЯНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА ИП С НАПРЕДВАНЕ НА ДОБИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

Етап/ Вид площ според 
въздействието 

Нарушени 
терени 

Нарушени 
терени с налични 

залежи/ Добив 

Ненарушени 
терени 

подготвени за 
разкриване 

Ненарушени 
терени/ 

Рекултивирана 
територия 

Временно 
депо за 

съхранение на 
откривка 

Прогноза състоянието на 
площадката до първите 5 г. 

37.7 дка 24.5 дка 33.9 дка 27.4 дка - 

Прогноза състоянието на 
площадката след 5 до 10 г. 

53.3 дка 33.9 дка 27.4 дка - 9.0 дка 

Прогноза състоянието на 
площадката след 10 до 15 г. 

72.2 дка 27.4 дка - - 24.0 дка 

Прогноза състоянието на 
площадката след 15 - 20 г. 

- 82.6 дка - 25.0 дка 16.0 дка 

 

2.4.4.2.4 Взривни дейности 

Всички дейности по взривяване ще бъдат извършвани от външен изпълнител, който притежава 

всички необходими разрешителни за извършване на взрив и работа със взривни вещества. На 

площадката няма да се съхраняват взривни вещества. Необходимите количества ще се транспортират 

от правоспособната фирма непосредствено преди залагане и изпълнение на взрив. 

По-долу са представи основните параметри на пробивно-взривните работи, предвидени за 

кариера „Тервел-Бонево“. 

 

Параметри на взривните работи 

Разрушаването на скалния масив се извършва по метода на сондажните заряди, които ще бъдат 

взривявани по неелектрическа технология. Методът се състои в извършване на следните дейности и 

операции: 

J Пробиване на сондажите; 

J Изготвяне на междинни детонатори; 

J Зареждане на сондажите с взривно вещество (ВВ); 

J Монтиране и свързване на взривната мрежа; 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА 

ВАРОВИК „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

РАЗРАБОТЕНО ОТ КОЛЕКТИВ НА  „ЕКОЛОГИКА РУСЕ“  ЕООД 
ТЕЛ. 0889-417-038, E-MAIL:  EKOLOGIKA_RUSSE@ABV.BG 
 

28  (113) 

J Взривяване на взривната мрежа; 

J Оглед на взривеното поле. 

За осигуряване на производителна и ефективна работа на изкопно-товарната механизация 

взривните работи трябва да осигурят максимална степен на раздробяване на материала и 

минимално количество негабаритни късове. Максималния зададен размер на късовете е 0,8 м. 

Взривното вещество (ВВ), което ще се използва при извършване на взривните работи ще е 

грубодисперсен амонит марка „Емулсионно ВВ” и „АНФО”. За междинен детонатор ще се използват 

тротилови пресовки тип „ТП-415”. За осигуряване на минимален развал и компактност на купа 

взривена скална маса, взривната мрежа ще бъде свързана и взривена с клиновиден или 

трапецовиден подкоп. Милисекундното закъснение в мрежата ще се осъществи с неелектрически 

детонатори и повърхностни присъединителни елементи. За всяко взривяване ще се изготвя паспорт 

на пробивно-взривни работи. 

 
ТАБЛИЦА 2.4.4 -2  ДАННИ ЗА ИЗБРАНОТО ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО 

Технически показатели ЕМУЛСИЯ АНФО 

Кислороден баланс, % 0 0 

Насипна плътност, kg/m3 1100-1300 780-840 

Критичен диаметър, mm 40-50 50-60 

Стабилен диаметър, mm 60-70 80-100 

Скорост на детонация, m/s 4500 3150 

 
ТАБЛИЦА 2.4.4 -3  ДАННИ ЗА ПРОБИВНО-ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ НА КАРИЕРА ТЕРВЕЛ-БОНЕВО 

Показател 
Получена изчислителна 

стойност 

Диаметър на сондажа. 0,115 м 

Линия на съпротивление в основата. 3,02 м 

Разстояние между взривните сондажи 3,62 м 

Максимално количество ВВ в сондажа. 100,88 кг 

Необходимо количество заряд ВВ. 66.24 кг 

Разстояние между сондажните редове. 3,0 м 

Разстояние между сондажите във втория и другите редове. 3,6 м 

Необходимо количество на заряд ВВ за сондажите от втория и 
следващите редове. 

64,8 кг 

Обем на разрушената скала от един сондаж и специфична 
производителност на един сондаж. 

108 м
3
 

Брой на сондажните редове. 6 броя 

Дължина на блока при еднократно взривяване 5,55 м 

Брой сондажи в един ред. 16,4 бр. 
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Показател 
Получена изчислителна 

стойност 

Брой на сондажи във взривно поле. 96 бр. 

Обем пробивни работи във взривния блок. 1152 м 

Обем на взривния блок. 10368 м
3
 

Количество ВВ за блока. 8000 кг 

Интервал на милисекундно взривяване. 10,5 мс 

 

Пробивни работи 

 

Пробиването на сондажите с диаметър 115 mm ще се извърши със сонда „Сандвик” ДП1100 с 

технически показатели представени таблично. 

Тя ще бъде разположена върху предварително зачистената площадка, така че ходовата й част да 

се намира на разстояние, по-голямо от 3 m от горния ръб на стъпалото. При пробиване на сондажите 

от първия ред веригите на ходовата част на сондата се разполагат перпендикулярно на горния ръб на 

стъпалото. Разрушаването на скалите се извършва, както от ударите на намиращия се 

непосредствено в забоя на сондажа пневматичен ударник с длето, така и при завъртането му в 

интервалите между ударите. Сгъстения въздух постъпващ по пробивната щанга при-вежда във 

възвратно-постъпателно движение пневмоударника, който нанася удари върху длетото с честота от 

1700 до 2200 min-1 и служи за отделяне на ситнежа. 

 
ТАБЛИЦА 2.4.4 -4  ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СОНДА„САНДВИК” ДП1100 

Технически показатели „Сандвик” 

Модел на сондата, тип ДП1100 

Тип на пробивния инструмент, тип Сандвик115 

Максимален външен диаметър на сондажа, mm 140 

Дълбочина на сондиране, m 45 

Брой на ударите за 1 min, min-1 2000 

Честота на въртене, min-1 0-80 (max90) 

Мощност на дизеловия двигател, hp 190 

Мощност на електродвигателя, kW 14 

Тегло, kg 18000 

Тип на ходовия механизъм,тип верижен 

 

Основните параметри на пробивните работи и производителност на сонда „Сандвик“ са 

представени в следващата таблица. 
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ТАБЛИЦА 2.4.4 -5 ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА СОНДА „САНДВИК” 

Технически показатели „Сандвик” 

Дължина на сондажа 12 м 

Време за пробиване на един сондаж (вкл. подготвителни работи и 
почистване на сондажа) 

14 мин. 

Сменна производителност на сондата 600 м/смяна 

Брой на пробитите сондажи през работната смяна 50 сондажа 

Необходим брой сонди за обекта 1 сонда 

 

Организация и ред при зареждане на сондажите 

 

Взривното вещество се поставя във вертикални взривни сондажи с боевик от нелектрически 

детонатор, с една тротилова пресовка от 0,400 кг и една тротилова пресовка 0,415 кг. 

Взривната мрежа се изпълнява с неелектрически повърхностни присъединителни елементи и се 

инициира с капсул-детонатори № 8 – 2 бр. 

При заклинване на заряда той внимателно се изважда от сондажа и след почистване на сондажа 

и проверка на заряда се спуска отново. По време на почистването на сондажа зарядът се откачва от 

магистралата и се отнася на безопасно разстояние. На мястото на взривните работи се разрешава да 

се намират само лицата, ангажирани с извършването им. 

 

Определяне на зоната за безопасност 

 

Когато взривът е поставен в дълбочина при детонация в твърда среда се получава много голямо 

налягане на продуктите на взрива – до стотици хиляди килограма на см2. Взривните газове действат с 

удар върху стените на взривната камера, вследствие на което в скалата се поражда ударна вълна 

(вълна на натиск). Под действието на ударната вълна във всяка точка на пространството около заряда 

възникват два вида напрежения: в радиално направление напрежения на натиск, а в тангенциално, 

успоредно на фронта на вълната напрежения на опън. За безопасност при взрив се определя зона за 

сигурност, както е представено в таблицата по-долу. 

 

За определяне на безопасните разстояния се прилагат нормативно определени изчисления по 

изискванията на Правилник по безопасността на труда при взривните работи (ДВ, бр. 3/ 1997 г.). 

 
ТАБЛИЦА 2.4.4 -6 ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗОНАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ВЗРИВ 

Показател Разстояние 

Изчислено сеизмично безопасното разстояние от действието на взрива 102.81 м 

Изчислено безопасно разстояние по отношение действието на ударно-въздушната вълна 106.26 м 

Определяне на безопасно разстояние за хора при взрив в сондажи с диаметър 110 – 250 мм 
(определя се таблично) 

500.00 м 

Изчислено безопасно разстояние по разлет на късове 373.80 м 

Приет безопасен радиус за хора при взривни работи на кариера „Тервел-Бонево” 500.00 м 
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Организация и ред при взривяване 

Преди и след извършването на взривните работи ще бъдат подавани предвидените от 

Правилника предупредителни сигнали посредством сирена – както е ще е записано в Правилника за 

техническа безопасност и охрана на труда. 

 

2.4.4.2.5 Допълнителни дейности по експлоатация на находището 

Охрана 

Охрана на обекта се предвижда само при домуване на механизация на площадката. При слаба 

натовареност на работата механизацията ще домува на територията на базата на Възложителя в град 

Тервел. 

 

Транспорт на добитата суровина 

За товарене ще се използват челен товарач. 

Предвижда се използване на собствени камиони, които ще превозват част от продукцията до 

базата на дружеството в гр. Тервел. Транспорт на част от готовата продукция ще се извършва 

директно от клиентите след продажба на площадката. 

 

Административно и търговско обслужване на кариерата 

Административното управление на обекта ще се извършва в град Добрич от общата 

администрация на дружеството. 

Част от готовата продукция ще се носи в асфалтовата база в град Тервел и том ще се извършва 

продажба. 

При наличие на пазарен интерес на кариерата ще се достави преместваем кантар за претегляне 

и директна продажба на варовик. 

 

2.4.4.3 Етап закриване. Рекултивация и възстановяване на нарушените терени 

Етапът на закриване започва след края на експлоатационните работи и включва техническа 

ликвидация (демонтаж на технологичното оборудване) и рекултивация на нарушените терени. 

Технологичния процес позволява и прави рентабилна поетапната рекултивация на отработените 

терени чрез директно разстилане на част от откривката. При този процес в етапа на закриване 

рекултивация ще е необходима само за част от площадката. 

При одобряване на настоящото ИП ще се изработи Проект за рекултивация на нарушените 

терени, който ще е неразделна част от Цялостния проект за добив. 

Проектът за рекултивация включва технически и биологични мероприятия за възстановяване на 

нарушените терени. Насоките на рекултивация са зависими от състоянието на площите в края на 

експлоатацията по Цялостния проект за добив и съгласно изискванията на съответните нормативната 

уредба. 

На рекултивация подлежат: 

J Площите заети от насипища; 

J Откосите на насипищата; 

J Дъното на кариерата; 
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J Бордовете на кариерата. 

Рекултивацията на насипищата и техните откоси включва следните етапи: 

J Ландшафтно оформяне на насипищата; 

J Противоерозионно укрепване и озеленяване на откосите; 

J Противоерозионно укрепване и озеленяване на повърхността на насипищата. 

Рекултивацията на котлована на кариерата – дъно и бордове на кариерата включват: 

J Ландшафтно оформяне на бордовете на кариерата; 

J Вертикална планировка на дъното с проектни наклони до 3%; 

J Възстановяване на растителното покритие на дъното чрез засаждане на растения. 

2.4.4.3.1 Техническа рекултивация 

Целта на техническата рекултивация е вписване на територията на отработеното находище към 

околния терен, максимално намаляване риска от повърхностни ерозионни процеси и създаване на 

благоприятни условия (основа и субстрат) за възстановяване на растителното и почвено покритие в 

максимално естествен вид. 

Основно е свързана с: 

J Мероприятия по осигуряване на устойчивостта на бордовете на кариерата; 

J Осигуряване на отводняването на кариерното поле и неработните стъпала; 

J Вписване на територията към околните терени; 

J Насипване на дъното на кариерата със съхранената откривка. 

2.4.4.3.2 Биологична рекултивация 

Биологичната рекултивация, като втори етап от рекултивацията на нарушените терени, включва 

изпълнението на комплекс от лесотехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни 

мероприятия за създаване на тревно растително покритие с възможно участие на храстови видове. 

Основните дейности, залегнали в проекта по биологична рекултивация са за подобряване на 

условията на месторастене и избор на подходяща за условията растителност. 

Биологичната рекултивация ще се извърши с местни растителни видове. 

Мероприятията за биологична рекултивация ще се определят от проекта за рекултивация на 

нарушените терени. Съгласно Закона за горите, в случай че територията след рекултивиране се 

отреди за горска територия, проектът за биологична рекултивация следва да бъде възложен на 

правоспособен инженер лесовъд, вписан в регистрите за правоспособност за осъществяване на тази 

дейност. 

Предвидените в проекта мероприятия включват: 

J Засяване и засаждане на подходящи за условията растения; 

J Отгледни грижи през първите 3 години – попълване на загинали фиданки и 

допълнително засяване на семена при необходимост. 
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2.4.5 ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ И РЕЖИМ НА РАБОТА НА КАРИЕРАТА 

Денонощна средна производителност на кариера „Тервел-Бонево” – 400 м3/ден. 

Годишна средна производителност 80 000 м3/година. 

Срок на съществуване на кариера „Тервел-Бонево” – 35 години. 

 

Режим на работа на кариера „Тервел-Бонево”: 

J Брой работни дни в седмицата ПИ – 5 дни; 

J Брой работни дни в годината по ПИ – 252 дни; 

J Брой смени в денонощието – 1 смяна. 

J Продължителност на работната смяна – 8 часа. 

J Работни часове на механизацията в 1 смяна – 7 часа. 

 

Списъчен брой на работниците: 

J По добив – 3 работника. 

 

2.4.6 СУРОВИНИ, КОНСУМАТИВИ И СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, В Т.Ч. ОПАСНИ ХИМИЧНИ 

ВЕЩЕСТВА 

За реализиране на инвестиционното предложение ще са необходими основно енергийни 

ресурси. 

Строителство не се предвижда и съответно строителни материали. За битови нужди и за 

оросяване ще се използват малки количества вода. 

При реализиране на хипотезата, че за 35 години се усвои цялото налично количество полезно 

изкопаемо, то за този период общо се очаква да се изразходват следните максимални количества 

суровини: 

J Дизелово гориво – 2 600 т; 

J Взривно вещество – 2 240 т; 

J Вода за битови нужди – 1 260 м3; 

J Вода за оросяване – 4 200 м3. 

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ 

 

Съхранение на територията на обекта 

По време на експлоатацията на кариерата не се предвижда съхранението на опасни химични 

вещества в обекта. 

 

Взривни дейности 

Взривните дейности, част от производствения процес в обекта, ще се извършват от външна 

фирма. 

Не се предвижда съхранение на взривни вещества в кариерата. 
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В обекта ще се употребява грубодисперсен амонит марка „АНФО”. 

 

Дейности по ремонт и поддръжка на използваната промишлена техника 

Възложителят притежава производствена база в гр. Тервел, разположена на около 5 км метра от 

кариерата. В производствената база ще бъде извършвана и аварийна поддръжка на промишлената 

техника, използвана в кариерата. Основните и планови ремонти на промишлената техника се 

извършват в производствената база на дружеството в гр. Добрич. 

 

Предварително съхранение на опасни отпадъци в обекта 

Както споменахме по-горе, предвижданията на възложителя са аварийната и планова 

поддръжка на промишлената техника да бъде извършвана извън територията на оценявания обект – 

в производствени бази на дружеството в гр. Тервел и гр. Добрич. 

 

Употреба на територията на обекта 

Взривни дейности 

В един и същ момент (един ден) на територията на обекта се предвижда употребата на 8 000 кг 

ВВ „АНФО“. 

 

Дейности по откривка, добив и рекултивация – използване на 

промишлена техника, съдържа ОХВ 

В един и същ момент по време на периода експлоатация на кариерата е възможно в обекта да 

присъстват до: 

J Хидравличен багер – 1 брой 

J 3 броя автосамосвали; 

J Булдозер – 1 брой; 

J Челен товарач – 1 брой. 

В кариерата ще бъдат налични опасни химични вещества, които са в използваната техника, а 

именно: 

J Дизелово гориво 

J Моторно двигателно масло 

J Хидравлично масло 

Естеството на работа в кариерата не предполага досег на работещите в обекта до дизеловото 

гориво. Предпоставки за пряк контакт с опасната смес могат да възникнат при аварийни ситуации – 

авария на използваната промишлена техника и евентуален разлив на гориво. 

 

2.4.7 ИЗТОЧНИЦИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ – ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА 

Не се предвижда водоснабдяване на находището/ не се предвижда изграждане на външен 

водопровод или собствен водоизточник. На територията на площадката няма да се монтират 

съоръжения ползващи вода. За персонала ще се доставят химически тоалетни, за експлоатацията на 

които не е необходима вода. 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА 

ВАРОВИК „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

РАЗРАБОТЕНО ОТ КОЛЕКТИВ НА  „ЕКОЛОГИКА РУСЕ“  ЕООД 
ТЕЛ. 0889-417-038, E-MAIL:  EKOLOGIKA_RUSSE@ABV.BG 
 

35  (113) 

Възложителят разполага със собствена производствена база в град Тервел, която е относително 

близо до кариерата. От там ще се доставя вода за оросяване, посредством водоноски. 

 

2.4.8 ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ, ГОРИВА 

За машините, с които ще се извършват добивните дейности ще е необходимо дизелово гориво. 

Тъй като то се определя като опасна химична смес, то е представено в точка 2.4.6. по-горе. 

 

2.5 ОЦЕНКА ПО ВИД И КОЛИЧЕСТВО НА ОЧАКВАНИТЕ ОСТАТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА И ЕМИСИИ, И 

ПОЛУЧЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ 

2.5.1 ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ – КОЛИЧЕСТВЕНА И КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА 

Спецификата на кариерните дейности съгласно инвестиционното предложение 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, главно в котлована на кариерата. Тези емисии ще бъдат с намален интензитет и ограничен 

териториален обхват. Предвиждат се мерки за тяхното ограничаване, така че да не се нарушава 

качеството на атмосферния въздух в района на инвестиционното предложение. 

Проведената симулация на разпространение на газове при взрив показва, че въздействието от 

разпространението на токсичен облак, е само за границите на концесионната площ. Изчислените 

безопасни разстояния съгласно разработен Проект за извършване на специални взривни работи за 

обекта осигуряват необходимата зона за избягване на неблагоприятни последици върху живота и 

здравето на работещите в обекта. 

 

2.5.2 ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – КОЛИЧЕСТВЕНА И КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА 

На територията на находище „Тервел-Бонево“ не се предвижда изграждане на санитарни възли 

за персонала, които биха могли да са източник на битово-фекални отпадъчни води. Ще се 

разположат химически тоалетни, които ще се обслужват от специализирана фирма. 

На територията на находището не се предвиждат производствени инсталации и съоръжения, 

които ползват и отделят вода и които биха били източник на замърсяване с производствени 

отпадъчни води. 

При разработване на кариерата не се предвижда израждане на система за отводняване – 

охранителни канали или дъждовна канализация. Находището ще се разработва постепенно, като при 

разкривката ще се оформя наклон от 3% в посока югозапад. Повърхностните води, попаднали върху 

територията на находището, заедно с водите, стичащи се от съседните терени ще следват 

естествения наклон на района и ще се оттичат повърхностно. 

На територията на находището не се очакват постоянни източници на дифузно замърсяване. Не 

се предвиждат складови зони за течни суровини или спомагателни материали. Не се предвижда 

ремонт на техника на територията на находището. Възложителят разполага с производствена база, 

разположена в град Тервел и не предвижда други дейности на територията на находището, осен 

добивни. 
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2.5.3 ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ – КОЛИЧЕСТВЕНА И КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ 

ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ, КОИТО ЩЕ СЕ ОБРАЗУВАТ ОТ КАРИЕРАТА. СЪХРАНЕНИЕ И ПОСЛЕДВАЩО 

ТРЕТИРАНЕ 

Настоящият доклад разглежда кариера, на която не са извършвани дейности по добив на 

инертни материали от възложителя до момента. 

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

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

J Разкриване на площ за добив – откривка предимно от Блок № 1; 

J Рекултивация на кариерата – използване на откривката за рекултивация на дъното на 

кариерата. 

Осъществяването на инвестицията включва следните спомагателни дейности, в резултат на 

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

отпадъците: 

J Използване на промишлена и транспортна техника; 

J Аварийни ремонти на промишлената техника; 

J Жизнена дейност на персонала и клиенти на дружеството. 

Минни отпадъци 

 

Глините не съдържат вредни или потенциално вредни за околната среда и здравето на хората 

елементи и не може да се класифицира като „опасни” по смисъла на чл. 6 от Наредба № 2 от 2014 г. 

за класифициране на отпадъците. 

Те не може да се класифицират и като „инертни отпадъци” тъй като не отговарят на изискването 

на чл.12, ал.3 т.1 от Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци – 

разтварят се и набъбват. 

Глините не отговарят на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за почвите и 

съдържанията на вредни вещества в тях и на нормите, определени с Наредба № 3 от 2008 г. за 

нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.) и не може да 

се класифицират като „Незамърсени почви”. 

Обем откривка подлежаща на насипообразуване – 240 000 м3 . 

 

Материалите от разкривката ще бъдат използвани за рекултивация (частично засипване) на 

освободените площи след фронта на добивните работи. 

 

Отпадъци в обхвата на Закона за управление на отпадъците 

 

При строителството (разкриване на кариерата) и експлоатацията на обекта се очаква отделянето 

на смесени битови отпадъци, производствени и опасни отпадъци. Тези отпадъци ще се управляват, 

съгласно нормативните изисквания и практики за управление на отпадъците. Класификацията на тези 

отпадъци съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците е представена в таблица 

2.5.3.2.-1. 
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Количествата отпадъци, които са разгледани в тази част на доклада, са изчислени на база 

зададени изходящи данни в проекта за добив на кариерата – брой персонал, необходима техника за 

работа в различните етапи за реализация на инвестиционното предложение и др.показатели. 

 

Отпадъците, които се предвижда да бъдат съхранявани в обекта до тяхното предаване за 

последващо третиране са: 

Смесени битови отпадъци, код 20 03 01 

Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37, код 20 01 28 

Всички останали отпадъци, разгледани в тази точка на доклада и образувани в резултат на 

ремонти и поддръжка на промишлената техника, използвана в кариерата, ще се образуват в 

производствени бази гр. Тервел и гр. Добрич на дружеството. По тази причина те не са предмет на 

по-нататъшна оценка в доклада.  

o Смесени битови отпадъци, код 20 03 01 

На територията на обекта – в близост до фургона, служещ за административна дейност – ще се 

предвиди място за разполагане на контейнер за битови отпадъци 1.1. куб.м., затворен извън времето 

за манипулации. 

o Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37, код 20 01 28 

Предвижда се съхранението им да бъде извършване разделно, непосредствено до насипищито 

за минни отпадъци (част „стара кариера“). Не се предвижда използването на съдове за 

предварителното им съхранение. 

 

С оглед спазване изискванията на чл. 6 от Закона за управление на отпадъци относно 

образуваните отпадъци, те ще се предават приоритетно за рециклиране/оползотворяване. 

 
ТАБЛИЦА 2.5.3-1  ВИДОВЕ ОТПАДЪЦ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ  

№ Вид на отпадъка Код Забележка 

1 
Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 
Подлежат на обезвреждане (депониране) в регионално депо. 
Компактират се предварително в Претоварна станция Тервел, 
преди извозване към РД. 

2 

Дървесина, 
различна от 
упоменатата в 20 
01 37 

20 01 38 

Подлежат на компостиране в съоръжение за компостиране към 
РД. При условие, че в процеса на експлоатация на кариерата се 
въведе в експлоатация планираната от община Тервел площадка 
за компостиране на територията на претоварна станция Тервел, 
растителните отпадъци ще се предават към ПС. 

 

 

2.5.4 ГЕНЕРИРАНИ ЕМИСИИ ШУМ И ВИБРАЦИИ 

 

Експлоатацията на кариерата е свързана с генериране на производствен шум и вибрации. 

Проникването на шума в околната среда зависи от редица фактори: акустична характеристика на 

шумовите източници (мощност, спектрален състав), размери на находището, отдалеченост на 

източниците на шум, възможности за намаление на въздействията с помощта на екрани или 

бариери, разположение на източниците на неблагоприятни физични фактори и на рисковите групи от 

населението. 
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Генерираните шум и вибрации от строителната механизация в периодите на подготвителните и 

разкривни дейности, по време на експлоатацията и по време на закриването на обекта ще имат 

сходни произход и стойности и не са разделени при оценяване на въздействията. 

Шум и вибрации на кариерата щи се генерират в различните режими на работа, както следва: 

J По време на експлоатацията на кариерата ще се генерират шум и вибрации от работата 

на машините за добив – прибутващи, загребващи и транспортни машини. 

J При провеждане на пробивни дейности за подготовка на взрив другите дейности ще 

бъдат преустановявани. В тези ограничени периоди (една до две работни смени) шум и 

вибрации ще се емитират от пробивната сонда. 

J При извършване на взрив се образува звукова и сеизмична вълна с мигновено 

действие. 

J В заключителните етапи на инвестиционното предложение – закриването на обекта – 

ще се извършат мероприятия по рекултивиране на територията. В този етап шум и 

вибрации ще се образуват със сходни параметри както при нормален режим на работа. 

J Извън редовните работни часове и в почивни дни на кариерата ще се преустановява 

работа. Работната смяна е 8 часа, от които за работа на механизацията 7 часа дневно. В 

тъмната част на денонощието няма да се образува шум. Работата на кариерата ще се 

преустановява при силно влошаване на метеорологичните условия и по преценка на 

Възложителя при слабо пазарно търсене на натрошен варовик. 

При реализиране на инвестиционното предложение ще се използват следните машини: 
 
ТАБЛИЦА 2.5.4-1  МАШИНИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИП 

Машини Максимално еквивалентно ниво на шум в 

непосредствена близост, dBa 

Хидравличен багер – 1 брой 88 – 105 dB(A) 

3 броя автосамосвали 85 – 89 dB(A) 

Булдозер – 1 брой 88 – 105 dB(A) 

Челен товарач – 1 брой 85 – 88 dB(A) 

Мобилна трошачна инсталация – 1 брой (само при 
необходимост за ограничен период от време) 

110 dB(A) 

Пробивна сонда 105 dB(A) 

 

От списъка на машините е видно, че е заложено изпълнението на няколко дейности 

едновременно на обекта (осем машини на пълна мощност, генериращи шум в една точка от 

площадката), което дори да възникне като ситуация, то ще е за кратък период от време. 

Възложителят е заявил само три работни места за дейностите по добив. В списъка с машини не е 

включена водоноска, като източник с по-ниски шумови въздействия. Такава машина рядко ще има на 

площадката за кратки периоди от време и се предполага, че в тези периоди една или няколко от 

другите няма да работят. 

Изчислените еквивалентни нива за жилищните територии на с. Бонево и гр. Тервел са под 

граничните стойности за дневен шум, посочени в Наредба №6 от 26.06.2006 г. за показатели на шум в 
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околна среда на МЗ и МОСВ – за граничните стойности на нивата на шума в различните територии и 

устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях. Резултатите показват стойности под 

допустимите и за нощен период, но на кариерата не се предвижда работа извън редовните работни 

часови и дни на седмицата. 

Анализът на представените данни показва, че въздействието на източника (площадката на ИП) 

върху с. Бонево и гр. Тервел може да се прецени като незначително. Извършените изчисления 

показват, че граничните стойности на нивото на шум за жилищните територии са спазени. Нивото на 

шума в мястото на въздействие ще е: 

J за жилищната територия на с. Бонево до 37.30 dBA; 

J за жилищната територия на гр. Тервел до 31,82 dBA; 

J За стопански сгради в гр. Тервел до 35,69 dBA. 

В значима близост до площадката на ИП не са констатирани други ИП и действащи обекти, с 

които да се очаква кумулиране на шумови въздействия. 

Нивата са под определените хигиенни норми за дневен, вечерен и нощен шум в жилищни 

територии. Главен фактор е значителната отдалеченост на кариерата. В допълнение, всички 

заложени при изчисляването параметри за интензивност на дейностите са завишени. Взети са всички 

максимално възможни дейности и стойности за шумово натоварване и са приложени към най-

близко разположената точка от границата на площадката, което практически и трудно изпълнимо и е 

с малка вероятност. 

 

2.5.4.1 Въздействие на шума върху биологичното разнообразие 

Въздействията на шума върху природата не са напълно проучени. Изследванията показват 

резултати, подобни на тези при хората с повишена чувствителност, това са предимно различни 

видове предизвикан стрес върху животинските видове с остър слух при резки промени в звуковите 

нива. Общият ефект се проявява с прогонване от засегнатите територии. 

Редица видове животни показват ясно изразена способност за приспособяване към шум с по-

значителни нива на интензивност, когато той се проявява равномерно за по-продължителен период 

от време и става обичаен за обитаваната територия. 

Теоретично вибрации в почвата могат да окажат отрицателно въздействие върху растения, чрез 

нарушаване на кореновата система и разкъсване на смукателните коренови власинки или 

нарушаване на опорните функции на корените. Такива случаи са известни, но са редки и лесно могат 

да бъдат прогнозирани. 

Действащата нормативна уредба определя пределни стойности на допустимия еквивалентен 

шум единствено по отношение на обитавани от човека територии, във връзка с опазване на 

човешката здраве. Не са дефинирани подобни стойности във връзка със запазване на природната 

стойност на дадена територия. Субективна оценка на въздействията на шума върху различните 

животинските видове, които биха могли да бъдат засегнати при изпълнение на инвестиционното 

предложение, е направена при разглеждане на компонент фауна. 

 

2.5.4.2 Шум при взривяване 

Специфичен източник на шум са взривните работи. Излъчваният шум е импулсен, с високи нива, 

зависещи от системата на взривяване и краткотрайна продължителност (от порядъка на секунди), 
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зависеща от големината на взривното поле. На разстояние около 500 м от – ширината на защитната 

зона еквивалентните нива на шума ще са в порядъка на 60 dBA, максималните нива на шум – 80 dBA. 

Инвестиционното предложение предвижда средно по едно взривявани на месец, общо годишно за 

изпълнение на заложените добити количества са необходими 8 взривявания. 

До жилищните зони на с. Бонево и гр. Тервел при взривяване ще се чува глух тътен. 
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3. ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С ИП МОГАТ ДА ОКАЖАТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 
 

За оценка на възможните кумулативни въздействия върху защитената зона е направена справка 

за всички приключили и текущи процедури за одобрение на инвестиционни предложения и планове 

и програми, касаещи територията на община Тервел за последните 5 години. Информацията е 

получена от РИОСВ – Варна за всички започнали и приключени процедури и от Община Тервел само 

за издадените разрешения за строеж и одобрени подробни устройствени планове извън 

урбанизираните територии на населените места. 

От представените списъци на постъпили инвестиционни предложения, планове или програми в 

РИОСВ – Варна е направено обобщение на всички процедури в зависимост от техния предмет: 

J Изграждане и ремонт на антени за телекомуникации – 8 броя; 

J Изграждане, реконструкция и преоборудване на животновъдни обекти и други 

стопански сгради свързани с производство и преработка на животински и растителни 

продукти – 37 броя; 

J Строителство и ремонт на жилищни и обществени сгради – 36 броя; 

J Сондажи, помпени станции и други съоръжения за добив на вода и водоснабдяване – 

10  броя; 

J Изграждане на фотоволтаични системи – 4 броя; 

J Подземни проводи и мрежи – 14 броя; 

J Площадки за обработване на отпадъци – 4 броя; 

J Ремонт на улици и пътища – 13 броя; 

J Промяна интензивността на сечи в горски територии – 2 броя; 

J Участие по програми за финансиране закупуването на земеделска техника – 19; 

J Създаване на трайни насаждения и отглеждане на едногодишни култури – 24; 

J Пчеларство – 14 броя; 

J Благоустрояване на градски открити пространства – 3 броя; 

J Общински план за развитие на община Тервел – 2014 – 2020 г.; 

J Разработване на находище за скално-облицовъчни материали „Коларци“ по кариерен 

способ в землището на с. Брестница община Тервел. 

Изпълнени и в процес на изпълнение са получилите разрешения за строеж обекти и одобрените 

подробни устройствени планове. 
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ТАБЛИЦА 3-1  ИЗДАДЕНИ ИЛИ В ПРОЦЕС НА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГР.ТЕРВЕЛ ЗА ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ (2013 -2017 Г.) 

Наименование/цел на 
инвестицията 

Площ за 
реализация 

№ на имота 
Предназначе
ние на имота 

Етап 

2013г. 

Базова станция на Мобилтел 7 кв.м. 
Кв.1, парцел 14 от 

парцеларния план на стоп. 
двор с. Орляк 

Стопански 
двор 

Издадено 
РС 

Промяна предназначение на 
селскостопанска сграда в казан за 
изваряване на ракия 

92 кв.м. 72271.169.346 Тервел 
Стопански 

двор 
Издадено 

РС 

Претоварна станция за битови 
отпадъци 

1032 кв.м. 72271.47.320 Тервел сметище 
Издадено 

РС 

Наземно цифрово 
радиоразпръскване с национален 
обхват 

 126002 с.Орляк  
Издадено 

РС 

Пункт за периодични технически 
прегледи 

66 кв.. 72271.44.219 Тервел  
Издадено 

РС 

2014г. 

Система за пожароизвестяване за 
територията на с.Орляк-кула за 
пасивно пожаронаблюдение 

 ПИ 000247 с.Орляк 
Държавен 

горски фонд 
Издадено 

РС 

Казан за изваряване на ракия 47 кв.м. ПИ 029035 с.Жегларци  
Издадено 

РС 

Склад за селскостопанска 
продукция 

760 кв.м. ПИ 017026 с.Зърнево 
Стопански 

двор 
Издадено 

РС 

Селскостопански сгради за 
отглеждане на 800 бр.крави 

10498 кв.м. ПИ 109001 с.Зърнево 
Стопански 

двор 
Издадено 

РС 

2015г. 

Склад за селскостопанска техника и 
инвентар 

1318 кв.м. 
ПИ 38025.123.10 

с.Коларци 
Стопански 

двор 
Издадено 

РС 

Разширение и реконструкция на 
пречиствателна станция за отпадни 
води 

 72271.106.18 гр.Тервел  
Издадено 

РС 

Казан за изваряване на ракия 33 кв.м. ПИ 111022 с.Коларци 
Стопански 

двор 
Издадено 

РС 

Склад за селскостопанска 
продукция 

993 кв.м. ПИ 051002 с.Орляк 
Стопански 

двор 
Издадено 

РС 

Открита автомивка 154 кв.м. ПИ 051009 с.Орляк 
Стопански 

двор 
Издадено 

РС 

Силозно стопанство за съхранение 
на зърно 

792 кв.м. 
ПИ 03215.501.717 

с.Безмер 
Стопанско 

двор 
Издадено 

РС 

Навес за селскостопански машини и 
прикачен инвентар 549 кв.м. 

549 кв.м. ПИ000088 с.Зърнево 
Стопанско 

двор 
Издадено 

РС 

Силози  за съхранение на зърно и 
навеси за селскостопанска техника 

1063 кв.м. 72271.501.1342 гр.Тервел 
Стопански 

двор 
Издадено 

РС 

Склад за селскостопанска техника и 
инвентар 

447 кв.м. 72271.169331 гр.Тервел 
Стопански 

двор 
Издадено 

РС 

Предприятие за преработка и 
сулфитиране на плодове 

3472 кв.м. ПИ 000086 с.Зърнево 
Стопански 

двор 
Издадено 

РС 

2016г. 

уличен водопровод за захранване  Землище с.Кочмар Полски Издадено 
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Наименование/цел на 
инвестицията 

Площ за 
реализация 

№ на имота 
Предназначе
ние на имота 

Етап 

на база за преработка на стари 
автомобилни гуми в ПИ 014065 с 
Кочмар с дължина 959 л.м. 

 пътища в 
землище 
Кочмар 

РС 

База за преработка на стари 
автомобилни гуми  с Кочмар 

1145 кв.м. 
ПИ 014065 с.Кочмар 

 

Др. 
промишлен 

терен 
 

Издадено 
РС 

Преустройство на част от 
съществуваща стопанска сграда и 
пристройка за магазин за 
строителни материали 
 

ЗПпреустр. 
178.56 кв.м.; 

ЗП прист 
38.90 кв.м. 

ПИ 048002 Зърнево 
 

Стопански 
двор 

Издадено 
РС 

Склад за инвентар 
 

937 кв.м. 
ПИ 096001  Каблешково 

 

Стопански 
двор 

 

Издадено 
РС 

Основен ремонт на ловна хижа 
 

ЗП 190 кв.м.; 
РЗП 340.14 

кв.м. 

ПИ 000250 с.Орляк 
 

Държавен 
горски фонд 

Издадено 
РС 

Базова станция №4086 в с.Орляк  
ПИ 126002 с.Орляк 

 
 

Издадено 
РС 

Селскостопанска сграда за 
временно съхранение на плодове 

2275.кв.м. 
ПИ 033001 Зърнево 

 
лозе 

Издадено 
РС 

Промяна предназначението на 
съществуваща стопанска сграда 
краварник в овчарник с.Кладенци 

ЗП 527.50 
кв.м. 

УПИ I, кв.33 с.Кладенци 
 

Стопански 
двор 

Издадено 
РС 

2017г. 

Базова станция  с честотен обхват 
900-2100 MHz на Мобилтел 

 
ПИ 72271.183.183 Тервел 

 

Държавен 
горски фонд 

 

Издадено 
РС 

Реконструкция на овчарници в 
кравекомплекс за свободно групово 
отглеждане на 313 крави за мляко и 
техните женски  приплоди върху 
дълбока несменяема постеля и 
изграждане на помощни 
съоръжения 

 

ПИ 81270.126.5 и ПИ 
81270.126.8 

с.Честименско 
 

Стопански 
двор 

 

Издадено 
РС 

Сондаж ТК2 -Тръбен кладенец  ПИ 027007 с.Зърнево земеделска 
Издадено 

РС 

Сондажи ТК3, ТК4 и ТК5- тръбни 
кладенци 

 ПИ 027002 с.Зърнево земеделска 
Издадено 

РС 

Сондажи ТК6 и ТК7- тръбни 
кладенци 

 ПИ 026006 с.Зърнево земеделска 
Издадено 

РС 

Сондаж ТК8 -Тръбен кладенец  ПИ 026005 с.Зърнево земеделска 
Издадено 

РС 

Сондажи ТК9 и ТК10- тръбни 
кладенци 

 ПИ 109004 с.Зърнево земеделска 
Издадено 

РС 
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ТАБЛИЦА 3-2  ОДОБРЕНИ ИЛИ В ПРОЦЕС НА ОДОБРЯВАНЕ ПУП ЗА ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА 

ТЕРВЕЛ  (2013 -2017 Г.) 

Наименование/цел на 
инвестицията 

№ на имота 
НТП преди и след 

изготвяне изготвяне 
/одобряване на ПУП 

Площ на 
имота 

Етап 

2013г. 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на казан 

ПИ 040059 
с.Жегларци 

От затревена нива в ПП 
казан за изваряване на 
ракия 

1.750 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на административни, 
стопански и ….т.н. сгради 

000164 Нова 
Камена 

От машинна 
промишленост в ПСД –
складиране и 
съхранение на 
селскостопанска 
продукция 

5.869 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на бензиностанция 

72271.88.219 
гр.Тервел 

От автогараж в 
бензиностанция 
търговия и услуги 

6.197 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

2014г. 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на казан 

111022 
Коларци 

От стоп двор в казан за 
изваряване на ракия 

0.544 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на базова станция 

72271.183.183 
Тервел 

От горска територия в 
базова станция 

0.600 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на административни, 
стопански и ….т.н. сгради 

38025 .123.10 
Коларци 

От стопански двор в ПСД 
–складиране на 
селскостопанска 
продукция и инвентар 

28.759 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на административни, 
стопански и ….т.н. сгради 

109001 
Зърнево 

От птицеферма в 
селскостопански сгради 
за отглеждане на 800 
крави 

49 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

2015г. 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на административни, 
стопански и ….т.н. сгради 

72271.169.331 
гр.Тервел 

стопански двор- ПСД, 
складиране на 
селскостопанска 
продукция и инвентар   

2.310 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на административни, 
стопански и ….т.н. сгради 

510002 Орляк стопански двор- ПСД, 
складиране на 
селскостопанска 
продукция   

7.650 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на административни, 
стопански и ….т.н. сгради 

510009 Орляк стопански двор- 
бензиностанция   

1.197 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на административни, 
стопански и ….т.н. сгради 

048006 
Зърнево 

стопански двор- 
площадка за третиране 
на отпадъци   

2 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

Промяна на инвестиционното 
намерение 

048006 
Зърнево 

от хранителна 
промишленост в ПСД 

23.750 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 
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Наименование/цел на 
инвестицията 

№ на имота 
НТП преди и след 

изготвяне изготвяне 
/одобряване на ПУП 

Площ на 
имота 

Етап 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на административни, 
стопански и ….т.н. сгради 

000088 
Зърнево 

от др. жил. терени в   
ПСД  
 

12.297дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на административни, 
стопански и ….т.н. сгради 

109001 и 
109002 
Зърнево 

Предвижда се свързано 
застрояване на двата 
имота и за ПИ 109002 се 
променя предназн. От 
птицеферма в 
кравеферма 

49 дка +18 
дка 

Одобрен 
ПУП със 
заповед 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на административни, 
стопански и ….т.н. сгради 

126001 Орляк От стопански двор – 
складове и силози за 
съхранение на зърнени 
храни ….  

28.027 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

2016г. 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на административни, 
стопански и ….т.н. сгради 

ПИ 096001 
Каблешково 

стопански двор- ПСД  3.845 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на жилище 

ПИ 039003 
Жегларци 

От други жилищни 
терени в жилищно 
строителство 

3.000 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на административни, 
стопански и ….т.н. сгради 

ПИ 025038 
Зърнево 

Смяна предназначение 
от нива във водоем и 
трафопост   

8.274 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

 Създаване на устройствена основа 
за изграждане на административни, 
стопански и ….т.н. сгради 

ПИ 027011 
Зърнево 

Смяна предназначение 
от нива във трафопост   

0.210 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на административни, 
стопански и ….т.н. сгради 

ПИ 033001 
Зърнево 

В условията на наредба 
19/2012г.   се установява 
предназначение ПСД –
селскостопански сгради 
за съхранение на 
растителна продукция   

37.777 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

 Създаване на устройствена основа 
за изграждане на административни, 
стопански и ….т.н. сгради 

ПИ 027004 
Зърнево 

В условията на наредба 
19/2012г.   се установява 
предназначение ПСД –
селскостопански сгради 
за съхранение на 
плодове и помещение за 
обитаване   

54.243 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на административни, 
стопански и ….т.н. сгради 

ПИ 096004 
Каблешково 

стопански двор- 
обществено и делово 
обслужване  

0.829 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на горски 
автомобилен път 

Горски 
пътища в 
землища 
Н.Кмена, 
Зърнево и 
Орляк 

Горски автомобилен път 
с обща дължина 2 км и 
сервитут 14.658 дка 

14.658 дка Одобрен с 
решение на 
ОбС Тервел 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на подземна оптична 
мрежа за електронни съобщения 

Полски 
пътища в 
землища 

Трасе на подземен 
оптичен кабел с обща 
дължина 23.206 км  

23.206 дка Одобрен с 
решение на 
ОбС Тервел 
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Наименование/цел на 
инвестицията 

№ на имота 
НТП преди и след 

изготвяне изготвяне 
/одобряване на ПУП 

Площ на 
имота 

Етап 

Главанци, 
Каблешково, 
Тервел и 
Безмер 

2017г. 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на административни, 
стопански и ….т.н. сгради 

ПИ 
81270.126.8 
Честименско 
 

От стопански двор в ПСД 
кравеферма 

4.124 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на административни, 
стопански и ….т.н. сгради 

103006 
Зърнево 
 

Предприятие за 
производство и 
бутилиране на бистри 
сокове 

5.461 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

Създаване на устройствена основа 
за изграждане на административни, 
стопански и ….т.н. сгради 

034041 
Професор 
Златарски 

От друг жилищен терен в 
кравеферма 

4.730 дка Одобрен 
ПУП със 
заповед 

 

От прегледаните инвестиционни предложения се очертава само едно с подобен на настоящото 

предмет – Разработване на находище за скално-облицовъчни материали „Коларци“ по кариерен 

способ в землището на с. Брестница община Тервел. Новото инвестиционно предложение е 

одобрено. Не се очакват кумулативни въздействия от реализирането му съвместно с разработване на 

кариера „Тервел-Бонево“ поради значителната отдалеченост – над 19 км. Находището попада на 

територията на защитени зони от мрежата Натура 2000 – ЗЗ „Суха река“ BG000107 и ЗЗ „Суха река“ 

BG002048. Кариерата в с. Брестница не засяга ЗЗ „Хърсовска река“ BG000106. Не е възможно 

кумулиране на въздействия. 

Няма нови инвестиционно предложения и нови устройствени планове, касаещи землището на с. 

Бонево. От издадените разрешения за строеж в землището на гр. Тервел най-близко разположен е 

обекта „Претоварна станция за битови отпадъци, 1032 кв.м. , имот72271.47.320 Тервел, с н.т.п. 

„сметище“. Той отстои от находище „Тервел-Бонево“ на разстояние 1,3 км. Сградите са построени и 

обекта е оценен в настоящия доклад и в доклада по ОВОС като съществуващ. Претоварна станция 

попада в границите на ЗЗ„Хърсовска река“ BG000106, но вида на оказваните въздействия не 

предполага сумиране с тези от настоящото инвестиционно предложение. Наслагване на въздействия 

на се очакват. Основната част от описаните инвестиционни предложения/ планове/ програми касаят 

урбанизирани територии или територии, които отстоят на значителни разстояния от настоящото ИП. 

Не се очакват негативни наслагвания на влияния от емисии на вредни газове и прах в атмосферния 

въздух. Не се очаква наслагване на шум и вибрации, които да въздействат негативно върху 

представители на фауната. 

На експертите не са известни други планове, програми и инвестиционни предложения на 

територията на община Тервел или такива, които да засягат защитена зона „Хърсовска река” 

BG0000106, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат 

неблагоприятно въздействие върху предмета и целите на опазване на зоната. Кумулиране на 

въздействията се получава при сходни влияния от подобни или различни дейности, засягащи едни и 

същи компоненти или фактори на околната среда или отделни влияния върху различни компоненти, 

които действащи съвместно формират значимо по стойност въздействие. Такива не се очакват. 
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4. ЕЛЕМЕНТИ НА ИП, КОИТО САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ С 

ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ ИНВЕСТИЦИОННИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХА МОГЛИ ДА ОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ИЛИ ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 
 

Върху защитените зони и техния предмет на опазване влияние ще окажат разкривните дейности, 

добива и закриването на обекта. 

 

При експлоатацията ще се завиши нивото на действие на антропогенните фактори в границите 

на кариерата – нивата на шум и вибрации, локално запрашаване на приземния атмосферен слой от 

движението на обслужващата техника на кариерата. Трайно, макар и незначително ще се завиши 

количеството на вредните вещества във въздуха, отделяни от механизацията – въглероден оксид, 

въглеводороди, азотни оксиди, серни оксиди, оловни аерозоли, алдехиди, сажди, водни пари и др. 

Няма риск от увреждане на терени от защитената зона извън границите на кариерата при навлизане 

на машини в тях или от разливи на гориво-смазочни материали, тъй като всички дейности ще се 

извършват в границите на площадката. 

Върху животинските видове влияние ще оказват шума и вибрациите от механизацията, което би 

могло да доведе до прогонване от близки територии на екземпляри от по-чувствителни към 

антропогенно присъствие видове, въпреки че шумът от движение на строителната механизация е 

равномерен и постоянен, което ще допринесе за възприемането му от животинските обитатели на 

съседните прилежащи терени. 

 

Специфичен източник на шум са взривните работи. Излъчваният шум е импулсен, с високи нива, 

зависещи от системата на взривяване и има краткотрайна продължителност (от порядъка на 

секунди), зависеща от големината на взривното поле. Взрив се предвижда веднъж месечно (едно 

взривяване: детонация за части от секундата, последващо срутване – 3 – 5 секунди). Въпреки, че 

зоната за безопасност за хора е определена на 500 м от взривното поле, пряко опасност за 

животински видове съществува единствено в рамките на самото взривно поле. 

При извършване на техническата рекултивация без съобразяване с моментното състояние на 

територията е възможно да бъдат разрушени създадени от добива местообитания на видове със 

специфични изисквания към средата. Важно е преди започване на изпълнението на този етап да се 

актуализира Проекта за рекултивация, подготвен в началото на концесионния период, като се 

определят за запазване скални ниши, разкрити скални пластове, скални насипи с южно изложение на 

откосите и други важни за видовете екологични ниши, ако запазването им не представлява заплаха 

за човешката безопасност. 

 

Извършването на предвидените дейности, по начин неотговарящ на изискванията, заложени в 

българското хармонизирано екологично законодателство, може да доведе до негативно въздействие 

върху защитените местообитания и местообитания на видове в близост до кариерата. 

От най-съществено значение за трайните ефекти след приключване на добива е изпълнението на 

дейностите по рекултивация. Разработването на кариерата за добив на камък и извършването на 

добив ще се извършват през значителен, но все пак ограничен по време период – 
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продължителността на предоставената концесия. За сравнение, извършеното в периода, предвиден 

за рекултивация ще остави трайни последствия във формата на релефа и ще даде начало на дълъг 

период за възстановяване на растителните и животински съобщества. 

При извършване на техническата рекултивация без съобразяване с моментното състояние на 

територията е възможно да бъдат разрушени създадени от добива местообитания на видове със 

специфични изиствания към средата. Важно е преди започване на изпълнението на този етап да се 

актуализира Проекта за рекултивация, подготвен в началото на концесионния период, като се 

определят за запазване скални ниши, разкрити скални плсатове, скални насипи с южно изложение на 

откосите и други въжни за видовете екологични ниши, ако запазването им не представлява заплаха 

за човешката безопасност. 

Биологичната рекултивация, в зависимост от проекта за изпълнението ѝ, има потенциал да 

допринесе за възстановяване на местообитания предмет на опазване. Подходящи за изпълнение са 

типични за района местни растителни видове, за което настоящия доклад дава препоръки. При избор 

на типичен за природните местообитания в района видов състав ще се постигне положителен ефект 

за територията на кариерата и за цялата околност, включително и на ниво защитена зона. 

В Ръководството „Добивът на минерални суровини за неенергийни цели и Натура 2000” се 

препоръчва мерките за рекултивация да са насочени директно към местообитанията и/или 

биологичните видове, предмет на неблагоприятни въздействия (т.e. възстановяването на същия тип 

местообитание/вид). 
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5. ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА, МЕСТООБИТАНИЯТА, ВИДОВЕТЕ И 

ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ И ТЯХНОТО ОТРАЗЯВАНЕ (ОТЧИТАНЕ) ЗА ИП 

5.1 ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ХЪРСОВСКА РЕКА“ BG0000106 

5.1.1 ОБЩО ОПИСАНИЕ 

Защитената зона е включена в списъците, приети с Решение № 611 от 16.10.2007 г. на 

Министерския съвет за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ 85/2007 г.). Защитената зона включва земи от 

територията на 6 общини от три различни области. 

Общата площ е 36 756.70 ха. 

 
ТАБЛИЦА 5.1.1-1  ЗЗ ХЪРСОВСКА РЕКА“ BG0000106  – АДМИНИСТРАТИВНИ ЕДИНИЦИ И ПЛОЩ 

Област Община Населени места 
Обща площ 

(ха) 

Добрич Тервел 

гр. Тервел, с. Безмер, с. Бонево, с. Войниково, с. Главанци, с. 
Градница, с. Зърнево, с. Каблешково, с. Кладенци, с. Нова Камена, 
с. Орляк, с. Полковник Савово, с. Професор Златарски, с. 
Честименско 

36 756.70 

Силистра 

Алфатар 
гр. Алфатар, с. Алеково, с. Бистра, с. Васил Левски, с. Кутловица, с. 
Цар Асен, с. Чуковец 

Дулово 
с. Върбино, с. Межден, с. Полковник Таслаково, с. Прохлада, с. 
Секулово, с. Скала 

Кайнарджа с. Войново, с. Попрусаново, с. Посев, с. Стрелково 

Силистра с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Попкралево, с. Срацимир 

Шумен Каолиново с. Тодор Икономово 

 

Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код 

№BG0000106 Хърсовска река обхваща сенчести дълбоки дерета, обрасли с храсти и ниски горски 

терени със селскостопанска земя. Типичен карстов пейзаж (сухи карстови долини, каньони и малки 

пещери и сухи ливади и пасища по платото), важни места за убежища за прилепите и местообитания 

за степните бозайници. 

 

Предмета и целите на опазване са взети от формуляр „Предмет и цени на опазване” от базата 

данни на МОСВ за защитените зони от Натура 2000 в България на адрес: 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000106/BG0000106_PS_

16.pdf 

 

 

 

 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000106/BG0000106_PS_16.pdf
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000106/BG0000106_PS_16.pdf
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ТАБЛИЦА 5.1.1-2  ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗЗ „ХЪРСОВСКА РЕКА” – BG0000106 ПО КЛАСОВЕ ЗЕМНО ПОКРИТИЕ 

Класове земно покритие % Покритие 

Вътрешни водни тела (застояла вода, течаща вода)  1.00 

Равнини, шубраци  6.00 

Сухи ливади, степи  24.00 

Други обработваеми земи  17.00 

Широколистни листопадни гори  45.00 

Иглолистни гори  1.00 

Смесени гори  1.00 

Изкуствен горски монокултури (напр. насаждения от тополи или екзотични дървета)  3.00 

Негорски площи, заети с растителни видове (включително градини, лозя, трайни насаждения)  1.00 

Други земи (включително градове, села, пътища, места за отпадъци, мини, индустриални 
обекти)  

1.00 

Общо покритие 100,0 

 

 
ФИГУРА 5.1-5 ЗЗ „Хърсовска река” – BG0000106 

 

Качество и значимост 

Скалистото суходолие на Хърсовска река е разположено в Добруджа, югозападно от град 

Силистра. На север достига до с. Войново, на юг до с. Безмер, като обхваща и суходолието на изток от 

село Попрусаново до село Средище. Мястото представлява суха речна долина, където водите се 

губят в карстовия терен. Значителна част от суходолието, главно по хълмовете, е покрита с първични 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА 

ВАРОВИК „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

РАЗРАБОТЕНО ОТ КОЛЕКТИВ НА  „ЕКОЛОГИКА РУСЕ“  ЕООД 
ТЕЛ. 0889-417-038, E-MAIL:  EKOLOGIKA_RUSSE@ABV.BG 
 

51  (113) 

дъбови гори от цер (Quercus cerris), на места примесени с граница (Quercus pubescens) и виргилиев 

дъб (Quercus virgiliana). Речното корито е обрасло със смесени гори от обикновен габър (Carpinus 

betulus) и полски клен (Acer campestre), а на места и с вторични гори и храсталаци от келяв габър 

(Carpinus orientalis), както и изкуствени тополови насаждения. Ливадите по суходолието са обрасли с 

ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма (Dichantium ischaemum), луковична 

ливадина (Poa bulbosa) и др. и по-рядко с мезоксеротермна растителност (Бондев, 1991). Долината е 

сравнително права, но при село Кутловица образува много завои. На много места по суходолието 

има отделни ниски скали и скални масиви, които в южната и северната му част се издигат до 60-70 м 

височина. Около суходолията са разположени селскостопански площи. 

 

Уязвимост 

Защитената зона е характерна със сенчести дълбоки дерета, обрасли с храсти и ниски горски 

терени със селскостопанска земя. Типичен карстов пейзаж (сухи карстови долини, каньони и малки 

пещери и сухи ливади и пасища по платото), важни места за убежища за прилепите и местообитания 

за степните бозайници. Тя е слабонаселена с хора. Селскостопанските дейности не оказват негативно 

влияние върху природните местообитания. Средството за поминък на местното население е главно 

отглеждане на животни за разплод, поради което пашата се явява като основен негативно 

въздействащ фактор, но въздействието е само върху териториите около селата. Култивиране, 

залесяване. Негативното въздействие е предимно от развитието на транспортната инфраструктура и 

прекалената паша. 

Районът е под умерено въздействие и би могло да има добри перспективи. Има само един 

натоварен второкласен път, който пеминава през Тервел – село Алеково – Алфатар. Останалите 

пътища са третокласни с минимален трафик. Около 30% от мястото е добре съхранено макар и 

широколистните гори да са издънкови. 

 

5.1.2 ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ 

 

Предмета и целите на опазване са взети от формуляр „Предмет и цени на опазване” от базата 

занни на МОСВ за защитените зони от Нагура 2000 в България на адрес: 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000106/BG0000106_PS_

17.pdf 

 

Целите на опазване в защитена зона са: 

J Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

J Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 

на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на 

естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на 

средата. 

J Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни 

природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 

видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000106/BG0000106_PS_17.pdf
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000106/BG0000106_PS_17.pdf
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5.1.3 ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 

5.1.3.1 Типове природни местообитания предмет на опазване в защитената 
зона 

ТАБЛИЦА 5.1.3-1  ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ I НА ДИРЕКТИВА 92/43/EEC 

КОД Пр. ИМЕ 

Площ в 

зоната 

(дка) 

% 

Покр. 
Предст 

Отн. 

площ 

Прир. 

ст. 

Цялост. 

оц. 

6110 * 
Отворени калцифилни или базифилни 

тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 
290.378 0.08 A C C B 

6210 * 

Полуестествени сухи тревни и храстови 

съобщества върху варовик (Festuco-

Brometalia) (*важни местообитания на 

орхидеи) 

3 785.940 1.03 B C A A 

6240 * Субпанонски степни тревни съобщества 36 756.700 10.00 A B C A 

6250 * 
Панонски льосови степни тревни 

съобщества 
4 686.480 1.28 A C B B 

8310  Неблагоустроени пещери  --- 43 броя - D C   

91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus 2 598.700 0.71 C C C C 

91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens 904.215 0.25 B C B B 

91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. 86 819.300 23.62 B A B B 

91M0  Балкано-панонски церово-горунови гори 126 083.000 34.30 B C B B 

91Z0  Мизийски гори от сребролистна липа 8 953.930 2.44 B B B B 

 

Код - четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на типовете хабитати в Приложение I към 

Директива 92/43/EEC. 

Пр. - приоритетност на хабитата съгласно Приложение I към Директива 92/43/EEC. 

Име - Българско име на хабитати съгласно Приложение I на Закона за биологичното разнообразие. 

% Покр. - процентно покритие на хабитате спрямо общата площ на обекта. 

Предст. - степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият тип хабитат е 

"типичен". Използвана е следната система за класифициране: A - отлична представителност, B - добра 

представителност, C - значима представителност, D - незначително наличие. 

Отн. площ - относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат, отнесена към общата 

площ от националната територия, покрита от този тип хабитат. Използваните интервали по класове са следните: 

А) 100 >= p >15%; B) 15 >= p > 2%; C) 2 >= p >0 

Прир.ст - Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен хабитат и възможности 

за възстановяване. Този критерий включва три под-критерия: i) степен на опазване на структурата; ii) степен на 

опазване на функциите; iii) възможности за възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: A: 

отлично опазване; B: добро опазване; C: средно или слабо опазване. 
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КОД Пр. ИМЕ 

Площ в 

зоната 

(дка) 

% 

Покр. 
Предст 

Отн. 

площ 

Прир. 

ст. 

Цялост. 

оц. 

Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип природен хабитат. 

Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като се взема предвид различната им тежест за 

разглеждания хабитат. Използвана е следната система за класифициране: A: отлична стойност, B: добра стойност, 

C: значима стойност 

 

 

5.1.3.2 Животински и растителни видове, предмет на опазване 

Предмет на опазване в зоната са местообитанията на 16 вида бозайници, 5 вида земноводни и 

влечуги, 1 вид риби, 8 вида безгръбначни и 3 вида растения. 

 

Видове, чийто местообитания са предмет на опазване в защитената зона. 

 
ТАБЛИЦА 5.1.3-2  БОЗАЙНИЦИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II НА ДИРЕКТИВА 92/43/EEC 

Код 
Име (на латински) 

Име (на български) 

Местна 

популац

ия 

Миграционна популация Оценка 

Размн Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. оц. 

1308 
Barbastella barbastellus 

Широкоух прилеп 
P    C B C B 

1352 
* Canis lupus 

Европейски вълк 
1-2i    C A C A 

2609 

Mesocricetus newtoni 

Добруджански (среден) 

хомяк 

V    C B C B 

1310 
Miniopterus schreibersi 

Дългокрил прилеп 
C    C B C B 

2633 
Mustela eversmannii 

Степен пор 
R    B A B A 

1307 
Myotis blythii 

Остроух нощник 
C    C B C B 

1316 
Myotis capaccinii 

Дългопръст нощник 
P    C B B B 

1321 
Myotis emarginatus 

Трицветен нощник 
P    C B C B 

1324 
Myotis myotis 

Голям нощник 
C    C B C B 

1306 
Rhinolophus blasii 

Средиземноморски 
P    C B C B 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА 

ВАРОВИК „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

РАЗРАБОТЕНО ОТ КОЛЕКТИВ НА  „ЕКОЛОГИКА РУСЕ“  ЕООД 
ТЕЛ. 0889-417-038, E-MAIL:  EKOLOGIKA_RUSSE@ABV.BG 
 

54  (113) 

Код 
Име (на латински) 

Име (на български) 

Местна 

популац

ия 

Миграционна популация Оценка 

Размн Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. оц. 

подковонос 

1305 
Rhinolophus euryale 

Южен подковонос 
P    C B C B 

1304 
Rhinolophus ferrumequinum 

Голям подковонос 
C    C B C B 

1303 
Rhinolophus hipposideros 

Малък подковонос 
C    D    

1302 
Rhinolophus mehelyi 

Подковонос на Мехели 
P    D    

1335 
Spermophilus citellus 

Лалугер 
C    C A C A 

2635 
Vormela peregusna 

Пъстър пор 
P    C A C A 

 

 
ТАБЛИЦА 5.1.3-3 ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II НА ДИРЕКТИВА 92/43/EEC 

Код 
Име (на латински) 

Име (на български) 

Местна 

популац

ия 

Миграционна популация Оценка 

Размн Зимув. Премин. Попул. Опазв. Изолир. Цял. оц. 

1279 
Elaphe quatuorlineata 

Ивичест смок 
P    C A C A 

1220 

Emys orbicularis 

Обикновена блатна 

костенурка 

C    C A C B 

1219 
Testudo graeca 

Шипобедрена костенурка 
R    C A C A 

1217 
Testudo hermanni 

Шипоопашата костенурка 
P    C A B A 

1993 
Triturus dobrogicus 

Добруджански тритон 
P    D    

 
ТАБЛИЦА 5.1.3-4  РИБИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II НА ДИРЕКТИВА 92/43/EEC 

Код 
Име (на латински) 

Име (на български) 

Местна 

попула

ция 

Миграционна популация Оценка 

Размн Зимув. 
Премин

. 

Попул

. 

Опазв

. 

Изолир

. 

Цял. 

оц. 
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Код 
Име (на латински) 

Име (на български) 

Местна 

попула

ция 

Миграционна популация Оценка 

Размн Зимув. 
Премин

. 

Попул

. 

Опазв

. 

Изолир

. 

Цял. 

оц. 

1134 
Rhodeus sericeus amarus 

Европейска горчивка 
P    D    

 
ТАБЛИЦА 5.1.3-5  БЕЗГРЪБНАЧНИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II НА ДИРЕКТИВА 92/43/EEC 

Код 
Име (на латински) 

Име (на български) 

Местна 

попула

ция 

Миграционна популация Оценка 

Размн Зимув. 
Премин

. 

Попул

. 

Опазв

. 

Изолир

. 

Цял. 

оц. 

4045 
Coenagrion ornatum 

Ценагрион 
R    C A B A 

1052 
Hypodryas maturna 

Хидриас 
R    A A A A 

1078 
* Callimorpha 

quadripunctaria 
R    C A B A 

1060 
Lycaena dispar 

Лицена 
R    B A A A 

1088 
Cerambyx cerdo 

Обикновен сечко 
R    C B C A 

1083 
Lucanus cervus 

Бръмбар рогач 
R    C B C A 

1089 
Morimus funereus 

Буков сечко 
R    C B C A 

1087 
* Rosalia alpina 

Алпийска розалия 
R    C B C A 

 
ТАБЛИЦА 5.1.3-6  РАСТЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II НА ДИРЕКТИВА 92/43/EEC 

Код 
Име (на латински) 

Име (на български) 
Популация 

Оценка 

Попул. Опазв. Изолир. Цял. оц. 

2125 
Potentilla emilii-popii 

Емилипопово прозорче 
P B C C B 

2327 
Himantoglossum caprinum 

Обикновена пърчовка 
P C C C C 

4067 
Echium russicum 

Червено усойниче 
P C B C B 
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5.2 СЪОБРАЗЯВАНЕ НА ИП СЪС ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА И ЦЕЛИТЕ И НА ОПАЗВАНЕ 

 

Естеството на инвестиционното предложение е добив по открит способ на варовик и основната 

цел е извличане на полезното изкопаемо. Въпреки това са търсени щадящи за околната среда 

параметри на основните дейности. 

J Предвижда се добив от находище, което е разработвано в миналото. Значителна част от 

оценяваната територия е вече, нарушена, без почвена покривка. 

J За реализиране на ИП не се налага строителство на пътища и довеждащи съоръжения. 

J Не се предвижда строителство на трайни сгради и съоръжения. 

J На площадката не се предвижда съхранение на опасни вещества. 

J На площадката не се предвижда извършване на ремонтни дейности. 

J Предвидения добив е със слаба интензивност – добиване на суровината за дълъг 

период от време – 35 години; 

J Не се предвижда работа в тъмната част на денонощието, което е благоприятно за 

нощноактивните видове; 

J Незначителна част от площадката засяга картирани природни местообитания и то по 

границата си, без да ги фрагментира; В етапа на рекултивация има реална възможност 

за компенсиране на тази загуба с възстановяване на растителното покритие в 

благоприятен състав; 

J Не се предвиждат дейности, които да увреждат съседни територии. Всички 

спомагателни дейности, включително съхранение на откривката ще се извършват в 

границите на площадката; 

J С изпълнение на направените с този доклад препоръки за етапа на рекултивация е 

възможно постигане на положителен ефект върху защитената зона. 

В т. 6 по-долу е направен анализ за очакваното въздействие от изпълнението на ИП върху всяка 

от целите на опазване на защитената зона. 
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6. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИП ВЪРХУ 

ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ХЪРСОВСКА 

РЕКА“ BG0000106 

6.1 ОПИСАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛОЩАДКАТА НА ИП 

Според биогеографското райониране на България проучваната територия попада в 

Севернобългарски район, Лудогорски подрайон ( по Груев, 1988). 

Севернобългарският биогеографски район има широчинно разположение и се характеризира с 

умереноконтинентален климат. Той обхваща цялата територия на България северно от Стара планина 

и достига на изток до Черноморския район. Към него се отнасят и високите западни полета – 

Софийско, Радомирско и Пернишко, заедно с ниските части на заобикалящите ги планини, чийто 

климат има същите черти като тези на Северна България и обуславя наличието на аналогична биота. 

Климатът в района е умереноконтинентален, с летен максимум на валежите през юни и зимен 

минимум през февруари и значителни температурни колебания през годината. Севернобългарският 

район се характеризира с млада биота, която се е разпространявала и развивала в него през 

кватернера и тук почти липсват палеоендемити. Фауната на района е доминирана от европейско-

сибирските, средноевропейските, холарктичните и холопалеарктичните видове, но има и не малка 

част степни форми, както и единични субмедитерански видове. 

Въз основа на физикогеографските и биотични особености в различните му части 

Севернобългарският район се разделя на 5 подрайона – Дунавски, Лудогорски, Добруджански, 

Предбалкански и Софийско-Радомирски подрайони. 

Регионът на град Тервел попада в Лудогорски подрайон. Тук релефът е хълмист и горист. А на 

места се наблюдават смесени ливадни и гористи територии като естествен преход към 

степноподобните ландшафти на Добруджа и остатъчно лесостепния район на Дунавската равнина. 

Горските съобщества са съставени предимно от цер (Q. cerris) и космат/бял дъб (Q. pubescens), 

виргилиев дъб (Q. virgiliana), дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora), по-рядко клен (Acer 

campestre), благун (Q. frainetto), габър (Carpinus betulus) или сребролистна липа (Tilia tomentosa). 

Обликът на фауната на Лудогорския подрайон се определя от горските видове, а югоизточната му 

част е богата на водолюбиви птици. 

 

В границите на находище Тервел-Бонево се наблюдават три основни групи екосистеми: 

J Открити скали с единични растения, които са хоризонтални (стара кариера), отвесни 

(стари стъпала на добивни хоризонти) и неспоени скални сипеи (останали от стари 

добивни дейности); 

J Естествена или близка на естествена растителност – ливадни съобщества, единично 

ниски храсти и малка група дървета на площ около 1.5 дка. 

J Обработваеми площи. 

 

Голяма част от територията на находище „Тервел-Бонево” е стара съществуваща кариера за 

добив на варовик. При изземване на скалните маси е създадена скална площадка, която е равна и 
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почти идеално хоризонтална. Потенциалните рискове за негативно въздействие на ИП върху 

природните местообитания се изразяват с пряко унищожаване на местообитания при разкриване на 

залежите, добавяне на антропогенни въздействия и повишаване интензивността на човешкото 

присъствие в района. 

 

 
ФИГУРА 6.1-6 РАСТИТЕЛНОСТ В ГРАНИЦИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА ИП 

 

 

От общата площ на находище „Тервел-Бонево“ – общо 123.6 дка, едва 29.1 дка са заети от 

естествена или близка до естествена растителност. От площадката 62.4 дка са нарушените терени в 

следствие на добив в миналото, а 32.3 дка са обработваеми земи, които се ползват като такива. 

Към площите с естествена растителност са включени 1 участък от селскостопански път и 1 малка 

група дървета – основно американски ясен с площ 1.5 дка. Останалите площи са ливади и ливади с 

появяващи се на повърхността скали с малобройно участие на храсти. 

 

Горски територии 

По-долу са представени данните за териториите, които са част от ДГФ, стопанисвани от ДЛС 

Тервел. Информацията е взета от информационна платформа на WWF за горите в България 

(https://gis.wwf.bg/mobilz/#). 

 
ТАБЛИЦА 6.1 -2  ОПИСАНИЕ НА ГОРСКАТА РАСТИТЕЛНОСТ В РЕГИОНА НА НАХОДИЩЕ ТЕРВЕЛ-БОНЕВО И СЪСЕДНИ 

ТЕРИТОРИИ 

Отдел 
Под- 

отдел 
Площ 
(ха) 

Землище 
Попада/ 
Част от 

имот № 

Състав на 
горите 

Възраст 
Местоположен
ие спрямо ИП 

Описание 

142 е 4.9 Тервел - 
Махалебк
а 

50 
В съседство без 
обща граница 

 

142 г 2.4 Тервел 
72271.64.
40 

Акация 7 
В близост без 
обща граница 

 

https://gis.wwf.bg/mobilz/


ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА 

ВАРОВИК „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

РАЗРАБОТЕНО ОТ КОЛЕКТИВ НА  „ЕКОЛОГИКА РУСЕ“  ЕООД 
ТЕЛ. 0889-417-038, E-MAIL:  EKOLOGIKA_RUSSE@ABV.BG 
 

59  (113) 

Отдел 
Под- 

отдел 
Площ 
(ха) 

Землище 
Попада/ 
Част от 

имот № 

Състав на 
горите 

Възраст 
Местоположен
ие спрямо ИП 

Описание 

142 ж 0.2 Тервел 
72271.64.
40 

Махалебк
а 

55 
В близост без 
обща граница 

 

142 з 0.8 Бонево 000054 
Махалебк
а 

55 
В съседство с 
обща граница 

- 

142 и 0.2 Бонево 000084 
Американ
ски ясен 

55 
Попада в 
границите на 
ИП 

Единични 
дървета с 
височина до 8 
м. Малка 
изредена група 
дървета 

142 к 1.8 Бонево - Гледичия 50 
В близост без 
обща граница 

 

142 м 1.8 Бонево - Акация 35 
В близост без 
обща граница 

 

142 5 5.3 Тервел 
72271.64.
40 

Незалесен
а площ 

- 

Попада 
частично в 
границите на 
ИП 

Частта от ИП 
представлява 
ливади с тревна 
растителност  

142 6 2.8 Тервел 
72271.64.
40 

Незалесен
а площ 

- 
Попада в 
границите на 
ИП 

Съществуваща 
изоставена 
кариера 

142 7 1.6 Бонево 000056 
Незалесен
а площ 

- 

Попада 
частично в 
границите на 
ИП 

Съществуваща 
изоставена 
кариера 

142 8 1.9 Бонево 000084 
Незалесен
а площ 

- 

Попада 
частично в 
границите на 
ИП 

Скали от стара 
кариера и 
участъци с 
ливадна 
растителност 

142 9 9.3 Бонево - 
Незалесен
а площ 

- 
В близост без 
обща граница 

 

143 н 1.8 Тервел - Акация 55 
В близост без 
обща граница 

 

143 м 2.3 Тервел - Гледичия 1 
В близост без 
обща граница 

 

143 4 0.3 Тервел - 
Незалесен
а площ 

- 
В близост без 
обща граница 

 

143 0 3.4 Тервел - 
Полски 
ясен 

45 
В близост без 
обща граница 

 

143 л 8.5 Тервел - Цер 55 
В близост без 
обща граница 

 

 

Както се вижда от данните в границата на площадката на ИП единствено подотдел 142-и 

представлява горско насаждение, останалите са негорски територии. Площта му е 0.2 ха с основен 

вид американски ясен. 

Схемата по-долу е получена с автоматично нанасяне на координатите на находището върху 

сателитно изображение и слой „гори” от базата данни на WWF. Със зелено за означени горските 

територии. 
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ФИГУРА 6.1-2 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА НАХОДИЩЕ ТЕРВЕЛ-БОНЕВО НА АДМИНИСТРАТИВНАТА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

6.2 ВЕРОЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ, ПРЕДМЕТ НА 

ОПАЗВАНЕ 

6.2.1 ОБЩ АНАЛИЗ НА ВСИЧКИ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ, ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ В ЗЗ 

Не се предвиждат дейности извън границите на имота. 

По-долу е направен пълен анализ на степента на очакваните влияния за всяко едно природно 

местообитание от списъка с предмета на опазване на „Хърсовска река“ BG0000106. Според 

документацията, в зоната се опазват 10 типа природни местообитания, характерни за този район, 7 

от които с приоритетно значение. 
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ТАБЛИЦА 6.2.1-1  ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ, ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ В ЗЗ „ХЪРСОВСКА РЕКА“ BG0000106 

Код по Директива 
92/43/ЕЕС и 

Наименование 
Обща характеристика на природното местообитание Описание на очакваните въздействия 

6110* 
 
Отворени 
калцифилни или 
базифилни 
тревни 
съобщества от 
Alysso-Sedion albi 

Отворени ксерофилни пионерни съобщества върху плитки варовикови или 
алкални почви с преобладаване на пролетни едногодишни и сукулентни 
растения, най-често Sedum album, S. acre, S. hispanicum от съюз Alysso 
alyssoidis-Sedion albi. Формират неголеми петна в карстовите райони в 
ниските - до 700-1000 m н.в., континентални региони на страната. Подобни 
съобщества могат да възникнат върху изкуствени субстрати - депозити от 
кариери, но те не бива да се вземат под внима-ние. От тях също трябва да 
се изключат и терофитните среди-земноморски степи – клас Thero-
Brachypodietea, които се срещат в най-южните части на страната. 
 
Растения: 
Alyssum alyssoides, Acinos arvensis, Arabis recta, Arenaria serpillifolia, 
Cerastium spp., Erophila verna, Jovibarba heuffelii, Holosteum umbellatum, 
Medicago minima, Minuartia setacea, Poa bulbosa, Paronychia cephalotes, 
Saxifraga tridactylites, Scleranthus annuus, Sedum spp., Sempervivum spp., 
Teucrium montanum, Syntrichia ruralis, Grimmia pulvinata. 
 
Разпространение в България: 
Ниските карстови райони в цяла България - Предбалкана, су-ходолията на 
Лудогорието, каньоните в Дунавската равнина, ниските планини в Западна 
България (Софийско). 
 
Местообитания, с които най-често се свързва или формира комплекси: 
40A0, 6210, 6240, 6250, 62А0, 91H0, 91M0. 
Навсякъде това местообитание заема малки площи и обра-зува комплекси 
в зависимост от съотношението на голите скални разкрития и местата с 
тънката почвена покривка с многогодишните тревни съобщества от клас 
Festuco-Brometea и с отворените ксеротермни гори и храсталаци, които на 
такива места са доминирани най-често от Quercus pubescens, Fraxinus ornus, 
Carpinus orientalis, Paliurus spina-christi. 
 

При извършено картиране природно местообитание 6110* е установено 
в ЗЗ Хърсовска река с обща площ от 37,94 хa. Това се равнява на 0,103 % 
от общата площ на ЗЗ (36756,7 ха). 
Липсва фрагментация в рамките на местообитанието. 
В повече от 90% от площта на полигоните на природното местообитание 
се наблюдават открити варовикови субстрати, покрити с мъхове и лишеи. 
Голяма част от установените на терен видове са типични за природното 
местообитание: Achillea ageratifolia, A. clypeolata, Allisum saxatile, 
Convolvulus cantabrica, Erophila verna,  Festuca rupicola,  Hieracium pilosella, 
Holosteum umbellatum, Jovibarba heuffelii, Minuartia caespitosa, Sedum 
acre, S. album 

Местообитанието заема много малки площи на открити варовикови 
субстрати на по-малка надморска височина. Това основно са терасите на 
ръбовете на скалните каньони и ждрела. Характерно е че участват 
терофити и ниски сукулетни в съчетание с богатство на мъхове и лишеи. 
Развитието му е предимно през зимата и пролетта, когато на скалите 
влагата е още достатъчна. През лятото мъховете и лишеите изпадат в 
анабиоза. Формират неголеми петна в карстовите райони в ниските (до 
700-1000 м н.в.) континентални региони на страната. 
Опазва се в 116 защитени зони. В границите на защитените зони се 
опазват 76,7% от площите на природно местообитание 6110*. Площ на 
национално ниво – 2 224,4 ха. В Континенталния биогеографски регион 
се намират 1971,87 ха от площите на природно местообитание 6110*. В 
Алпийския попадат 166,93 ха, а в Черноморския – 85,56 ха. 
 
В границите на площадката на бъдещите добивни дейности се среща на 
малка площ. 
Въздействията подробно са описани и анализирани под таблицата. 
В границите на ИП попадат 1.95 дка 
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Код по Директива 
92/43/ЕЕС и 

Наименование 
Обща характеристика на природното местообитание Описание на очакваните въздействия 

6210 
 
Полуестествени 
сухи тревни и 
храстови 
съобщества 
върху варовик 
(Festuco 
Brometalia) 
(важни 
местообитания 
на орхидеи) 

Ксеротермни до мезоксеротермни тревни съобщества на варовикова 
основа от разред Festucetalia valesiacae. Предс-тавени са както от 
континентални или субконтинентални па-сища или ливадни степи, така и от 
многогодишни тревни съ-общества на варовити склонове от 
субсредиземноморските региони. Много от тези съобщества са вторични - 
на мястото на унищожени гори. Видовият състав е изключително разно-
образен. Най-често доминират Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, 
Stipa spp., Festuca valesiaca и по-рядко многогодишни Bromus spp. в 
предпланините на Западна България. 
Важните места с орхидеи се определят на основата на един или няколко от 
следните критерии: 
• местообитание с участие на голям брой видове орхидеи. 
• местообитание на популация от поне един вид орхидеи, смятани като 
нетипични за тази територия. 
• местообитание на един или няколко вида орхидеи, смятани като редки за 
тази територия. 
 
Растения: Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Stipa capillata, S. 
pennata agg., Festuca valesiaca, Brachypodium pinnatum, Bromus inermis, B. 
erectus, Poa angustifolia, Anthyllis vulneraria, Coronilla varia, Carex 
caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, Dianthus giganteus, D. 
moesiacus, Eryngium campestre, Koeleria macrantha, Filipendula vulgaris, 
Convolvulus cantabrica, Salvia nemorosa, Leontodon crispus, Medicago falcata, 
Anacamptis pyramidalis, Gymnadenia conopsea, Ophrys mammosa, O. cornuta, 
Orchis mascula, O. militaris, O. morio, O. purpurea, O. ustulata, O. tridentata, 
Origanum vulgare, Polygala vulgaris, P. major, Primula veris, Sanguisorba minor, 
Scabiosa columbaria, Veronica prostrata, V. teucrium, Helianthemum 
nummularium, Fumana procumbens, Adonis vernalis, Euphorbia nicaeensis, 
Silene otites, Thymus spp. 
 
Разпространение в България: 
В цяла България до около 1000 м н.в. 

При извършено картиране природно местообитание 6210 е установено в 
ЗЗ Хърсовска река на площ от 609,61 хa. Това се равнява на 1,66 % от 
общата площ на ЗЗ (36756,7 ха на ЗЗ). 

В повече от 90% от площта на полигоните на природното местообитание 
доминиращ вид е Chrisopogon gryllus. Липсва фрагментация в рамките на 
местообитанието. Голяма част от установените на терен видове са 
типични за природното местообитание: Aegilops spp., Anthoxanthum 
odoratum, Asperula cynanchica, Bromus spp., Centaurea orientalis, 
Chrysopogon gryllus, Convolvulus cantabrica, Coronilla varia, Dichantium 
ischaemum, Eryngium campestre, Festuca valesiaca, Leucanthemum vulgare, 
Medicago spp., Origanum vulgare, Poa angustifolia, Potentilla recta agg., 
Salvia nemorosa, Thymus spp. 

Важните места за орхидеи се определят, ако в конкретно местообитание 
се срещат голям брой орхидеи, ако е установена популация поне на един 
вид от тях, но той е нетипичен за тази територия, и ако сa установени 
един или няколко вида орхидеи, редки за тази територия. 
 
Опазва се в 85 защитени зони. В защитените зони се намират 92,8% от 
площите на природно местообитание 6210. Площ на национално ниво – 
117245,06 ха. Природно местообитание 6210 е разпространено в три 
биогеографски региона, като разпределението на площите е както 
следва: Континентален регион – 91146,53 ха , Алпийски регион –и 
16903,05 ха, Черноморски регион – 9195,48 ха. 
 
В границите на площадката на бъдещите добивни дейности се среща. 
Въздействията подробно са описани и анализирани под таблицата. 
В границите на ИП попадат 2.87 дка. 
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Код по Директива 
92/43/ЕЕС и 

Наименование 
Обща характеристика на природното местообитание Описание на очакваните въздействия 

6240* 
 
Субпанонски 
степни тревни 
съобщества 
 

Отворени ксеротермни съобщества от степен тип, домини-рани от туфести 
житни, полухрастчета и многогодишни тре-висти растения от съюз Festucion 
valesiacae и свързаните с него синтаксони. Тези съобщества са развити 
предимно на склонове с южно изложение, върху плитки и деградирали ху-
мусно-карбонатни почви, на варовици, мергели и песъчливо-глинести 
сипеи. Срещат се в районите с континентален кли-мат на надморска 
височина до около 1000 m. Имат много разнообразен флористичен състав с 
участие както на типич-ни степни видове, така и на субсредиземноморски и 
енде-мични видове. 
 
Растения: 
Festuca valesiaca, F. rupicola, Stipa capillata, S. tirsa, Dichanthium ischaemum, 
Melica ciliata, Crupina vulgaris, Orlaya grandiflora, Carex humilis, Allium flavum, 
A. moschatum, Hesperis tristis, Iris pumila, Ranunculus illyricus, Teucrium 
chamaedrys, Т. polium, Medicago minima, Rhodax canus, Poa bulbosa, 
Scorzonera mollis, S. hispanica, Salvia nutans, Sanguisorba minor, Potentilla 
recta agg., Seseli rigidum, Sideritis montana, Alyssum alyssoides, Artemisia 
austriaca, Astragalus austriacus, A. onobrychis, Oxytropis pilosa, Herniaria 
incana, Gypsophila glomerata, Linum tenuifolium, L. tauricum, L. austriacum, 
Satureja montana, Achillea clypeolata, Vinca herbacea. 
 
Разпространение в България: 
В Северна България - Предбалкана, Дунавската равнина, по-ограничено в 
Западна България. 
Трябва да се разграничават от калцифилните съобщества в по-южните 
региони на страната, които са към средиземно-морската и илирийската 
растителност, както и с подобните им от Добруджа и част от Североизточна 
България, които спадат към понтийските степи. 

Природно местообитание 6240* е представено в ЗЗ Хърсовска река с 
обща площ от 2772,69 хa. Това се равнява на 7,54 % от общата площ на ЗЗ 
(36756,7 ха). 
В съобществата доминират следните видове (или родове): Satureja spp., 
Achillea clypeolata, Gypsophila glomerata, Allium spp., Thymus spp., Muscari 
racemosum, Theucrium montanum, Th. polium. 
Разпространението на природно местообитание 6240 * обхваща основно 
териториите в защитените зони – 96,1%. Площ на национално – 15391,98 
ха, която е резултат от картиране на терен и модел на разпространение 
извън зоните, основаващ се също на данни от картирането. 
В границите на Континенталния биогеографски регион попадат 15286,38 
ха от площите на природно местообитание 6240 *. В Алпийския регион 
площта е 92,89 ха, а в Черноморския – 12,71 ха.  
Опазва се в 25 защитени зони в националната мрежа Натура 2000. 
 
В границите на ИП попадат 5.14 дка. 
В границите на площадката на бъдещите добивни дейности се среща. 
Въздействията подробно са описани и анализирани под таблицата. 

6250 
 
Панонски 
льосови степни 
тревни 

Доминирани от житни треви степи и пасища на льосови въз-вишения. 
Дебелината на льоса достига до 30-50 м и е покрит с черноземни почви с 
различна степен на деградация. В за-висимост от мощността на почвата 
преобладават или гъсто-туфести степи, доминирани от Chrysopogon gryllus, 
Dichanthium ischaemum, Stipa tirsa, или на местата с разкри-тия на льоса - 

Съобразно данните от проведеното картиране през 2012 г., природно 
местообитание 6250* е представено в ЗЗ Хърсовска река с обща площ от 
416,80 хa. Това се равнява на 1,13 % от общата площ на ЗЗ (36756,7 ха). 

Не се среща в изследваните територии, нито в съседни или в 
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Код по Директива 
92/43/ЕЕС и 

Наименование 
Обща характеристика на природното местообитание Описание на очакваните въздействия 

съобщества по-отворени съобщества на Stipa capillata, Agropyron cristatum, Kochia 
prostrata. Запазени са само по склоновете на някои стръмни льосови 
форми. В състава на тези съобщества се срещат много типични степни 
видове. 
 
Растения: 
Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Stipa tirsa, Artemisia austriaca, 
Astragalus vesicarius, A. austriacus, A. onobrychis, A. ponticus, A. pubiflorus, 
Agropyron cristatum, Centaurea stereophylla, Dianthus pontederae ssp. 
kladovanus, Crambe tataria, Nonea pulla, Salvia nemorosa, S. nutans, S. 
argentea, S. aethiopis, Rindera umbellata, Phlomis tuberosa, Festuca valesiaca, 
Falcaria vulgaris, Sternbergia colchiciflora, Elymus elongatus, Chamaecytisus 
supinus, Ch. austriacus, Ch. kovacevii. 
 
Разпространение в България: 
В Северната Дунавска равнина – около Бяла, Свищов, Нико-пол, Оряхово, 
Козлодуй, Лом и др. 
 

близкоразположени. 

В обхвата на ОУП не се среща и отрицателни въздействия не се очакват. 
Няма да бъде засегнато. ИП не предвижда дейности, които да засягат 
местообитанието. 
Въздействие 0. 

8310 
 
Неблагоустроен
и пещери 

Пещери, които не са благоустроени и достъпни за широката публика, 
включително техните водни тела, обитавани от тясно специализирани, 
приоритетни за опазване или ендемични видове. 
 
Растения: Само мъхове и водораслови килими на входовете на пеще-рите. 
Животни:  
Изключително специализирана, високо ендемична и реликт-на фауна. 
Предимно безгръбначни, които живеят единствено в пещерите и 
подземните води - твърдокрили насекоми – Carabidae и многоножки - 
Lithobiidae. Пещерните водни без-гръбначни са основно ендемични и 
реликтни ракообразни - Isopoda, Amphipoda, Syncarida, Copepoda и водни 
мекотели - Hydrobiidaе. Пещерите са изключително важно местооби-тание 
за прилепите - много от тях застрашени, а 10 вида в България се 
размножават също в тях - Rhinolophus sp., Myotis myotis, M. blythii, M. 
capaccinii, M. emarginatus, Miniopterus schreibersii. В някои пещери гнездят 

Съобразно данните от проведеното картиране и данните от ГКП, 
природно местообитание 8310 е представенo в зоната с общо 43 пещери. 
използван публично достъпния вариант на Главната картотека на 
пещерите (ГКП) в България поддържана от членовете на Българската 
федерация по спелеология. Общата дължина на картираните подземни 
галерии в регистрираните пещери е пресметната на 1,8 km. 
 
Пещерите в зоната се използват от 7 пещеролюбиви вида прилепи, чиято 
обща численост през лятото достига до 70 екз. и 4 екз. през зимата. 
Най-близко разположените пещери се намират край с. Бистра и край с. 
Върбоно и двете на разстояния над 10 км. 
 
Природното местообитание не се среща в изследваните територии. ИП 
не предвижда дейности, които да засягат местообитанието. 
Въздействие 0. 
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колонии на Pyrrhocorax graculus, а привходните части се обитават от 
Columba livia, Hirundo daurica, Strix aluco, Bubo bubo. 
 
Разпространение в България: 
Карстовият релеф, включително пещерите, са характерни за района на 
Североизточна България - Поломието, суходолията - Суха и Хърсовска река, 
долините на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра; Предбалкана; Стара планина; 
Краището - Ко-нявска, Земенска, Осоговска планина; Северен Пирин; части 
от Южен Пирин и Славянка; Западни Родопи - Добростански масив, 
Триградско-Ягодински район, горно поречие на р. Арда. На територията на 
Източни Родопи са разпространени вулкански пещери в андезити. 
 

91G0* 
 
Панонски гори с 
Quercus petraea 
и Carpinus 
betulus 

Мезофилни гори с доминиране на Carpinus betulus и/или Quercus petraea 
agg. върху колувиални – свлечени от горната част на хълмовете, свежи, 
плитки почви, на варовикова основа. Те се срещат на сенчести, влажни 
склонове и долове, в суходолията и каньони-те на Северна България. Имат 
характер на интразонална расти-телност в пояса на ксеротермните дъбови 
гори, защото са силно фрагментирани и сa на малка надморска височина 
(150-500 м н.в.). В състава им участват, както типични мезофилни видове от 
съюза Carpinion, така и по-ксерофитни видове от околните дъбови гори. 
 
Типични растения: 
Carpinus betulus, Quercus petraea agg. (вкл. Quercus daleschampii), Q. robur, 
Q. cerris, Tilia cordata, Acer campestre, Ruscus aculeatus, R. hypoglossum, 
Carex pilosa, Euphorbia amygdaloides, Symphytum tuberosum, Dentaria 
bulbifera, Glechoma hirsuta, Festuca heterophylla, Evonymus verrucosus, 
Sorbus torminalis, Galium pseudaristatum, Viola mirabilis, V. reichenbachiana, 
Convallaria majalis, Hedera helix, Galanthus elwesii, Lathyrus vernus, 
Doronicum orientale, Corydalis spp., Anemone ranunculoides. 
 
Разпространение в България –  Северна България – Предбалкана, южните 
части на Дунавската равнина и в Лудогорието, по-рядко на други места в 
страната.  

Природно местообитание 91G0 е представено в ЗЗ Хърсовска река с обща 
площ от 181,66 хa. Това се равнява на 4,94 % от общата площ на ЗЗ 
(3675,67 xa). 
 
Видовият състав на приземната растителност е типичен за този тип гори: 
Brachipodium sylvaticum, Viola odorata, Arum maculatum, Geum urbanum, 
Mycelis muralis, Geranium robertianu, Galium aparine, Asplenium ruta-
muraria, Campanula bononiense, Hedera helix, Parietaria communis. 
Полигоните на природно местообитание 91G0 в защитена зона 
BG0000106 „Хърсовска река” се намират в много добро състояние и 
отговарят напълно на изискванията за благоприятно природозащитно 
състояние по отношение на повечето параметри с изключение на общо 
заеманата площ спрямо референтната стойност. 
 
Не се среща в изследваните територии, нито в близкоразположени 
такива. 
 
ИП не предвижда дейности, които да засягат местообитанието. 
Въздействие 0. 
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Местообитания, с които най-често се свързва или формира комплекси 
91I0, 91H0. 91M0, 91Z0. 
 

91H0 
 
Панонски гори с 
Quercus 
pubescens 
 

Разредени, ксерофитни дъбови гори, доминирани от Quercus pubescens, 
върху много сухи (често с южно изложение) места със скелетни, плитки 
почви на варовикова основа, която се разкрива като различни по големина 
скални блокове. Заради континенталните условия и антропогенното 
влияние горите са предимно фрагментарни и имат храсталачен облик. 
Видо-вият им състав е богат, често включва сухолюбиви видове от 
ксеротермните пасища или окрайнините на горите. Това местообитание е 
свързано с варовиковите възвишения на местата с континентален климат. 
 
Растения: 
Quercus pubescens, Q. virgiliana, Q. frainetto, Q. cerris, Fraxinus ornus, Acer 
monspessulanum, Carpinus orientalis, Sorbus domestica, Cornus mas, Geranium 
sanguineum, Pyrus pyraster, Buglossoides purpurocaerulea, Campanula 
bononiensis, Filipendula vulgaris, Carex michelii, Euphorbia polychroma, Lactuca 
quercina, Limodorum abortivum, Acanthus balcanicus, Orchis purpurea, O. 
simia, Paeonia peregrina, Dictamnus albus, Scorzonera hispanica, Echinops 
sphaerocephalus, Laser trilobum, Helleborus odorus, Althaea cannabina, 
Chamaecytisus albus, Potentilla micrantha, Pulmоnaria mollis, Tanacetum 
corymbosum, Viola suavis, V. hirta. 
 
Разпространение в България: 
В Северна България – в Предбалкана и части от Дунавската равнина; в 
Североизточна България и в предпланините и нис-ките планини на Западна 
България. 
 
Местообитания, с които най-често се свързва или формира комплекси: 
40A0, 91АА, 91I0, 91M0. Горите от космат дъб често формират мозайки със 
сухите, варовити пасища и храсталачните гори на Carpinus orientalis. 
 

Природно местообитание 91Н0 е представено в ЗЗ Хърсовска река с обща 
площ от 83,65 хa. Това се равнява на 0,22 % от общата площ на ЗЗ 
(36756,7 ха). 
Видовият състав на приземната покривка в това местообитание е 
типичен. Нейното обилие не е високо (30%), което е обусловено от 
относително добре развития склоп на дървесния етаж. Някои от най-
типичните видове са: Bromus sterilis, Calistegia sylvatica, Hedera helix, 
Stelaria media, Hypericum perforatum, Galium aparine, Urtica dioica, Geum 
urbanum, Parietaria communis. 
 
Не се среща в границите на площадката на бъдещите добивни дейности. 
При извършеното картиране през 2012 г. местообитанието е установено в 
близкоразположени терени без обща граница. 
 
Въздействията подробно са описани и анализирани под таблицата. 
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91I0 
 
Евро-сибирски 
степни гори с 
Quercus spp. 

Ксеротермни дъбови гори, доминирани от Quercus cerris, а на 
Добруджанското плато – от Quercus pedunculiflora. Срещат се в регионите с 
най-континентален климат. Във видовия им състав участват както типични 
за ксеротермните дъбови гори елементи, така и някои лесостепни 
елементи. 
 
Растения: 
Quercus cerris, Q. pubescens, Q. pedunculiflora, Q. petraea, Acer campestre, A. 
tataricum, Sorbus domestica, Cotinus coggygria, Cornus sanguinea, Crataegus 
monogyna, Euonymus verrucosus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Pyrus 
pyraster, Rhamnus catharticus, Ulmus minor, Buglossoides purpurocaerulea, 
Carex michelii, Dactylis glomerata ssp. aschersoniana, Geum urbanum, Latyrus 
niger, Lychnis coronaria, Trifolium campestre, Polygonatum latifolium, 
Pulmonaria mollis, Tanacetum corymbosum, Crocus flavus, Iris sintenisii, 
Vincetoxicum hirundinaria. 
 
Разпространение в България: 
Разпространени са основно върху льосовите повърхнини на Дунавската 
равнина (асоциация Cotino-Quercetum cerris) и Североизточна България 
върху деградирали черноземни поч-ви. 
 
Местообитания, с които най-често се свързва или формира комплекси: 
91H0, 91M0. Навсякъде тези местообитания са силно фраг-ментирани и 
заобиколени от обработваеми площи. Често доминирането на Cotinus 
coggygria е резултат от сечи и па-ша на домашни животни. 
 

Съобразно данните от проведеното картиране през 2012 г., природно 
местообитание 91I0 е представено в ЗЗ Хърсовска река с обща площ от 
4436.84 хa. Това се равнява на 12.07 % от общата площ на ЗЗ (36756,7 ха). 

Отчетената склопеност на първия дървесен етаж на терена на 
природното местообитание е 7. Церът (Quercus cerris) е основен 
компонент на растителните съобщества в рамките на природното 
местообитание и участието му е винаги повече от 6. Видовият състав на 
приземната растителност е типичен за този тип гори: Allium fuscum, 
Betonica officinalis, Brachypodium sylvaticum, Dactylis glomerata, Festuca 
heterophylla, Geum urbanum, Lathirus niger, Muscari tenuifolium. 

Не се среща в изследваните територии нито в близко разположени. 

ИП не предвижда дейности, които да засягат местообитанието. 

Въздействието се оценява с  0. 

91М0 
 
Балкано-
панонски 
церово-горунови 
гори 

Субконтинентални ксеротермни дъбови гори, доминирани основно от 
Quercus cerris и Q. frainetto. В предпланините участва и Q. petraea agg., а в 
Странджа – Q. polycarpa. Формират ксеротермния дъбов пояс между 150-
600 (800) м в цялата страна. Срещат се на сухи, но сравнително богати сиви 
горски и канелени почви. Флористичният им състав е разнообразен и 
зависи от екологичните условия. Условно могат да бъдат разделени на три 
групи: 

Природно местообитание 91M0 е представено в ЗЗ Хърсовска река с 
обща площ от 5300,92 хa. Това се равнява на 14,4 % от общата площ на ЗЗ 
(36756,7 xa). 

Видовият състав на приземната растителност е типичен за този тип гори: 
Aremonia agrimonoides, Brachypodium sylvaticum, Buglossoides 
purpurocаerulea, Tanacetum corymbosum, Teucrium chamaedrys, 
Brachypodium sylvaticum, Fragaria vesca, Althaea cannabina и други.  
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А) Континентални смесени дъбови гори – срещат се по местата с 
континентален и преходно-континентален климат. 
Б) Субсредиземноморски смесени дъбови гори – те са разпространени в 
южните части на страната и в състава им участват много средиземноморски 
елементи. 
В) Евксински гори на Quercus polycarpa – разпространени са само в 
Странджа и Източна Стара планина. В състава им участват много 
вечнозелени видове. 
 
Типични растения: А) Quercus petaea agg., Q. cerris, Q. frainetto, Acer 
tataricum, Ligustrum vulgare, Festuca heterophylla, Brachypodium sylvaticum 
Potentilla micrantha, Tanacetum corymbosum, Campanula persicifolia, Viscaria 
vulgaris, Lychnis coronaria, Silene viridiflora, Hieracium racemosum, Galium 
pseudoaristatum, Lathyrus niger, Peucedanum alsaticum, Bupleurum 
praelatum, Helleborus odorus, Crocus flavus, Physospermum cornubiense. 
Б) Quercus cerris, Q. frainetto, Q, pubescens, Fraxinus ornus, Acer 
monspessulanum, A. hyrcanum, Paliurus spina-christi, Colutea arborescens, 
Coronilla emerus, Juniperus oxycedrus, Huetia cynapioides, Steffanovia 
daucoides, Cistus incanus, Asphodeline liburnica, Hypericum montbretii. 
В) Quercus polycarpa, Q. frainetto, Fagus orientalis, Rhododendron ponticum, 
Daphne pontica, Ilex colchica, Epimedium pubigerum, Calluna vulgaris, Erica 
arborea, Hypericym calycinum, Pyracantha coccinea. Primula acaulis ssp. rubra. 
 
Разпространение в България: 
В цялата страна до около 800 (1000) м н.в. 
 
Местообитания, с които най-често се свързва или формира комплекси 
Формират плавни преходи с евросибирските степни гори (91I0) в Северна 
България, с горите на космат дъб в Южна България; и с източния бук в 
Странджа и Източна Стара планина. 
 

 
Не се среща в границите на площадката на бъдещите добивни дейности 
и няма да бъде пряко засегнато. 
 
Местообитанието се среща в близкоразположени терени. 
Въздействията подробно са описани и анализирани под таблицата. 
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Код по Директива 
92/43/ЕЕС и 

Наименование 
Обща характеристика на природното местообитание Описание на очакваните въздействия 

91Z0 
 
Мизийски гори 
от сребролистна 
липа 

Ксерофитни до мезоксерофитни гори с доминиране на Tilia tomentosa, 
разпространени в континенталните региони на Северна България. Срещат 
се главно в хълмистите равнини и в предпланините - най-големи са 
масивите в Лудогорието, на северни и източни склонове върху 
разнообразна основа: льос, варовик и др. На места липата вторично е 
разширила разпространението си основно в резултат на избирателното 
изсичане на дъбовете - Quercus cerris, Q. petraea agg., Q. robur, с които често 
образуват смесени ценози. В състава на тези гори влизат както 
ксеротермни видове от разред Quercetalia (Helleborus odorus, Ligustrum 
vulgare), така и по-мезофилни от разред Fagetalia и съюз Carpinion (Scilla 
bifolia, Staphylea pinnata). 
 
Растения: 
Fraxinus ornus, Staphylea pinnata, Ruscus aculeatus, R. hypoglossum, Melica 
uniflora, Hedera helix, Helleborus odorus, Corydalis spp., Polygonatum 
odoratum, Convallaria majalis, Galanthus elwesii, Gagea minima, Scilla bifolia, 
Anemone ranunculoides, Isopyrum thalictroides. 
 
Разпространение в България: 
В Северна България – главно Лудогорието и Дунавската равнина. 
 
Местообитания, с които най-често се свързва или формира комплекси: 
91Н0, 91М0. Това местообитание не включва съобществата, в които 
сребролистната липа участва като примес при доми-ниране на други 
дървесни видове. 
 

При извършено картиране през 2012 г. природно местообитание 91Z0 е 
било установено в ЗЗ Хърсовска река с обща площ от 198,63 хa. Това се 
равнява на 0,54 % от общата площ на ЗЗ (36756,7 ха). 

Видовият състав на приземната растителност е типичен за този тип гори: 
Anemone ranunculoides, Aremonia agrimonoides, Arum maculatum, 
Buglossoides purpurocaerulea, Carex digitata, Convallaria majalis, Geum 
urbanum, Dactilis glomerata, Hedera helix. 

Не се среща в изследваните територии, нито в близкоразположени 
такива. 

ИП не предвижда дейности, които да засягат местообитанието. 

Въздействие 0. 
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6.2.2 ПОДРОБЕН АНАЛИЗ НА ПОТЕНЦИАЛНО ЗАСЕГНАТИТЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ 

6.2.2.1 Въздействия върху природно местообитание 6110* – Отворени 
калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 

При извършено картиране природно местообитание 6110* е установено в ЗЗ Хърсовска река с 

обща площ от 37,94 хa. Това се равнява на 0,103 % от общата площ на ЗЗ (36756,7 ха). 

Опазва се в 116 защитени зони. В границите на защитените зони се опазват 76,7% от площите на 

природно местообитание 6110*. Площ на национално ниво – 2 224,4 ха. В Континенталния 

биогеографски регион се намират 1971,87 ха от площите на природно местообитание 6110*. В 

Алпийския попадат 166,93 ха, а в Черноморския – 85,56 ха. 

 
ФИГУРА 6.2-7 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МЕСТООБИТАНИЕ 6110* 

 

Инвестиционното предложение засяга малко площ от местообитанието. В югоизточната част на 

очертаното находище попада 0.195 ха от него. Това е част от петно с обща площ 0.38 ха. В съседство 

има още няколко територии от местообитанието с приблизително подобни площи.  

Не се предвижда добива да засягане съседни територии. Не се предвижда промяна в 

хидроложки режим и излъчване на вредни емисии, които да дадат отражение на съседни терени, да 

предизвикат промени във видов състав или други вероятни въздействия с потенциал да увредят 

площи с местообитанието в съседни терени. 

Въздействието е ограничено до площта, попадаща в границите на ИП – 0.195 ха, което е 0.51 % от 

площта на местообитанието в ЗЗ „Хърсовска река“. 

 
ТАБЛИЦА 6.2.2-1   

Местообитание 6110. 
Среща се на територия с площ 0.195 ха 

Обща площ Засегната площ 

Площадка на инвестиционното предложение 12.36 ха 0.16 % 

Общо за зоната 37.94 ха 0.51 % 
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Местообитание 6110. 
Среща се на територия с площ 0.195 ха 

Обща площ Засегната площ 

Общо национално 2 224.40 ха 0.01 % 

Общо национално – Континентален регион 1 971.87 ха 0.01 % 

 

Въздействието се оценява като слабо отрицателно, оценява се с (-1) – въздействие, 

проявяващо се в малки количества на малка площ, пренебрежими стойности. 

 

6.2.2.2 Въздействия върху природно местообитание 6210 – Полуестествени 
сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) 
(важни местообитания на орхидеи) 

При извършено картиране природно местообитание 6210 е установено в ЗЗ Хърсовска река на 

площ от 609,61 хa. Това се равнява на 1,66 % от общата площ на ЗЗ (36756,7 ха на ЗЗ). 

Опазва се в 85 защитени зони. Площ на национално ниво – 117245,06 ха, от които в 

континентален регион – 91146,53 ха. 

Установено е на площ от 0.287 ха в границите на находище „Тервел-Бонево“. Среща се в най- 

североизточните част от площадката – един полигон с компактна форма. ИП засяга местообитанието 

по неговата граница. Не се предвижда добива да засягане съседни територии. Не се предвижда 

промяна в хидроложки режим и излъчване на вредни емисии, които да имат отражение на съседни 

терени, да предизвикат промени във видов състав или други вероятни въздействия с потенциал да 

увредят площи с местообитанието в съседство. 

 
ФИГУРА 6.2-2 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МЕСТООБИТАНИЕ 6210* 

 

 

Въздействието е ограничено до площта, попадаща в границите на ИП – 0.287 ха, което се 

равнява на 0,05% (една двадесета от 1 процент) от площта на местообитанието в защитената зона и  

на 0.0002 % от националното разпространение. 
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ТАБЛИЦА 6.2.2-2   

Местообитание 6210. 
Среща се на територия с площ 0.287 ха 

Обща площ Засегната площ 

Площадка на инвестиционното предложение 12.36 ха 2.32 % 

Общо за зоната 609.61 ха 0.05 % 

Общо национално 117 245.06 ха 0.0002 % 

Общо национално – Континентален регион 91 146.53 ха 0.0003 % 

 

Въздействието се оценява като слабо отрицателно, оценява се с (-1) – въздействие, 

проявяващо се в малки количества на малка площ, пренебрежими стойности. 

 

6.2.2.3 Въздействия върху природно местообитание 6240* – Субпанонски 
степни тревни съобщества 

Природно местообитание 6240* е представено в ЗЗ Хърсовска река с обща площ от 2772,69 хa. 

Опазва се в 25 защитени зони в националната мрежа Натура 2000. Площ на националното 

разпространение – 15 391,98 ха. В границите на Континенталния биогеографски регион попадат 

15286,38 ха от площите на природно местообитание 6240 *. 

 

 
ФИГУРА 6.2-3 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МЕСТООБИТАНИЕ 6240* 

 

 

Среща се в пониженията на лъкатушещ дол по южната граница на очертаното находище на 

варовик. Засегнатата площ е част от по-голям полигон, като попада в западната му част. Тук 

местообитанието е накъсано от появяващи се на повърхността варовикови скали (местообитание 

6110). В границите на ИП попадат 0.514 дка, което се равнява на 0.02 % от разпространението в ЗЗ 

„Хърсовска река“ и на 0.003 % от националното му разпространение. 
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ТАБЛИЦА 6.2.2-3  

Местообитание 6210, 
територия с площ 0.514 ха 

Обща площ Засегната площ 

Площадка на инвестиционното предложение 12.36 ха 4.16 % 

Общо за зоната 2 772.69 ха 0.02 % 

Общо национално 15 391.98 ха 0.003 % 

Общо национално – Континентален регион 15 286.38 ха 0.003 % 

 

Не се предвижда добива да засягане съседни територии. Не се предвижда промяна в 

хидроложки режим и излъчване на вредни емисии, които да имат отражение на съседни терени, да 

предизвикат промени във видов състав или други вероятни въздействия с потенциал да увредят 

площи с местообитанието в съседство. 

Въздействието се изразява в пряка загуба на площ, оценява се като слабо отрицателно (-1) – 

въздействие, проявяващо се в малки количества на малка площ, пренебрежими стойности. 

 

6.2.2.4 Въздействия върху природно местообитание 91H0 – Панонски гори с 
Quercus pubescens 

Площадката на находище „Тервел-Бонево“ няма да засегне пряко площи то този тип природно 

местообитание – то не се среща в нейните граници. 

Гори от цер се срещат в съседни терени на разстояние от около 130 м до най-близката граница 

на насаждението. Преки въздействия не се очакват. При редовна работа на кариерата е възможно 

повишаване на антропогенния натиск посредством шум и вибрации от машините на кариерата. 

Въпреки това, при отчитане на разстоянието и наличието на пояс от акация между кариерата и 

местообитанието, въздействието се оценява на: 

Без въздействие. Цифрово изражение (0) - пренебрежимо влияние с ограничена площ и малки 

количествени показатели, с пълна обратимост. 

 

6.2.2.5 Въздействия върху природно местообитание 91М0 – Балкано-
панонски церово-горунови гори 

ИП няма да засегне площи то този тип природно местообитание – то не се среща в границите на 

площадката. 

Гори от космат дъб се срещат в близко разположени територии на разстояние от над 400 м. 

Преки въздействия не се очакват. При редовна работа на кариерата е възможно повишаване на 

антропогенния натиск посредством шум и вибрации от машините на кариерата. Въпреки това, при 

отчитане на разстоянието и наличието на други горски територии между местообитанието и 

кариерата, въздействието се оценява на: 

Без въздействие. Цифрово изражение (0) - пренебрежимо влияние с ограничена площ и малки 

количествени показатели, с пълна обратимост. 
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6.2.3 ОБЩА ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ 

 

От десет природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ, за 7 не се очаква въздействие, а за 

3 се очаква слабо отрицателно въздействие, което се изразява в загуба на площ с незначителни 

размери. 

 
ФИГУРА 6.2-4 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ В ГРАНИЦИТЕ НА НАХОДИЩЕТО 

 

Загубата на площ за съответните местообитания на национално ниво варира със стойности 

между една стотна част от един процент на площите в национален мащаб за 6110 и значително по 

малки части за другите две засегнати местообитания. 

Влиянието върху засегнатите природни местообитания се характеризира със следните 

показатели: 

J Обхват, площ и интензивност:  ...... малък обхват. Въздействието е локално, само в площите в 

границите, в които ще се извърши добив; 

J Вероятност за възникване: ............ задължително ще възникне при реализиране на ИП в пълен 

обхват; 

J Продължителност и честота: ......... ще възникне еднократно с премахване на растителното 

покритие и почвените пластове. Ще има постоянно 

действие до приключване на добива. Има потенциал да 

бъде дълготрайно с ограничен период на действие - при 
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прилагане на мерки по рекултивация, както са заложени в 

настоящия доклад и възстановяване на местообитанията; 

J Момент на проявата: ...................... в началните години на експлоатация въздействието ще е 

нулево. Площите, където се срещат трите засегнати 

местообитания ще бъдат разкрити след 10 до 15 години 

при стабилни темпове на добив и постигане на заложените 

годишни количества. При достигане на съответната площ от 

местообитанието и разкриване на залежите, въздействието 

ще стане слабо отрицателно за местообитания 6110, 6210, 

6240, за останалите въздействието ще е нулево за целия 

период на изпълнение на ИП. 

J Значимост: ....................................... незначително. Трите засегнати местообитания са 

приоритетни за опазване, но засегнатите площи са с малка 

относителна площ за опазване на местообитанията, както в 

защитената зона, така и на национално ниво. Не се оказва 

въздействие върху съседни територии; 

J Обратимост: .................................... обратимо в голяма степен при прилагане на мерки за 

възстановяване на местообитанията в етапа на 

рекултивация. При извършване на добив, след 

приключването му, е възможно формиране на терени, 

подходящи за установяване на местообитание 6110 

(подходяща варовикова основа. При възможност от 

прецизирате проекта за рекултивация ще се постигне 

положителен ефект за местообитанието; 

J Кумулативен характер: ................... не се сумира с въздействия върху други компоненти, но се 

определя от същите въздействия, които се очакват при 

въздействия върху почвите. 

 

6.3 ВЕРОЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ МЕСТООБИТАНИЯ И ПОПУЛАЦИИТЕ НА ВИДОВЕ, 
ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ 

6.3.1 ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЯТА ВЪРХУ МЕСТООБИТАНИЯ НА БОЗАЙНИЦИ 

Предвидените с ИП дейности, които биха могли да окажат отрицателни въздействия върху 

защитената зона са представени в т. 4 на настоящия доклад. 

 
ТАБЛИЦА 6.3.1-1   

Наименование на вида и 
описание 

Очакваните въздействия 
Степен на въздействие 

Смекчаващи мерки. 

Barbastella barbastellus 
Широкоух прилеп 
 

Потенциални местообитания не са установени в 
близост до ИП. Потенциални ловни местообитания 
– няма в близост. 

Няма въздействие  
 
Не е необходимо 
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Наименование на вида и 
описание 

Очакваните въздействия 
Степен на въздействие 

Смекчаващи мерки. 

Рядък вид, обитава горски 
ландшафти предимно в 
планинските и полупланински 
райони. Храни се с малки 
насекоми, които често лови над 
водни басейни или събира от 
повърхността на листата. 

В ЗЗ „Хърсовска река“ не са установени находища 
на вида. В зоната не са установени места за 
струпване на вида.  
Не са открити размножителни колонии в зоната. В 
литературата също липсват данни за такива.  
Като потенциални местообитания за вида са 
определени всички площи, за които пригодността 
в изготвения индуктивен модел е над 0.3. Площта 
на потенциалните местообитания е оценена на 
8586 ha (23,36 % от площта на защитената зона).  
 

прилагане на 
смекчаващи мерки 
Въздействие 0. 

* Canis lupus 
Европейски вълк 
 
Разпространен е във всички 
планини и в някои равнинни гори 
на Североизточна България. 
Приспособим към широк спектър 
от местообитания, но се 
придържа към труднодостъпни 
за човека 

Видът не е регистриран в границите на зоната или 
в близост до нея. 
Теренните проучвания не са установили наличие 
на вълци в района. Не е потвърдено присъствието 
по анкетни данни. 
Няма данни за присъствие на вълка в района. 
Възможно е преминаване на единични млади – 
мигриращи индивиди в дисперсия – района 
позволява укритие при придвижване.  
Общата площ на подходящите местообитания в 
зоната е 58,33 км

2
 , което не е достатъчно за 

постоянно пребиваване и размножаване на 
семейна двойка. Зоната предоставя условия за 
преминаване, почивка и стъпково местообитание. 
 

Няма въздействие  
 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки 
Въздействие 0. 

Mesocricetus newtoni 
Добруджански (среден) хомяк 
 
Дребен гризач с размерите 
малко по-голям от мишка. Видът 
е европейски ендемит и обитава 
степи, тревни, житни и 
люцернови ниви, лозя, овощни и 
зеленчукови градини в Северна 
България и Югоизточна Румъния. 
У нас се среща в средната най-
вече в източната част на 
Дунавската равнина. Хомяците се 
хранят с житни, бобови и други 
тревисти растения и техните 
семена, пренасяйки ги в бузите 
които оформят своеобразни 
торбички. 

Добруджански (среден) хомяк не е регистриран в 
зоната. 
ЗЗ „Хърсовска река“ е разположена в централните 
части на ареала на Добруджанския хомяк. 
Преобладаващата част от територията е заета от 
гори, храстови съобщества и стръмни суходолия, 
но има и потенциални местообитания за вида. 
Старата кариера е описана като територия с 
влошено качество за вида. 
Територията на ИП не е част от потенциално 
местообитание. Добруджанският хомяк е вид с 
много ниска численост и петнисто 
разпространение. Поради тази причина 
установяването му в природната среда е много 
трудно.  
Съставът на тревното покритите в повечето 
местообитания предоставя добра ресурсна 
обезпеченост за вида, както от храна, така и от 
укрития. 

Няма въздействие  
 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки  
Въздействие 0. 

Miniopterus schreibersi 
Дългокрил прилеп 
 
Характерен обитател на 
карстовите райони, използващ за 
убежище най-често пещери. 
Извършва дълги миграции като 
използва междинни временни 
убежища. Изключително 

Потенциални местообитания няма в близко 
разположени територии. Потенциални ловни 
местообитания – няма в близко разположени 
територии (до 2 км). В зоната не са установени 
находища за зимуване на вида.  
В известните летни находища (общо 3) в зоната са 
били установени общо 16 екземпляра. 
Площта на потенциално най-благоприятните 
местообитания е оценена на 982.9 ha (2.8%  от 

Няма въздействие  
 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки  
Въздействие 0. 
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Наименование на вида и 
описание 

Очакваните въздействия 
Степен на въздействие 

Смекчаващи мерки. 

колониален вид, като у нас 
формира летни и зимни колонии 
с численост десетки хиляди 
индивиди. Силно уязвим от 
човешко присъствие в 
убежищата. 

площта на защитената зона). Площта на 
потенциалните подходящи ловни местообитания е 
оценена на 1214 ha (3,3% от площта на защитената 
зона).  
Според изготвения модел, площта на 
урбанизираните и неподходящите за вида 
местообитания е оценена на 35 ha (0,1% от площта 
на защитената зона). 
 

Mustela eversmannii 
Степен пор 
 
Обитава открити тревисти 
ландшафти предимно в 
Добруджа. Цялата широка 
територия източно и южно от 
град Тервел и съседните 
землища е описана като 
потенциално местообитание за 
вида и оптимална територия за 
хранене на вида. 
Като цяло хранителната база на 
степния пор в зона „Хърсовска 
река” може да се разглежда като 
относително добра, но е 
пространствено неравномерно 
разпределена. Тя включва както 
оптималната плячка (лалугера), 
така и субоптимална плячка: 
полевка и дребни гризачи, но 
оптималните за тези видове 
територии покриват относително 
нисък процент от зоната. 
 

Видът не е регистриран с преки методи в ЗЗ. 
Степният пор не е регистриран по време на 
теренната работа в зона BG0000106.  
Видът е рядък, води скрит начин на живот и е 
нощноактивен. Това е една от основните причини 
видът да е слабо проучен у нас.  
Площта на потенциалните местообитания на 
степния пор на територията на ЗЗ „Хърсовска 
река”, изчислена въз основа на изготвения модел, 
възлиза на 10421,69 хектара, т.е. приблизително 
104 км². Подходящите местообитания 
представляват приблизително 28,35 % от общата 
площ на зоната, като отделните ядра не са 
равномерно разпределени по територията й.  
Наличието на находища на оптималната плячка на 
степния пор – лалугера, обуславя доброто 
състояние на местообитанията по отношение на 
хранителната база на хищника в отделни части на 
зоната.  
 

Няма въздействие  
 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки  
 
Въздействие 0. 

Myotis blythii 
Остроух нощник 
 
Среща са точково в цялата 
страна; регионално, числеността 
му е добра. 
Само в пещери, минни галерии. 
Карстови райони с гори или 
открити местообитания. 

Съществуващата кариера е описана като част от 
потенциалните ловни местообитания (пригодни и 
слабо пригодни), но такива са по-голямата част от 
териториите в зоната. 
Известни находища има на голямо разстояние от 
ИП. 
В зоната не са установени находища за зимуване 
на вида. В известните летни находища в зоната са 
били установени общо 21 екземпляра. Установени 
са общо 8 находища.  
Площта на потенциално най-благоприятните 
местообитания е оценена на 1617.2 ha (4.4% от 
площта на защитената зона). Площта на 
потенциалните подходящи ловни местообитания е 
оценена на 27874 ha (75,8% от площта на 
защитената зона). 
 

Кариерата няма да 
работи през тъмната 
част от денонощието, 
което да повлияе с 
безпокойство и 
прогонване при хранене 
на вида. 
Няма укрития в близост 
до кариерата, които да 
бъдат повлияни от 
подземни сеизмични 
въздействия при взрив. 
 
Няма въздействие  
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки  
Въздействие 0. 

Myotis capaccinii 
Дългопръст нощник 

Потенциални местообитания са описани на много 
голямо разстояние от ИП. Потенциални ловни 

Няма въздействие  
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Наименование на вида и 
описание 

Очакваните въздействия 
Степен на въздействие 

Смекчаващи мерки. 

 
Среща се в цялата страна, без 
най-високите части на планините. 
Обитава карстови ландшафти. 
целогодишно само в подземни 
убежища – пещери и минни 
галерии. Храни се изключително 
с насекоми над водоеми. 

местообитания – на голямо разстояние от ИП над 
2 км 
В зоната не са установени находища за зимуване 
на вида.  
В зоната не са установени летни находища на 
вида.  
Площта на потенциално най-благоприятните 
местообитания е оценена на 30.7 ha (0.1% от 
площта на защитената зона). Площта на 
потенциално подходящите ловни местообитания е 
оценена на 1214 ha (3,3% от площта на защитената 
зона).  
 

Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки  
Въздействие 0. 

Myotis emarginatus 
Трицветен нощник 
 
В цялата страна, през зимата у 
нас е много рядък. Бункери, 
тавани на къщи, църкви, 
привходни части на пещери. 
Характерен е за нископланински 
карстови и скалисти райони, 
обрасли с нискостъблена 
растителност. 

Карта на потенциални местообитания – на много 
голямо разстояние. Потенциални ловни 
местообитания – има в съседни горски територии. 
У нас е установено, че зимуват само единични 
екземпляри, поради което показателят не е 
специфичен за този вид.  
В известните летни находища в зоната са били 
установени общо 4 екземпляра. Установени са 
общо 3 находища.  
Площта на потенциално най-благоприятните 
местообитания е оценена на 1371.3  ha (3.7% от 
площта на защитената зона).  
Площта на потенциално най-подходящите ловни 
местообитания е оценена на 21564 ha (58,7 % от 
площта на защитената зона). 
 

Няма въздействие  
 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки  
Въздействие 0. 

Myotis myotis 
Голям нощник 
 
Често срещан, но на много места 
колониите му от близкото 
минало са намалели или 
изчезнали. Пещери, минни 
галерии, бункери, рядко в 
мазета. Предпочита карстови 
райони с мозайка от храсти, 
дървета и открити площи, в 
планините до ок. 1600 m. 
Отдалечава се на около 10 км от 
убежището си. 

В зоната не са установени находища за зимуване 
на вида. В известните летни находища в зоната са 
били установени общо 2 екземпляра.  
Установени са общо 2 находища.  
Известите находища са описани на много голямо 
разстояние от находище Тервел-Бонево, но то е 
част от потенциалните ловни местообитания на 
вида, каквито са земите от почти цялата защитена 
зона. Съществуващата кариера е описана като 
слабопригодна за вида. 
 
Площта на потенциално най-благоприятните 
местообитания е оценена на 888 ha (2.4% от 
площта на защитената зона).  
Площта на потенциалните подходящи ловни 
местообитания е оценена на 27874 ha (75,8% от 
площта на защитената зона).  
 

Няма въздействие  
 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки  
Въздействие 0. 

Rhinolophus blasii 
Средиземноморски подковонос 
 
Разпространение: От Южна 
Африка през Етиопия, Сомалия, 
до Северна Африка, Южна 
Европа и Югозападна Азия – на 

В зоната не са установени летни находища на 
вида. В ЗЗ не са установени находища за зимуване 
на вида. 
 
Потенциални местообитания не са установени в 
значима близост до площадката на ИП. 
Потенциални ловни местообитания – са установен 

Няма въздействие  
 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки  
Въздействие 0. 
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Наименование на вида и 
описание 

Очакваните въздействия 
Степен на въздействие 

Смекчаващи мерки. 

изток до Туркменистан, 
Афганистан и Пакистан. 
Разпространение у нас: В ниските 
части на цялата страна, но по-
чест и многоброен в Южна 
България. Местообитания: богати 
на растителност места, по-рядко 
безлесни карстови райони. През 
лятото населява пещери и скални 
цепнатини, често с проникваща 
светлина и непостоянна 
температура. Зимува в пещери с 
постоянна температура 11-12 
градуса, където образува големи 
колонии смесени с други 
пещерни видове. Стационарен, 
не са регистрирани значителни 
миграции.  
 

на много голяма разстояние то кариерата. Не са 
възможни въздействия 
 
Площта на потенциално най-благоприятните 
местообитания е оценена на 42.5 ha (0.1% от 
площта на защитената зона). 
Площта на потенциално подходящите ловни 
местообитания е оценена на 22802 ha (62,0% от 
площта на защитената зона). 
 

Rhinolophus euryale 
Южен подковонос 
 
Обитава карстови райони с 
горска растителност, често до 
водни площи. В България е често 
срещан вид, като формира летни 
и зимни колонии, наброяващи 
понякога стотици и хиляди 
екземпляра. 

В известните находища за зимуване в ЗЗ е 
установен 1 екземпляр.  
В зоната не са установени летни находища на 
вида. Установено е 1 находище. 
Площта на потенциално най-благоприятните 
местообитания е оценена на 87.3 ha (0.2% от 
площта на защитената зона). Площта на 
потенциално подходящите ловни местообитания е 
оценена на 348 ha (0,9% от площта на защитената 
зона). Според изготвения модел, площта на 
урбанизираните и неподходящите за вида 
местообитания е оценена на 8703 ha (23,7% от 
площта на защитената зона). 
 
Потенциални местообитания – няма в региона на 
ИП. Потенциални ловни местообитания – 
установени са такива на голямо разстояние. 
 

Няма въздействие 
 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки  
Въздействие 0. 

Rhinolophus ferrumequinum 
Голям подковонос 
 
Често срещан, но на много места 
колониите му от близкото 
минало са намалели или 
изчезнали. Пещери, минни 
галерии, бункери, рядко в 
мазета. Предпочита карстови 
райони с мозайка от храсти, 
дървета и открити площи, в 
планините до около 1 600 m. 

В известните находища за зимуване в зоната e бил 
установен общо 1 екземпляр. В известните летни 
находища в зоната са били установени общо 12 
екземпляра. Установени са общо 9 находища. 
Площта на потенциално най-благоприятните 
местообитания е оценена на 22797 ha (3.4% от 
площта на защитената зона). Площта на 
потенциално подходящите ловни местообитания е 
оценена на 598 ha (1,6% от площта на защитената 
зона). 
 
Пригодност на кариерата за обитаване от вида – 
слаба (индуктивен модел) 
Известни находища – няма в близост 
Потенциални местообитания – няма в близост. 
 

Няма въздействие  
 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки  
 
Въздействие 0. 
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Наименование на вида и 
описание 

Очакваните въздействия 
Степен на въздействие 

Смекчаващи мерки. 

Rhinolophus hipposideros 
Малък подковонос 
 
Широко разпространен, но 
никъде с висока численост. 
Пещери, минни галерии, 
бункери, отводнителни канавки, 
рядко в къщи. 
Покрити с растителност карстови 
райони с пещери, в планините 
редовно до ок. 1 300 m, 
максимално до ок. 1 600 m 

В известните находища за зимуване в зоната са 
били установени общо 2 екземпляра. В известните 
летни находища в зоната са били установени общо 
15 екземпляра. Установени са общо 7 находища.  
Площта на потенциално най-благоприятните 
местообитания е оценена на 821.8 ha (2.2% от 
площта на защитената зона).  
Площта на потенциално подходящите ловни 
местообитания е оценена на 618 ha (1.7% от 
площта на защитената зона). 
 
На картата с потенциалните местообитания района 
на ИП и съседните територии са отразени като 
включващи разпръснати територии с пригодни 
местообитания. 
Потенциалните ловни местообитания се намират 
на голяма разстояние от ИП. 
Не се очакват въздействия, не се създава риск от 
увреждане популацията на вида. 
 

Няма въздействие  
 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки  
Въздействие 0. 

Rhinolophus mehelyi 
Подковонос на Мехели 
 
Среден по размери, но малко по-
масивен от южния подковонос. 
Разпространение: Португалия, 
Испания, Франция, Румъния, 
Югославия, България, Гърция, 
Закавказие, Мароко, Либия, 
Средиземноморски острови, 
Иран, Афганистан, Мала Азия, 
Израел, Египет. Среща се в 
ниските части на цялата страна. 
Сравнително рядък вид. В Европа 
е изцяло свързан с карстови 
райони. Обитава пещерите през 
цялата година, често заедно с 
други видове от рода, както и с 
обикновения нощник, остроухия 
нощник и пещерния дългокрил. 
Формира големи колонии – до 
800 - 2000 екземпляра. Храна: 
Липсват конкретни данни, 
вероятно нощни еперуди и други 
насекоми. Ражда по едно малко 
в периода от края на юни до 
началото на юли. 
 

В зоната не са установени находища на вида. В 
зоната не са установени находища за зимуване на 
вида. В зоната не са установени летни находища 
на вида. 
Потенциални местообитания са описани  на малки 
петна в региона на ИП. Потенциални ловни 
местообитания – значителни площи в границите 
на ЗЗ, включително и части от площадката на ИП. 
 
Площта на потенциално най-благоприятните 
местообитания е оценена на 543.4 ha (1.5% от 
площта на защитената зона).  
Площта на потенциално подходящите ловни 
местообитания е оценена на 2851 ha  
 
ИП не засяга пещери. Такива са описани на големи 
разстояния. Съществуващата кариера не 
предоставя скални ниши и укрития за обитаване от 
вида. 
Въздействия не се очакват. 

Няма въздействие  
 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки  
Въздействие 0. 

Spermophilus citellus 
Лалугер 
 
Видът обитава обширни открити 
пространства с добре развит 
почвен слой – основно пасища и 

При полевото изследване (картиране) на целевия 
вид са картирани 25 потенциални местообитания, 
в които са извършени 237 стометрови трансекти. В 
11 местообитания са установени находища 
(лалугерови колонии). 
Общата площ на регистрираните находища на 

Няма въздействие  
 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки  
Въздействие 0. 
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Наименование на вида и 
описание 

Очакваните въздействия 
Степен на въздействие 

Смекчаващи мерки. 

агроценози. 
 
Европейският лалугер се храни с 
широк спектър тревисти 
растения, които се намират на 
близко разстояние (до няколко 
десетки метра) от неговите 
убежища. 
 

Европейския лалугер в оптимални местообитания 
е 901,3 ха и субоптимални местообитания е 7459 
ха. В резултат на направения индуктивен модел 
общата площ на потенциалните местообитания за 
целевия вид е както следва: оптимални 
местообитания – 3 112,2 ха и субоптимални 
местообитания – 7 459 ха 
 
В ливадите, включени в площадката на ИП почвата 
е сравнително плитка и е непригодна за обитаване 
на вида. 
Видът е установен на разстояние около 2 км север-
северозападно от ИП. Районът на ИП е описан като 
непригоден за вида. 
 

Vormela peregusna 
Пъстър пор 
 
На изолирани места из цялата 
страна. Най-често в Добруджа. 
Предпочита безлесни 
пространства, но населява и гори, 
влажни места и храсталаци. 
Ловува под земята, като 
преследва жертвите си (лалугери 
и хомяци) в техните дупки. 

Видът не е регистриран с преки методи в зоната 
Пъстрият пор не е регистриран по време на 
теренната работа в зона BG0000106. Налице e, 
една регистрация на целевия вид посредством 
анкетен метод през 2012 година. 
Това, че не са открити находища на вида, се 
обяснява с трудната му регистрация в рамките на 
толкова ограничен период за теренна работа. 
Видът е рядък, води скрит начин на живот и е 
нощноактивен. Това е една от основните причини 
видът да е слабо проучен у нас.  
Площта на потенциалните местообитания на 
пъстрия пор на територията на ЗЗ „Хърсовска 
река”, изчислена въз основа на изготвения модел, 
възлиза на 2572,4 хектара, т.е. приблизително 26 
км². Подходящите местообитания представляват 
приблизително 7 % от общата площ на зоната, като 
отделните ядра не са равномерно разпределени 
по територията й, а по-скоро са по ръба и в райони 
около зоната. 
Наличието на находища на оптималната плячка на 
пъстрия пор – лалугера, обуславя доброто 
състояние на местообитанията по отношение на 
хранителната база на хищника в отделни части на 
зоната.  
 
Територията на ИП не е част от потенциално 
местообитание на вида. 
 

Няма въздействие  
 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки  
Въздействие 0. 

 

Не се очакват въздействия върху видове бозайници, предмет на опазване в ЗЗ „Хърсовска река“. 

За всички оценени видове въздействието са оценява с нула. 
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6.3.2 ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЯТА ВЪРХУ МЕСТООБИТАНИЯ НА ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ 

 
ТАБЛИЦА 6.3.2-1   

Наименование на вида и 
описание 

Очаквани въздействия 
Степен на въздействие 

Смекчаващи мерки. 

Elaphe quatuorlineata 
Ивичест смок 
 
Разпространен е в 
Апенинския полуострав и в 
западното крайбрежие на 
Балканския полуостров, 
включително в България в 
долината на р. Струма до 
Кресненското дефиле на 
север. 

Ивичестият смок се среща в хълмистите и 
нископланинските райони на Югозападна България. 
Обитава предимно и гори и храсталаци. Среща се от 
70 до около 600 м надм. в. 
 
Не се среща в ЗЗ. Не са описани потенциални 
местообитания на вида. 
 
 

Не се очаква 
отрицателно 
въздействие върху 
вида. 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки.  
Въздействие 0. 

Emys orbicularis 
Обикновена блатна 
костенурка 
 
Среща се в реките и стоящите 
водоеми в цялата страна. 
Обитава блата, мочурища, 
язовири, напоителни канали, 
разливи, средните и долни 
течения на реките. Среща се 
от морското равнище до 
около 1100 м надм. в. (в 
Лозенската планина). 
На 15-20 минути излизат над 
водата за да си поемат 
въздух. По време на 
размножителния период 
излизат на сушата сред 
тръстиките и папура, където 
снасят и заравят яйцата си.  
 

Площта на ЗЗ „Хърсовска река“ е 36756,70 ha, от която 
общата пригодна площ според потенциалното 
местообитание на вида е 9311,23 ha. 
Разпределението на площта на съответните категории 
на пригодност е както следва: 
1) Отсъствие (клас 0): 27445,47 ha (74,67% от цялата 
територия на зоната); 
2) Слабо пригодни (клас 1): 7357,77 ha (20,02%); 
3) Пригодни (клас 2): 1724,89 ha (4,69%); 
4) Оптимални(клас 3): 228,57 ha (0,62%). 
Установени находища на вида в зоната –общо 0. 
 
ИП не засяга стоящи или бовнотечащи водоеми и 
канали. Площадката и съседни терени не включват 
подходящи за вида местообитания. 

Не се очаква 
отрицателно 
въздействие върху 
вида. 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки.  
Въздействие 0. 

Testudo graeca 
Шипобедрена костенурка 
 
Разпространена е в цялата 
страна с изключение на 
високите затворени полета в 
Западна България. Обитава 
местности с тревна 
растителност, редки храсти и 
нискостеблени гори. Среща се 
и по крайбрежни пясъчни 
дюни в близост до 
широколистни гори 
Шипобедрената сухоземна 
костенурка предпочита 

При проучванията са установени общо 5находища на 
вида в зоната. 
 
Общата пригодна площ според потенциалното 
местообитание на вида е 11867,06 ha. 
Разпределението на площта на съответните категории 
на пригодност е както следва: 
1) Непригодни територии (клас 0): 24889,64 ha (67,71% 
от цялата територия на зоната); 
2) Местообитания с ниска значимост (клас 1): 11383,12 
ha (30,97%); 
3) Местообитания със средна значимост (клас 2): 
483,02 ha (1,31%); 
4) Местообитания с висока значимост (клас 3): 0,92 ha 
(0,00%). 
 

Не се очаква 
отрицателно 
въздействие върху 
вида. Възможно е с 
малка вероятност 
безпокойство при 
преминаване на вида и 
пряко въздействие 
върху екземпляри при 
извършване на 
разкривните дейности. 
 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки. 
Въздействие 0 
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Наименование на вида и 
описание 

Очаквани въздействия 
Степен на въздействие 

Смекчаващи мерки. 

нископланински и хълмисти 
райони, обрасли с храстова и 
тревиста растителност. Видът 
е пряко свързан и с 
разредени дъбови гори. 
Среща се от морското 
равнище до около 1400 – 
1450 м надм. в. (в 
Малешевска планина и 
Огражден). 
 

Пригодни за вида територии в границите на ИП са 
площите, с естествена тревна растителност, те се 
определят като слабо пригодни. Всички останали 
площи от находището са непригодни за вида – старата 
кариера и обработваемите площи. 
Пригодни за вида територии има в съседните 
местности. 
В границите на площадката е възможно епизодично 
преминаване на вида. 

 

Testudo hermanni 
Шипоопашата костенурка 
 
Разпространена е в цялата 
страна с изключение на 
високите затворени полета в 
Западна България. Обитава 
хълмисти местности с храсти 
и нискостеблени гори  
 
Шипоопашатата сухоземна 
костенурка предпочита 
нископланински и хълмисти 
райони, обрасли с храстова и 
тревиста растителност. Видът 
е пряко свързан и с 
разредени дъбови гори. 
Среща се от морското 
равнище до около 1400 – 
1450 м надм. в. (в 
Малешевска планина и 
Огражден). 
 

Установени находища на вида в зоната, общо 2. 
 
Общата пригодна площ според потенциалното 
местообитание на вида е 3566,96 ha.  
Общото ефективно заето местообитание на вида в ЗЗ 
„Хърсовска река“ е 123,74 ha. 
2) Слабо пригодни: 76,93 ha (0,21%); 
3) Пригодни: 46,81 ha (0,13%); 
4) Оптимални: 0,00 ha (0,00%) 

 
На картата на потенциалните местообитания за вида 
територията на старата кариера е посочена като 
пригодно незаето местообитание. 
 
Видът не е установен за региона, но е възможно да се 
среща епизодично за хранене и преминаване. 
Общо въздействието се изразява в риск от 
безпокойство на екземпляри. 
При разкриване на залежите в територии с ливадна 
растителност е възможно пряко засягане на 
екземпляри 
 

Възможни слаби 
отрицателни 
въздействия чрез 
безпокойство, 
затрудняване на 
намирането на храна и 
фрагментация на 
района. 
Възможно е с малка 
вероятност пряко 
унищожаване на 
екземпляри при 
извършване на 
разкривните дейности. 
Въздействия върху 
съседни територии не 
се очакват. 
 
Въздействието се 
оценява с -1 (слаби 
отрицателни 
въздействия с 
ограничана площ и 
малка стойност) 
 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки. 
 

Triturus dobrogicus 
Добруджански тритон 
 
Наричан още дунавски 
гребенест тритон е дребно 
земноводно, което се среща в 
Централна и Източна Европа 
по поречието на р. Дунав и 
някои от неговите притоци. 

Дунавският гребенест тритон се среща в северната 
част на Дунавската равнина, като правило в 
непосредствена близост до Дунав. Известно е и едно 
изолирано, непотвърдено находище от Северното 
Черноморие (Дуранкулак). Обитава бавно течащи 
реки, канали, блата, езера и др. Среща се от морското 
равнище до около 50 м надм. в. 
В рамките на полевите проучвания в зоната не е 
намерен нито един екземпляр. За изследваната зона 

Не се очаква 
отрицателно 
въздействие върху 
вида. 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки.  
Въздействие 0. 
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Наименование на вида и 
описание 

Очаквани въздействия 
Степен на въздействие 

Смекчаващи мерки. 

Обитава блата, разливи, 
речни устия, напоителни и 
отводнителни канали с 
бистра вода и обилна 
растителност покрай Дунав и 
по някои дунавски острови. 
През есента тритоните 
напускат водата и заживяват 
на сушата, където нощем се 
хранят с червеи, дребни 
мекотели, насекоми и др. По-
интензивно е храненето през 
"водния период" от живота 
им – с водни насекоми и 
ларвите им, дребни 
ракообразни, ларви на жаби 
и др. Зимува на сушата в 
подземни убежища. 
 

няма предварителни данни за плътността и обилието 
на вида. 
Общата пригодна площ според потенциалното 
местообитание на вида е 1120,14 ha. 
Разпределението на площта на съответните категории 
на пригодност е както следва: 
1) Отсъствие (клас 0): 35636,57 ha (96,95% от цялата 
територия на зоната); 
2) Слабо пригодни (клас 1): 678,33 ha (1,85%); 
3) Пригодни (клас 2): 306,33 ha (0,83%); 
4) Оптимални(клас 3): 135,47 ha (0,37%). 
Общото ефективно заето местообитание на вида в ЗЗ 
„Хърсовска река“ е 992,14 ha. 
1) Отсъствие: 35764,56 ha (97,30% от цялата територия 
на зоната); 
2) Слабо пригодни: 549,72 ha (1,50%); 
3) Пригодни: 306,95 ha (0,84%); 
4) Оптимални: 135,47 ha (0,37%). 
 
По време на полевите изследвания в зоната няма 
намерени екземпляри. 
На площадката на ИП и в близко разположени 
територии няма ефективно заети или потенциални 
местообитания за вида. 
 

 

Не се очакват значими отрицателни въздействия върху видове земноводни и влечуги, предмет 

на опазване в ЗЗ „Хърсовска река“. За 4 от оценяваните видове въздействието е 0 – без въздействия. 

Единствено за вида Testudo hermanni оценката е (-1) слаби отрицателни въздействия, с малка 

вероятност. 

Поради малките мащаби на въздействието върху вида Testudo hermanni мерките за смекчаване 

не са необходими, но е възможно прилагането ми за напълно отстраняване на въздействията. 

Въздействието се определя като: 

J Обхват, площ и интензивност:  ...... малък обхват. Въздействието е локално, само в площите на 

кариерата; 

J Вероятност за възникване: ............ с малка вероятност. Само за случайно преминаващи 

екземпляри от вида Testudo hermanni; 

J Продължителност и честота: ......... при извършване на разкривката. При продължително 

прекъсване на работния процес и възобновяване на 

работа; 

J Момент на проявата: ...................... възможно да възникне за целия период на изпълнение на 

ИП; 

J Значимост: ....................................... незначително поради явната неопределеност и 

възможното прилагане на ефективни мерки за смекчаване; 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА 

ВАРОВИК „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

РАЗРАБОТЕНО ОТ КОЛЕКТИВ НА  „ЕКОЛОГИКА РУСЕ“  ЕООД 
ТЕЛ. 0889-417-038, E-MAIL:  EKOLOGIKA_RUSSE@ABV.BG 
 

85  (113) 

J Обратимост: .................................... необратимо; 

J Кумулативен характер: ................... не се сумира с въздействия върху други компоненти. 

 

 

6.3.3 ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЯТА ВЪРХУ ВИДОВЕ РИБИ 

 
ТАБЛИЦА 6.3.3-1   

Наименование на вида и описание Очаквани въздействия 
Степен на въздействие 

Смекчаващи мерки. 

Европейска горчивка  
Rhodeus sericeus amarus 
 
Европейската горчивка е дребна рибка – 6-8 см.  
Най-широко разпространена е в неподвижни или 
бавно течащи води с гъста водна растителност и 
пясъчни наноси по дъното – езера, канали, бавно 
течащи реки. Среща се в долните и средни течения на 
повечето реки в България. Хайвера си поставя чрез 
специално яйцеполагало в мантията на живи речни 
миди, хвърля 400 до 600 хайверени зърна. Добре се 
чувства и размножава и в аквариумна обстановка. 
Мъжките са значително по-ярко оцветени в розово и 
червено от долната страна и синьо, виолетово и 
маслено зелено от горната, отстрани има ярка зелена 
ивица и едно по-тъмно, понякога виолетово оцветено 
петно от всяка страна. 
 

Видът не е установен при 
полевото изследване на 
зоната, което означава, че 
или е рядък или е изчезнал 
от зоната. 
 
В широкия регион около 
площадката на кариерата 
няма водоеми. Най-близко 
разположено потенциално 
местообитание – над 2 км. 
Няма риск от пренос на 
емисии, които да окажат 
отрицателни въздействия 
върху качеството на 
потенциалното 
местообитание 

Не се очаква 
отрицателно 
въздействие върху 
вида. 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки.  
Въздействие 0. 

 

В ЗЗ се опазва един вид риба, върху който ИП няма да окаже отрицателно въздействие. 

Въздействието се оценява с (0). 

 

6.3.4 ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЯТА ВЪРХУ ВИДОВЕ БЕЗГРЪБНАЧНИ 

 
ТАБЛИЦА 6.3.4-1   

Описание Очаквани въздействия 

Степен на 

въздействие 

Смекчаващи мерки 

Coenagrion ornatum Ценагрион 
 
Рядък лимнофилен вид, който 
се придържа към постоянните 
водоеми, където обикновено 
обитава ларвата му. 

До края на 2012 г. са установени 2 геореферирани 
находища. Двете находища са регистрирани в 
слабопригодните територии по степен на 
пригодност на местообитанието в зоната. 
Изчислено на основата на брой уловени или 
наблюдавани екземпляри за един час обследване 
на трансект от брега на водоем по алгоритъм 
съгласно методиката. Общата стойност на обилието 
в зоната е средна аритметична след калкулацията 
на стойностите по трансекти. Установени са 5 
екземпляра от 4 трансекта/подтрансекта (в смисъла 
на методиката) с обща дължина 45,0 км. 

Няма въздействие 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки.  
Въздействие 0. 
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Описание Очаквани въздействия 

Степен на 

въздействие 

Смекчаващи мерки 

Общата площ на потенциалните местообитания е 
303,54 ha по данни от крайната карта на 
разпространение на вида за зоната (0,83 % от 
общата площ на зоната). Общата площ на ефективно 
заетите местообитания за вида за зоната е 32,68 ha 
(0,09 % от общата площ на зоната и 10,77 % от 
общата площ на потенциалните местообитания). 
ИП не включва подходящи за вида водоеми. Такива 
няма в съседни територии. 
 

Hypodryas maturna 
Хидриас 
(Euphydryas maturna) 
 
Пеперуда, много локален вид 
за североизточна България на 
надморска височина 200-300 м 
Обитава храсталачести, често 
влажни покрайнини на 
широколистни гори. Гъсениците 
прз лятото и есента се хранят с 
листата на трепетликата 
(Populus tremula) и планинския 
ясен (Fraxinus excelsior), а 
напролет и с теснолистен 
жиловлек (Plantago lanceolata), 
орлови нокти (Lonicera 
periclymenum) и плоскосеменно 
великденче (Veronica 
chamaedrys) 
 

До края на 2012 г. няма установени геореферирани 
находища. 
Не са установени екземпляри на 20,00 ha (тази площ 
е на трансекта, взет при теренното изследване).  
Общата площ на потенциалните местообитания е 
5 435,94 ha по данни от крайната карта на вида за 
зоната. Общата площ на териториите с оптимални 
условия за популациите на вида според крайната 
карта е 0,00 ha.  
 
Подходящите за вида местообитания в зоната са 
многобройни, включително и съседни територии на 
кариерата. 
С реализиране на ИП няма да се промени 
структурата и качеството на подходящите за вида 
местообитания. Въздействия не се очакват. 

Не се очаква 
отрицателно 
въздействие върху 
вида. 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки. 
 
Въздействие 0. 

* Callimorpha quadripunctaria 

(Euplagia quadripunctaria) 
 
Представител на сем. Мечи 
пеперуди (Arctiidae). 
Гъсениците и се развиват 
обикновено по живовлека 
(Plantago sp.) и детелината 
(Trifolium sp.), а също така и по 
листата на дъбовите и буковите 
дървета. 

Установени са 2 нови находища в зоната. Обилието 
е средно, установен е от един до 5 екземпляра на 
една ловилка или 6 екземпляра на три ловилки.  
Площта на териториите с оптимални условия за 
вида според крайната карта е 1 866.65 ha. 
Находищата на целевия вид са част от оптималното 
местообитание. Предварителният модел не 
съдържа слой леска. Хранителното растение е 
установено при теренните проучвания, но не е 
представено в находищата на целевият вид. 
Възможно е то да съществува в други части на 
зоната. Спрямо получената стойност от 1 866.65 ha, 
ПС се приема за благоприятно. 
Общата площ на потенциалните местообитания е  
19 213.11 ha по данни от крайната карта на вида за 
зоната. Стойността ще считаме за референтна и 
благоприятна. Общата площ на териториите с 
потенциални условия за популациите на вида 
според крайната карта е 19 213.11 ha, респективно 
52.27% от площта на зоната.  
 

Не се очаква 
отрицателно 
въздействие върху 
вида. 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки. 
Въздействие 0. 
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Описание Очаквани въздействия 

Степен на 

въздействие 

Смекчаващи мерки 

На картата на разпространение и потенциални 
местообитания има описани подходящи за вида 
територии в съседни на ИП терени, които няма да 
бъдат засегнати нито пряко, нито посредством 
косвени въздействия. Видът не е регистриран в 
съседни територии или близко разположени такива. 
Въздействия не се очакват. 
 

Lycaena dispar 
Лицена 
 
Пеперуда, широко 
разпространена, макар и 
локално, в цялата страна до 
около 800 м. н. в. 
Местообитанията и са влажни, 
по-рядко сухи тревисти места в 
близост до езера, канавки, 
изкопи, потоци, реки и други 
източници на влага. 

До края на 2012 г. няма установени геореферирани 
находища за територията на ЗЗ. 
Общата площ на потенциалните местообитания е  
1 764,96 ha по данни от крайната карта на вида за 
зоната. Общата площ на териториите с оптимални 
условия за популациите на вида според крайната 
карта е 101,83 ha. Стойността е получена чрез 
математическо извличане на информацията от 
картата на разпространение на вида на национално 
ниво. 
Вида не се среща в региона. Въздействия не се 
очакват. 
 

Няма въздействие 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки.  
 
Въздействие 0. 

Cerambyx cerdo 
Обикновен сечко  
 
Среща се предимно в дъбовите 
гори като ларвата му се храни с 
гнила дървесина. 

Общата площ на подходящите местообитания е 
13297.89 хектара по данни от крайната карта на 
вида за зоната. Общата площ на потенциалните 
местообитания е 18489.55 хектара. 
До края на 2012 г. не са установени геореферирани 
находища. 
По време на теренното изследване е установено 
присъствие на гниеща дървесина, която е важна за 
развитието на ларвата. 
 
При реализирането на ИП няма да се засегнат 
описани или потенциални местообитания на вида. 
Не се очаква отрицателно въздействие. 
 

Няма въздействие 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки.  
Въздействие 0. 

Lucanus cervus 
Бръмбар рогач 
 
Доста рядък вид, обитава 
предимно стари букови гори, 
като ларвата му живее в 
гнилата дървесина около 5-7 г. 

Данните показват, че зоната е слабо повлияна в 
неблагоприятен аспект по два от параметрите за 
бъдещи перспективи в местообитанията на вида. В 
ЗЗ BG0000106 „Хърсовска река” съществуват 
благоприятни условия за развитието и 
разпространението на еленовия рогач. 
До края на 2012 г. са установени общо 14 
геореферирани находища. Общата площ на 
подходящите местообитания е 20969.94 ха по данни 
от крайната карта на вида за зоната. Общата площ 
на потенциалните местообитания е 22740.94 ха по 
данни от крайната карта на вида за зоната. 
 
ИП няма да засегне горски територии, с изключение 
на малка група дървета, където изцяло липсва 
гниеща дървесина. 
Не се засягат местообитания заети от вида, не се 
засягат потенциални местообитания. Не се очаква 

Няма въздействие 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки.  
Въздействие 0. 
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Описание Очаквани въздействия 

Степен на 

въздействие 

Смекчаващи мерки 

отрицателно въздействие върху вида. 
 

Morimus funereus 
Буков сечко 
 
Обитава мъртвата дървесина в 
стари букови гори. 

Данните показват, че зоната е повлияна в 
неблагоприятен аспект по два от параметрите за 
бъдещи перспективи в местообитанията на вида. 
До края на 2012 г. в ЗЗ „Хърсовска река“ са 
установени 9 находища. Общата площ на 
подходящите местообитания е 20459.59 хектара по 
данни от крайната карта на вида за зоната.  
Общата площ на потенциалните местообитания е 
21354.67 хектара по данни от крайната карта на 
вида за зоната.  
 
ИП няма да засегне горски територии, с изключение 
на малка група дървета, където изцяло липсва 
гниеща дървесина. 
Не се засягат местообитания заети от вида, не се 
засягат потенциални местообитания. Не се очаква 
отрицателно въздействие върху вида. 
 

Няма въздействие 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки.  
Въздействие 0. 

* Rosalia alpina 
Алпийска розалия 
 
живее предимно в стари букови 
гори с надморска височина 500 
– 1000 m. 

Липсват потенциални местообитания на вида в 
зоната. Липсват подходящи местообитания по 
данни от крайната карта на вида за зоната. 
До края на 2012 г. не са установени геореферирани 
находища.  
Видът не се среща в региона на ИП. Не се очаква 
отрицателно въздействие върху него. 
 

Няма въздействие 
Не е необходимо 
прилагане на 
смекчаващи мерки.  
Въздействие 0. 

 

Не се очакват отрицателни въздействия върху видове безгръбначни, предмет на опазване в ЗЗ 

„Хърсовска река“. За всички оценявани видове въздействието е (0) – без въздействия. Не е 

необходимо прилагане на мерки за смекчаване на въздействията. 

 

 

6.3.5 ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЯТА ВЪРХУ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ 

 
ТАБЛИЦА 6.3.5-1   

Описание Очаквани въздействия 
Степен на въздействие 

Смекчаващи мерки 

Potentilla emilii-popii 
Емилипопово прозорче 
Балкански ендемит, 
Многогодишно тревисто растение 
с едри многоглавести коренища. 
Цялото растение покрито с дълги 
бели копринести власинки, 
смесени с къси четинки. 
Цветоносните стъбла високи 15–
50 cm. Приосновните и долните 
стъблови листа дланевидни, с 5 

С установеното състояние на вида Potentilla 
emili-popii, зона Хърсовска река се очертава с 
изключително значение за опазването му в 
световен мащаб – видът е ендемит за 
Добруджа, много рядък в Румъния. В границите 
на защитена зона „Хърсовска река” видът е 
представен с 6 находища, основно в Тервелско 
(2 близко разположени СЗ от Тервел; едно в 
близост до горски дом Кьоската, З от Тервел; 
две близко разположени западно от с Бонево и 
едно в землището на с. Кладенци). 

Няма преки отрицателни 
въздействия върху 
популациите на вида. 
Не се очаква пренос на 
емисии и други непреки 
отрицателни въздействия за 
етапа на експлоатация 
въздействието се оценява с 
(0) Без въздействие. 
 
При извършване на добив 
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Описание Очаквани въздействия 
Степен на въздействие 

Смекчаващи мерки 

листчета, с дълги до 14 cm 
дръжки. Цветовете 12–15 mm в 
диаметър, венчелистчетата 
бледожълти. Обитава каменливи, 
скалисти терени, тревни 
съобщества от пасищен тип и 
изоставени бивши лозя. 
Популациите са малочислени. 
Проявява слаба конкурентна 
способност. 
Разпространено е в 
Североизточна България; на 150–
300 m н. в.и Югоизточна Румъния. 

 
Числеността е оценена на в 4-5000 индивида, 
около 50% от тази численост е в находищата СЗ 
от гр. Тервел. 
Площта на потенциалните местообитания е 2,94 
ха.  
Находища се откриват на специфичен тип 
неголеми скални и каменисти излази сред 
сухотревни съобщества. Екземплярите на P. 
emili-popii са винаги в съседство със скалните и 
каменисти участъци. Общата оценка на 
състоянието на вида в зоната е благоприятна. 
 
Видът не е описан в територии, които ИП засяга. 
Площадката не е картирана като потенциално 
местообитание за вида. Най-близкото описано 
находище се намира на разстояние 850 м от 
площадката на ИП (в северна посока). 
Въздействия върху вида не се очакват. 
 

ще се извърши разкриване 
на варовиците, но с 
изземване на заложените 
количества няма да бъде 
достигнато геоложкото 
дъно на залежите. След 
приключване на добива в 
границите на кариерата ще 
има площадки от варовик с 
разнообразна пориозност, 
които е възможно да 
предоставят 
предпочитаното от вида 
никсоконкурентно 
месторастене.  
 
Популацията в региона е 
стабилна и макар и с  малка 
вероятност, може да се 
заключи, че разстилането 
на покривни пластове и 
почва в етапа на 
рекултивация ще намали 
площта на създадени 
потенциални 
местообитания за вида. 
Въздействие (-1). Слаби 
въздействия с малка 
вероятност. 
 
Възможно е набелязване на 
мерки, които в бъдещ 
период имат потенциал за 
положително въздействие 
върху вида. 
 

Himantoglossum caprinum 
Обикновена пърчовка 
 
Пърчовката е многогодишно 
тревисто растение – вид грудкова 
орхидея. Среща се по открити, 
слънчеви места, по-често на 
варовити каменисти почви, по 
слабо използвани пасища, сред 
храсталаци на келяв габър и 
космат дъб, на горски поляни в 
светли широколистни гори. По-
често в равнинни места и такива с 
наклон до 15 (20)° и участъците с 
тревно покритие. Видът избягва 
ерозиралите участъци. Понякога 
се среща в традиционно 
стопанисвани лозя и в синурите 

Един от характерните видове за 
местообитанието 6210 Полуестествени сухи 
тревни и храстови съобщества върху варовик 
(Festuco Brometalia) (*важни местообитания на 
орхидеи).  
 
Общо в рамките на зоните от мрежата Натура 
2000 площта на потенциалните и оптималните 
местообитания на вида е 16655,47 ха 
Извън мрежата Натура 2000 остават още 6725,52 
ха оптимални и потенциални площи 
Видът е установен и картиран в 38 зони. 
Потенциални местообитания 25.44 ха. 
 
На територията на ЗЗ „Хърсовска река” не са 
установени находища на вида. 
Не се среща в предвидените за добив площи. Не 

Няма въздействие 
Не е необходимо прилагане 
на смекчаващи мерки.  
Въздействие 0. 
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Описание Очаквани въздействия 
Степен на въздействие 

Смекчаващи мерки 

сред тях, както и стари овощни 
градини. Среща се ограничено в 
цялата страна, до 1100 м н. в. 
Сравнително по-често в 
карстовите райони на 
Предбалкана, Стара планина, 
Знеполски район, Родопи (Изт.) 
 

се среща в съседни или близкоразположени 
терени. 
 

Echium russicum 
Червено усойниче 
 
Двугогодишно тревисто растение. 
Стъблото обикновено единично, 
изправено, високо 20–80 cm, гъсто 
облистено, покрито, както и 
листата, с гъсти, разположени 
върху брадавички, власинки. 
Обитава сухи тревисти места в 
низините и предпланините, по 
слабо използвани пасища, често 
сред храсталаци. Предпочита 
относително богати почви, по-чест 
на варовита скална основа, в 
Дунавската равнина вероятно и по 
льосови почви. Среща се локално 
в повечето флористични райони 
на страната; до 1200 м н.в. 

Общо в рамките на зоните от мрежата Натура 
2000 площта на потенциалните и оптималните 
местообитания на вида е 1652,73 ха.  
Извън мрежата Натура 2000 остават още 276,40 
ха оптимални и потенциални площи  
Описани оптимални местообитания за вида – 
0.36 ха 
 
За територията на ЗЗ „Хърсовска река” няма 
регитрирани находиаща на вида. 
 
Не се среща на територията на обекта. Не се 
среща в съседни или близкоразпорожени земи. 

Няма въздействие 
Не е необходимо прилагане 
на смекчаващи мерки.  
Въздействие 0. 

 

Не се очакват значими отрицателни въздействия върху видове растения, предмет на опазване в 

ЗЗ „Хърсовска река“. За трите вида въздействието е (0) – без въздействия. 

Установена е едно непряко въздействие с малка вероятност, със стойност (-1). То се изразява в 

установен риск от загуба на потенциални местообитания за вида Potentilla emilii-popii при 

осъществяване на рекултивационни мероприятия по традиционните методи с равномерно засипване 

на всички площи с почвени пластове. Възможно е прилагане на мерки за смекчаване на 

въздействията в етапа на рекултивация. 

Въздействието се определя като: 

J Обхват, площ и интензивност:  ...... малък обхват. Въздействието е локално, само в площите 

където са потенциални местообитания на вида и са 

предвидени за засипване в етапа на рекултивация; 

J Вероятност за възникване: ............ с малка вероятност. На този етап е установена единствено 

вероятност за възможно възникване на въздействието след 

няколко десетилетия; 

J Продължителност и честота: ......... ще възникне еднократно с разстилане на почвените 

пластове при рекултивация и ще е постоянно; 
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J Момент на проявата: ...................... в случай, че при добива са образувани подходящи за 

Potentilla emilii-popii местообитания, отрицателното въздействие 

ще възникне в етапа на рекултивация; 

J Значимост: ....................................... незначително поради явната неопределеност; 

J Обратимост: .................................... трудно обратимо; 

J Кумулативен характер: ................... не се сумира с въздействия върху други компоненти. 

 

6.3.6 ВЕРОЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ 

Според специфичната информация получена в резултат на проект: „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I" природозащитното 

състояние на местообитанията и видовете в ЗЗ „Хърсовска река“ BG0000106 е благоприятно. 

Разработването на кариера „Тервел.Бонево“ ще повиши риска от обезпокояване за 

чувствителните видове от фауната на зоната, но въздействието се оценява като незначително 

предвид оценените налични данни за видовете и вида на предвидените дейности. 

При извършване на взрив се излъчват звукова и сеизмична вълни, които са значителни (за зоната 

на въздействие (взривното поле и площадката на кариерата) и умерено силни за зоната за 

безопасност (500 м), но това ще е еднократно за значителен период от време и ще е за много кратък 

период (взрив за част от секундата и няколко секунди до прекратяване срутването на взривените 

скални маси). Взривяване се предвижда веднъж месечно. За постигане годишните количества на 

заложения добив ще са необходими средно 8 взривявания годишно. Периодите между 

взривяванията ще са продължителни – няколко седмици. 

Не се предвижда работа извън светлата част от денонощието. Кариерата ще работи 5 дена в 

седмицата. 

Установени са незначителни отрицателни въздействия за три природни местообитания и за един 

вид влечуго. Не е необходимо, от природозащитна гледна точка, прилагане на смекчаващи мерки, но 

такива са предложени. С прилагането им всички описани отрицателни въздействия отпадат. 

 

За да се одобри инвестиционното предложение то трябва да е съвместимо с трите цели на 

опазване на ЗЗ „Хърсовска река“ BG0000106. Оценката в тази точка е направена по отделно за всяка 

конкретна цел на опазване, като е използвана матрица за остойностяване на въздействието, която е 

представена в т. 12.2. 

Защитената зона има формулирани три цели на опазване, както са представени в документа 

„Предмет и цели за опазване на защитената зона“ на адрес: 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000106/BG0000106_PS_

17.pdf 

 
ТАБЛИЦА 6.3.6-1  ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА „ХЪРСОВСКА РЕКА“ 

BG0000106 

Цел на опазване Влияние Оценка 

Запазване на площта на природните 
местообитания и местообитанията на 
видове и техните популации, предмет на 

Няма да бъдат засегнати площи от 7 природни 
местообитания. 
За три природни местообитания (6110*, 6210* и 

-1 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000106/BG0000106_PS_17.pdf
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000106/BG0000106_PS_17.pdf
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Цел на опазване Влияние Оценка 

опазване в рамките на защитената зона. 6240*) са установени малки площи с незначителна 
относителна площ, които ще бъдат унищожени. 
Не са засегнати пряко популации на видове. 

Запазване на естественото състояние на 
природните местообитания и 
местообитанията на видове, предмет на 
опазване в рамките на защитената зона, 
включително и на естествения за тези 
местообитания видов състав, характерни 
видове и условия на средата. 

Предвидените дейности не създават риск от 
промяна и влошаване на естественото състояние на 
местообитанията в съседни или отдалечени 
територии. 0 

Възстановяване при необходимост на 
площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и 
местообитания на видове, както и на 
популации на видовете, предмет на 
опазване в рамките на защитената зона. 

ИП се отнася за добивни дейности – добив на 
варовик по открит способ посредством пробивно-
взривнен метод. Преките цели на ИП не включват, 
но и не възпрепятстват изпълнението на тази цел. 
С набелязване и реализиране на специални мерки, 
за етапа на рекултивация, е възможно постигане на 
положителни стойности на въздействие по 
отношение на тази цел на опазване. 
Оценката има неопределен характер 

(?) 

 

ИП е съвместимо с целите на опазване в защитена зона „Хърсовска река“ BG0000106, 

определена по директива за местообитанията. 

Влиянието се оценява с (-1) Слаби отрицателни въздействия. Не са необходими мерки за 

намаляване и предотвратяване на въздействия, но е възможно набелязване на такива. С прилагане 

на мерките въздействията напълно ще отпаднат. 

Влиянието върху целите на опазване се характеризира със следните показатели: 

J Обхват, площ и интензивност:  ...... малък обхват. 

J Вероятност за възникване: ............ задължително ще възникне при реализиране на ИП в пълен 

обхват; 

J Продължителност и честота: ......... ще възникне еднократно с премахване на растителното 

покритие и почвените пластове; 

J Момент на проявата: ...................... При достигане на трите засегнати местообитания и 

разкриване на залежите ще има загуба на площ 

J Значимост: ....................................... незначително. 

J Обратимост: .................................... обратимо в голяма степен при прилагане на мерки за 

възстановяване на местообитанията в етапа на 

рекултивация. 

J Кумулативен характер: ................... не се сумира с въздействия върху други компоненти. 

 

Възможно е набелязван на мерки за етапа на рекултивация, с които ще се постигне силно 

положително въздействие (+2) по отношение цел на опазване 3 – ще се подпомогне 

възстановяването на площи от местообитания и местообитания на видове. 
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6.3.7 ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИП ВЪРХУ ЦЕЛОСТТА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА С 

ОГЛЕД НА НЕЙНАТА СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ 

Влиянието се характеризира със следните показатели: 

J Структура ......................................... Не се засяга структурата на ЗЗ. За дълъг, но ограничен 

период от време около 60 дка обработваеми земи и 

ливади ще се използват като кариера за добив, но това ще 

се промени в етапа на рекултивация. Въпреки това, като се 

вземе предвид съвсем малките относителни стойности на 

площите спрямо защитената зона, то категорично ИП не 

предвижда промяна в структурата на зоната. 

J Функции и природозащитни цели Не се очаква значително отрицателно въздействие върху 

функциите и природозащитни цели на зоните. 

J Загуба на местообитания ............... Очакваните загуби на местообитания са описани по-горе. 

Въздействието е оценено като незначително отрицателно 

със стойност (-1) по използваната скала. Въздействието е 

допустимо. Възможно е набелязване на мерки, с които то 

напълно да отпадне; 

J Фрагментация ................................. Не се очаква фрагментация на местообитанията. 

J Обезпокояване на видове ............. Слаба степен и то само за няколко вида. Територията на 

кариерата е част от потенциални местообитания на някои 

видове прилепи, но тя няма да работи извън редовното 

работно време (тъмната част от денонощието няма да има 

шум, движение на хора и машини). 

J Нарушаване на видовия състав ..... Не се очаква. 

J Химически промени ....................... Не се очакват. 

J Хидроложки промени .................... Не се очакват. 

J Геоложки промени ......................... Промени не се очакват. Съгласно направените геоложки 

проучвания на находището на варовик с извършване на 

добива, по определения с ИП начин и заложени 

количества, няма да бъде достигнато геоложкото дъно на 

запасите. При експлоатацията на кариерата Ще се промени 

локално релефа, но ще се запази типа на скалите, които са 

на повърхността. Добива по открит способ не засяга 

залегналите в дълбочина геоложки пластове. 
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ОУП ВЪРХУ 

ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

7.1 ПРЕДЛОЖЕНИ СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ 

 

За смекчаване на установените отрицателни въздействия са набелязани мерки към 

инвестиционното предложение. Мерките са представени в таблицата по-долу. 

 
ТАБЛИЦА 7.1 -1  МЕРКИ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

№ 
Mярка за предотвратяване и 

смекчаване на въздействието 
Период/фаза на 

изпълнение 
Резултат 

1.  

Разкриване и добив от 
находището да се извърши до 
контур, определен по-долу от 
гранични токи, с което площта 
за добив се намалява на 113.23 
дка 

Етап проектиране 

Етап експлоатация 

Опазване от унищожаване на ливадни 
съобщества – приоритетни за опазване 
местообитания, предмет на опазване в  
ЗЗ „Хърсовска река”, както следва: 

- 6110* – 1.95 дка; 
- 6210* – 2.87 дка; 

- 6240* – 5.14 дка. 

2.  

Да се обхожда терена пеша и 
при намиране на костенурки те 
да бъдат премествани на 
безопасно разстояние от 
работещата техника. 

Етап експлоатация 

Непосредствено преди: 

1. Извършване на 
разкривни дейности и 

2. При възобновяване 
работата на кариерата 
след продължителен 
период на прекъсване 

Опазване на екземпляри от вид, предмет 
на опазване – Testudo hermanni 

3.  

Началото на разкривните 
дейности – премахване на 
растителна покривка и 
повърхностен почвен пласт, да 
се извършва извън 
размножителен период на 
птиците 1 април – 30 юли. 

В етапа на 
експлоатация 

Опазване на екземпляри от видове птици 
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№ 
Mярка за предотвратяване и 

смекчаване на въздействието 
Период/фаза на 

изпълнение 
Резултат 

4.  

В проекта за рекултивация да 
се използват само растителни 
видове, които са местни и са 
типични за местообитания, 
предмет на опазване в ЗЗ 
„Хърсовска река“.BG0000106 

Етап проектиране. 

Изработване на проект 
за рекултивация 

и 

В етапа на извършване 
на рекултивацията 

Насърчаване на установяването на 
типични екосистеми, характерни за 
района. 

По-голямата устойчивост на 
рекултивираните площи и спомогне 
възстановяването на типични за района 
местообитания и растителни видове. 

Изпълнение на една от целите на 
опазване на защитена зона „Хърсовска 
река“. BG0000106 

5.  

Да не се допуска изхвърлянето 
на хранителни остатъци, които 
могат да привличат 
животински видове. 

В етапа на 
експлоатацията на 
кариерата 

Опазване на екземпляри от животински 
видове 

6.  

Преди реализиране на Проекта 
за рекултивация да се 
извършат нови проучвания на 
биологичното разнообразие на 
територията на кариерата с цел 
опазване на новонастанили се 
ценни животински и 
растителни видове. При нужда 
проекта да се актуализира 
съобразно резултатите. 

Етап проектиране. 

Преди началото на етап 
„Закриване и 
рекултивация” 

Доказано е, че при добивни дейности по 
открит способ се създават ценни за 
биологичното разнообразие 
местообитания. 

Целта е опазване на животински и 
растителни видове и техните 
местообитания ако в периода на 
експлоатация са били създадени такива 

7.  

При рекултивацията поне 15- 
20 % от хоризонталните части 
на кариерата да се оставят без 
разстилане на почвени 
пластове – открита скална 
повърхност 

Етап проектиране. 

Етап закриване 

Запазване създадените подходящи 
местообитания за вида Potentilla emili-
popii. 

Видът е наличен в съседни региони. Чрез 
запазване на подходящите за него 
нискоконкурентни скални терени се 
предоставя възможност за 
установяването му. 

 

Координати на граничните точки на контура по мярка №1 по-горе. 

 
ТАБЛИЦА 7.1. -2   

 Х Y 

1 4744730.0 9595610.0 

2 4744584.1 9595580.2 

3 4744437.5 9595550.5 

4 4744302.2 9595601.1 

5 4744292.7 9595712.6 

6 4744331.6 9595712.2 

7 4744343.0 9595740.9 
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 Х Y 

8 4744338.1 9595799.8 

9 4744374.1 9595854.1 

10 4744504.7 9595880.5 

11 4744581.3 9595896.0 

12 4744608.1 9595867.5 

13 4744681.1 9595880.1 

14 4744694.4 9595803.6 

 

Като мярка за смекчаване на въздействията се определя контур за извършване на разкривни и 

добивни дейности, с което площта за добив на кариерата се намалява на 113.23 дка. Зададеният 

контур е представен на изображението по-долу. 

 
ФИГУРА 7.1-8 КОНТУР НА ОГРАНИЧИТЕЛНА ГРАНИЦА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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7.2 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ НА 

ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ СМЕКЧАВАЩИ 

МЕРКИ 

При реализирането на набелязаните смекчаващи мерки ще се премахне напълно риска от 

негативното въздействие върху защитените зони и биологичното им разнообразие. 

Ще се предотврати безпокойство и прогонване на екземпляри и допълнително ще се намали 

влиянието върху популациите на видове, предмет на опазване. 

Преките въздействията върху природни местообитания ще отпаднат (Въздействие 0 – без 

въздействие). 

С прилагане на мерките за етапа на планиране и етапа на закриване и изпълнение на 

рекултивацията има вероятност въздействията да бъдат със силно положителен характер – пряко 

възстановяване и създаване на важни природни местообитания. (Въздействие +2 – силни 

положителни въздействия). 
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8. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА ТЯХНОТО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НУЛЕВА 

АЛТЕРНАТИВА 

8.1 НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА 

Съгласно българското и европейското законодателства, процедурата по оценка на 

въздействието върху околната среда изисква разглеждането на алтернативи за осъществяването на 

всяко предлагано инвестиционно предложение. Направен е анализ на разгледаните алтернативи за 

разработването на находище „Тервел -Бонево”. 

Подобно на всички инвестиционни предложения за минни, добивни и преработвателни 

дейности, съчетанието на геоложкия строеж и природни дадености в района от една страна, и 

икономическите предпоставки от друга, определят местоположението и мащаба на дейността. 

Основните алтернативни варианти за разработване на находището се свеждат до: 

J Добив на суровината по открит способ с пробивно-взвривен метод и изземване; и 

J „Нулева алтернатива”, т. е. неосъществяване на инвестиционното предложение. 

При „нулева алтернатива” инвестиционното предложение няма да се реализира. С тази 

алтернатива са свързани следните потенциални социално-икономически последици: 

J Загуба на значителни икономически ползи от неусвояване на полезни изкопаеми; 

J Загуба на национални приходи от концесионни плащания, данъци и др.; 

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

района по изпълнение на инвестиционното предложение, от увеличаване на 

общинските приходи, в т. ч. и постъпления от продажба на частна и общинска 

собственост; 

J Загуба на инвестиции в общинска инфраструктура и предлагането на допълнителни 

услуги. 

„Нулевата алтернатива” трябва да се счита за несъстоятелна и поради следните съображения: 

строителните материали са еднократна природна даденост и тяхното изземване от земните недра 

трябва да се извършва при максимална степен на оползотворяване. 

 

8.2 АЛТЕРНАТИВИ ПО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Факторите, предопределящи местонахождението и геоложкия строеж на находище „Тервел -

Бонево”, нямат алтернатива и разглеждането им е извън обхвата на анализа. Алтернативи по 

местоположение за изграждане на кариерата не могат да бъдат разглеждани, тъй като установеното 

находище може да бъде разработено единствено в контура на геоложките запаси. Изборът на 

площадка за кариерата е еднозначно определен от местонахождението на находището, така че 

алтернативни решения могат да се разглеждат само по отношение ситуирането на площадките за 
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съпътстващите добива дейности – депа за откривката, промишлена площадка и др. – избрано е 

ситуиране на всички тези дейности в границите на площадката с възможност за промяна на точното 

им местоположение без да се засягат съседни територии. 

 

8.3 АЛТЕРНАТИВИ В ТЕХНОЛОГИЧНО ОТНОШЕНИЕ 

8.3.1 АЛТЕРНАТИВА НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ДОБИВА 

Добивът на този тип полезни изкопаеми се извършва чрез тяхното раздробяване чрез пробивно 

взривни работи, изгребване и товарене. Изкопно-товаръчните работи се извършват с багери и челни 

товарачи. При разработване на такива находища друга алтернатива не е целесъобразна. Избраният 

метод на добив е традиционен и най-ефективен за добиване на този тип полезни изкопаеми. 

 

8.3.2 АЛТЕРНАТИВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТА И ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ДОБИВ 

8.3.2.1 Продължителност на експлоатация 

Максималната продължителност на концесия за добив е 35 години и Възложителят възнамерява 

да заяви пълния срок.  

При алтернатива за добив в по-кратък срок и при запазване на заявения среден годишен добив, 

ще останат неусвоени залежи на полезно изкопаемо, което е в разрез с духа на Закона за подземните 

богатства. 

 

8.3.2.2 Количества добит варовик 

Количеството на разкривката и добивът са изчислени с геоложките проучвания. Те определят 

бъдещите добивни дейности по капацитет. За добиване на цялото изчислено количество варовик в 

срока на концесионния договор средния годишен добив следва да е 80 000 м3. 

За реализиране на добив с по-висока интензивност (повече от 80 000 м3 годишен добив) ще са 

необходими капацитет и мощности, които Възложителят не планира да използва. 

 

Възложителят не проявява желание за по-интензивен добив. 

 

8.3.2.3 Алтернативи за преработка на полезното изкопаемо 

Суровината ще се реализира основно в непреработен вид, чрез загребване и товарене на 

взривената скална маса. 

При възникване на пазарно търсене ще се извършва трошене и сортиране по фракции, което ще 

се осъществява в асфалтова база на Възложителя в град Тервел. Съществува малка вероятност във 

времето да възникне необходимост от производство на по-големи количества натрошен и сортиран 

варовик, поради което настоящата оценка включва въздействията от функциониране на кариерата на 

мобилна трошачна и сортировъчна инсталация за ограничени периоди от време. 

За инвестиционното предложение не е направен избор на алтернатива за място на преработка 

на част от суровината, като двете се разглеждат паралелно. В доклада за ОВОС е разгледана 

алтернативата с по-големи въздействия върху околната среда: наличие на мобилна трошачна и 

сортировъчна инсталация на обекта. Анализите показват допустими нива на емисии в атмосферен 

въздух и шум. 
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8.3.3 АЛТЕРНАТИВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО 

Взривните вещества (ВВ) са съединения или смеси, които в резултат на определени външни 

въздействия могат да се разлагат химически, отделяйки голямо количество топлина и газове. 

Непрекъснато се работи за усъвършенстване на съществуващите взривни вещества, а също и за 

създаване на нови. В последните години широко приложение намират течните и пластичните 

взривни вещества с повишена мощност за специални цели.Благодарение на разнообразието им 

взривните вещества имат универсално приложение. При производството и изпитанията на взривните 

вещества се използват много и разнообразни термини като: 

J Чувствителност на взривните вещества-това е способността им да детонират в резултат 

на определени външни въздействия. Външните въздействия могат да бъдат удар, 

триене, топлина, електрически импулс, взрив на друго ВВ и др. 

J Под детонация се разбира процес на химическо превръщане на ВВ, който протича с 

голяма скорост и е съпроводен с отделяне на голямо количество енергия. 

J Бризантност е характеристика за разрушителната способност на продуктите на взрива 

на дадено ВВ. 

J Взривна вълна -характеризира като създадена от взрива област на силно сгъстена среда 

(газообразна, течна или твърда), която бързо се разпространява във всички посоки от 

мястото на взрива. Взривната вълна се образува в резултат на мигновеното 

разширяване на газообразните продукти на взрива. 

J Ударна вълна е вълната (пространствена повърхност), която се разпространява със 

свръхзвукова скорост в околната среда и предизвиква ỳдарен натиск върху нея. 

Взривните вещества могат да бъдат класифицирани по различни начини, най-популярни от 

които са: 

J По състав – химически съединения и смеси. 

J По агрегатно състояние - течни, твърди и газообразни. 

J В зависимост от приложението им – иницииращи, бризантни, метателни, 

пиротехнически състави, промишлени и със специално предназначение. 

J В зависимост от опасността при производството им, работата с тях и транспортирането 

им. 

Взривните вещества са химически съединения и като такива те имат способност да реагират. 

Има два различни типа химически реакции (възпламеняване и детонация), които са определящи за 

различаването на двата основни тепа експлозиви. Първият тип ВВ (например барут) генерират 

значително количество газове при горене с подзвукова скорост. Такава реакция се нарича 

възпламеняване. При тази група ВВ не се образува ударна вълна. Те се използват широко за 

изстрелване на оръжейни куршуми, за фоерверки и за специални ефекти. Този тип съединения са със 

значително по-ниска себестойност, което би снижило общата цена на добивните дейности и крайния 

продукт. У нас не се използват поради съображения за безопасност. 
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Втората група експлозиви са тези, които се детонират. Това означава генериране на силно 

нагрети газове под високо налягане и ударна вълна, разпространяваща се с близка или с по-висока 

скорост от звуковата, с което се разрушава скалния материал. Този тип ВВ са безопасни за работа. 

При откриването на динамита е направен революционен обрат към безопасност при взривни работи. 

Динамитът може да бъде изтърван, удрян и дори подпалван без да експлодира. 

Бризантните взривни вещества са предназначени за получаване на различни видове заряди. Те 

са слабо чувствителни към външни въздействия, поради което детонират при възбуждане от 

иницииращи взривни вещества. Като бризантни взривни вещества се използват предимно различни 

нитросъединения (тротил, нитрометан и др.), нитрамини (тетрил, хексоген, октоген и др.), нитрати на 

поливалентните алкохоли (нитроглицерин, нитрогликол), целулозни нитрати и др.Най-често всички 

тези съединения се използват под формата на смеси. 

Иницииращи взривни вещества са тези, които могат лесно да бъдат детонирани поради висока 

чувствителност към топлина, триене, удар, статично електричество. Живаченният фулминат Hg(CNO)2, 

оловеният азид Pb(N3)2 или PETN (Penta Erythritol Tetra Nitrate) са примери за иницииращи вещества, 

използвани в миннита промишленост. Капсул-детонаторите и капсул-възпламенителите съдържат 

иницииращи вещества.  

Амониевият нитрат се нуждае от значително количество енергия за детониране, поради което, 

при определени условия, може да бъде третиран като невзривоопасно вещество. Въпреки това е 

опасно химично съединение и съхранението, пренасянето и работата с него представлява съществен 

риск. 

За работа с взривни вещества е създадена строга нормативна уредба, която регламентира 

всички стъпки производството и приложението им. За всяка стъпка се изисква правоспособност, 

регистриране, получаване на разрешение и други гарантиращи безопасност мерки. 

 

Взривните дейности по добива на варовик от кариера „Тервел-Бонево“ ще се извършват от 

външен изпълнител, който има единствена възможна алтернатива – да работи с одобрено взривно 

вещество, в количества и по начин, отговарящи на нормативната уредба и съгласно изработен 

Проект за извършване на пробивно-взривни работи на кариера Тервел-Бонево, който да бъде 

одобрен от компетентните органи. 

 

8.4 АЛТЕРНАТИВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МАРШРУТИТЕ ЗА ДОСТЪП ДО КАРИЕРАТА 

Трасетата за транспортирането на суровината, продавана на площадката ще се определя от 

местоназначението и предпочитанията на купувача. Възможните маршрути са описани като част от 

инвестиционното предложение с две основни направления (виж изображението на фигура 2.4.2-2). 

Част от суровината ще се транспортира до Асфалтова база в град Тервел, собственост на 

дружеството. Обектът е работещ и има нужните разрешителни за дейността си. Същото стопанство 

ще се използва и като ремонтна база, складово стопанство и за други помощни дейности за работата 

на кариера „Тервел-Бонево“. За придвижване механизация и транспорт на трошен камък от 

площадката на кариерата до асфалтовата база има две възможни трасета (фигура 3.4-1) 
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ФИГУРА 8.4-9 АЛТЕРНАТИВНИ МАРШРУТИ ЗА ДВИЖЕНИЕ МЕЖДУ КАРИЕРАТА И АСФАЛТОВА БАЗА В ГРАД ТЕРВЕЛ 
 

 
 

 
 

Двата маршрута започват с участък от черен път, до достигане на асфалтов път с две възможни 

трасета. Съществуващият черен път е в добро състояние и е достатъчен. Ключовите характеристики 

на двата маршрута са описани по-долу: 

 
ТАБЛИЦА 8.4. -1   

Данни за трасето 
Маршрут по 

изображение 1 
Маршрут по 

изображение 1 

Обща дължина (км) 5.16 7.95 

Участък без асфалтово покритие (км) 2.0 2.0 
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Данни за трасето 
Маршрут по 

изображение 1 
Маршрут по 

изображение 1 

Пресичане на град Тервел – дължина (км) 0.8 0.2 

Среден наклон на отсечката (%) 3.2 -3.7 3.2 – 3.3 

Максимален наклона по маршрута (%) 9.4 – 11.3 13.5 – 12.9 

 

Двата маршрута предоставят допустими и трасета, като се изключат разликите в наклоните, 

които в случая на трасе 2 на места са значителни. Дължината на маршрут 2 и по-голяма.  

При използване а маршрут 2 частта от гр. Тервел, която ще бъде пресечена е по-малка. 

 

Заключение: При техническа възможност, за движение на механизацията и товарните 

автомобили да се предпочита използването на трасето по маршрут 2. 

 

8.5 ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

Инвестиционното предложение включва елементи, които засягат макар и в незначителна степен 

(ниска относителна стойност) предмета и целите на опазване защитена зона „Хърсовска река” 

BG0000106. Влиянието се изразява с пряко унищожаване на малки площи от природни 

местообитания, предмет на опазване. Влиянието е незначително 

 

При прилагане на предвидените мерки за смекчаване на въздействията и пряко 

възстановяване на местообитания в етапа на рекултивация напълно ще се отпаднат отрицателните 

влияния. 
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9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

СЪОБРАЗНО КРИТЕРИИТЕ ПО ЧЛ. 22 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОС 
 

По-долу са обобщени изводите от проведеното изследване на очакваните влияния от 

изпълнение на инвестиционното предложение. 

Въздействията по групи се разделят както следва: 

J Природни местообитания .............. Общата оценка на въздействието върху природните 

местообитания, предмет на опазване в ЗЗ „Хърсовска река“ 

е: „Слабо отрицателно въздействие, което има числено 

изражение (-1)“; 

J Птици: .............................................. В границите на Защитена зона „Хърсовска река” BG0000106 

не се опазват местообитания на птици; 

J Бозайници: ...................................... Не са установени отрицателни въздействия върху видове 

бозайници и техните местообитания. Числено изражение 

(0); 

J Земноводни и влечуги:................... От проучените видове за един е открит риск от възникване 

на отрицателно влияние, за всички останали то е 

определено като „Без въздействие“. Общата оценка е 

формирана според най-силната установена степен. 

Въздействието се изразява с възможно безпокойство на 

случайно преминаващи екземпляри. То ще е дълготрайно, 

но с ограничен период от време (Срок на предоставената 

концесия), напълно обратимо. Числено изражение (-1); 

J Риби: ................................................ В защитената зона се опазва един вид риба. Не е открит 

риск от възникване на отрицателно въздействие. Числено 

изражение (0); 

J Безгръбначни: ................................. За нито един от видовете безгръбначни не е установен риск 

за възникване на отрицателни въздействия. Числено 

изражение (0); 

J Растения: .......................................... За трите растителни вида, предмет на опазване в ЗЗ не са 

установени преки отрицателни въздействия. Единствено за 

етапа на рекултивация е установен риск от разрушаване на 

подходящи месторастения за вида Potentilla emili-popii, които 

вероятно ще бъдат създадени по време на редовната 

експлоатация на кариерата. Въздействието е с несигурен 

характер и малка вероятност. То се оценява с (-1) Слаби 

отрицателни въздействия. 
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Резултатите от извършения анализ водят до следните изводи: 

 
ТАБЛИЦА 8.5 -1  ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ НА 

ЗАЩИТЕНАТАЕ ЗОНА 

Основни изводи  

Степен на въздействия върху типовете природни местообитания Малка 

Степен на въздействия върху местообитания и популации на видовете – предмет на опазване Малка 

Степен на въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените зони Малка 

Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки (Да/ Не) Да 

Наличие на алтернативни решения и възможности за промени на ИП (Да/ Не) Да 

Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализирането на ИП (Да/ Не) Не 

Предложени компенсиращи мерки (Да/ Не) Да 

 

Набелязани са мерки за смекчаване и предотвратяване на възможните отрицателни 

въздействия. При тяхното спазване ще отпадне общото въздействие върху предмета и целите на 

опазване на защитените зони. 

 

Инвестиционното предложение „Разработване на кариера „Тервел-Бонево” за добив на варовик 

с площ 123,6 дка в землищата на село Бонево и гр. Тервел, община Тервел, област Добрич” на „Пътно 

строителство” АД с ЕИК 124000579, беше детайлно проучено, направен беше обстоен преглед и 

оценка на и влиянието върху предмета и целите на опазване на защитена зона „Хърсовска река” 

BG0000106. Описани са подробно срещащите се и потенциално засегнати местообитания и видове 

животни и растения. 

Засегнатите площи са с незначителни по големина относителни площи в зоната. Въздействията 

са съвместими с предмета и целите на опазване на ЗЗ „Хърсовска река”. Изводите са, че ще настъпят 

негативни въздействия, но те се квалифицират като допустими. В основната си са свързани с пряко 

унищожаване на природни местообитания с незначителна площ (за три вида местообитания) и 

възможно безпокойство и унищожаване на случайно преминаващи екземпляри за един от видовете 

влечуги. Възможните отрицателни въздействия са с ограничената площ на влияние, обратимост в 

значително степен, локалното въздействие и дълъг, но ограничен във времето период на действие. 

За всички установени рискове за отрицателни въздействия са намерени конкретни мерки за 

смекчаване. На база анализа са предложени мерки, които да предотвратят всички възможни 

отрицателни въздействия върху предмета на опазване в защитената зона. 

Авторите на доклада, въз основа на извършената оценка и анализ и в съответствие със 

законодателството по околна среда, предлагат на уважаемия Експертен екологичен съвет да одобри 

осъществяването на инвестиционното предложение във вида, в който е описано в Глава 2 

„Характеристика на инвестиционното предложение”, с прилагане на мерки за предотвратяване и 

смекчаване на влиянието, във вида, във който са предложени в този доклад. 
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10. НАЛИЧИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕНЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ 

И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

10.1 ПРИЧИНИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕНЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 

Обществения интерес е висок, но не може да се характеризира като „първостепенен” по смисъла 

на параграф 1, т. 32 от Допълнителните разпоредби на Закона за биологичната разнообразие. 

 

10.2 СЪОБРАЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ОБЩЕСТВЕНАТА СИГУРНОСТ ИЛИ 

БЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Инвестиционното предложение не е свързано с опазване на човешкото здраве и обществената 

сигурност. Не е свързано с управление на защитените зони и не е насочено към отстраняване на 

съществуващи вредни въздействия върху компонентите на околната среда. 

При реализирането му след приключване на добивните дейности ще се извърши рекултивация 

на над 60 дка нарушени терени, които в противен случай ще останат такива, което носи преки ползи 

за природата и благоприятства опазване на ценни видове. 
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11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

11.1 МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 

Използвани методи за изследване 

 

Проучванията се извършват въз основа на нормативната база по българското екологично 

законодателство, адаптирано с европейското – Закон за опазване на околната среда, Закон за 

биологичното разнообразие и Закона за защитените територии и произтичащите от тях нормативни 

документи – правилници, наредби и тарифи за обезщетения при нанесени неотстраними вреди. 

Водят се при ползване на метода на наблюдението – трансектно и непреднамерено. Описанията се 

правят на локалитетите на редките и застрашени видове от българската флора и фауна (Червена 

книга на България, защитени животни и растения по Закона за биологичното разнообразие, 

„Орнитологично важните места в България и Натура 2000“ и др.), редки фитоценози и местообитания 

включени в Приложение 1 по Закона за биологичното разнообразие. 

За изготвяне на максимално достоверен списък на реално срещащите се местообитания, видове 

животни и растения са използвани данни от собствени наблюдения на територията на 12.05.2017 г. и 

на 28.06.2017 г., данни от актуалния стандартен формуляр за защитена зона „Хърсовска река“ 

BG0000106 и данни от извършените картирания през 2017 г. 

Проучванията са извършвани през светлата част на денонощието. Специални проучвания на 

нощно активните видове не е правена. При проучванията са обходени местообитания, намиращи се 

на територията на находището и съседни територии в преценени за важни направления да 200 м 

извън границите на кариерата. 

Територията е подробно инвентаризирана за подходящи местообитания/ месторастения за 

видове, предмет на опазване. За животинските видове са изследвани налични места за обитанване, 

места за хранене и др. характерни за изискванията на всеки вид типични територии. 

 

Методи за прогноза и оценка на въздействието 

 

Прогнозите и оценките на въздействието са извършени въз основа на многогодишния опит, 

натрупан при проучването на природните местообитания, защитените територии, на редки, 

застрашени и защитени видове растения и животни в много разнородни територии от цялата страна. 

Прогнозната оценка е субективна на базата на информацията за степента на засягане в проценти на 

съответните растителни съобщества и местообитания в района на проучването. 

Направено е числено остойностяване на въздействията със стойности дефинирани в т. 11.2 от 

доклада. 

 

11.2 СКАЛИ ЗА ЧИСЛЕНО ИЗРАЗЯВАНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

Направените анализи в раздели 6, 7 и 9, използват като скала да оценка представената тук 

матрица. Използва се 5 степенна скала с две допълнителни сигнатури за оценяване на въздействия с 

неопределен или неизвестен характер. Начинът за прилагане и обяснен под таблицата. 
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ТАБЛИЦА 11.2 -1  МАТРИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА 

Стойн
ост 

Определяне на влиянието 

+3 
Силно положителна степен – може да се свърже с дълготраен или постоянен положителен ефект, 

значима по размер територия на влияние и др. 

+2 
Значителна положителна степен – забележимо и ясно изразено въздействие върху съществена по 
размери площ и с продължителен период на проява 

+1 Слаба положителна степен – малка площ, или краткотраен ефект, или малка значимост 

0 
Без ефект или въздействие, проявяващо се в малки количества на малка площ, пренебрежимо 
влияние или много кратък период на действие с пълна обратимост 

-1 

Слабо отрицателно въздействие – малка площ, лесна обратимост, кратък срок на влияние и др., 
може да изисква някакви мерки за намаляване на влиянието. В определени случаи не се налага 
прилагане на мерки за намаляване на въздействието – при краткотрайни въздействия с малки 
количествени показатели 

-2 
Изразено отрицателно влияние – нежелателен ефект, на значима площ, продължително влияние. 
Задължително изисква смекчаващи мерки, които могат да го предотвратят или намалят  

-3 

Силно отрицателно влияние – постоянно, необратимо влияние с висока интензивност, което засяга 
важни компоненти на околната среда. Смекчаването не е възможно. 
Води до отхвърляне на конкретната част от инвестиционното предложение, като недопустима. Ако 
такова разделяне е неприложимо, то се отхвърля цялото инвестиционно предложение 

+/- 
Двупосочен ефект – за влияния, при които е възможен и положителен и отрицателен ефект. 
Проявата може да има разнопосочна оценка времево и/или пространствено. Възможно е проявата 
на въздействието върху оценяван компонент да зависи от външни фактори. 

? 
Влияние с неизвестен или условен характер (когато съществуват условия при които влиянието 
може да възникне или да бъде с различна сила) 
За въздействията, оценени с тази условна степен е необходимо допълнителна обосновка.  

 

Матрицата се прилага при спазване на следните условия: 
J Допустими въздействия, са тези, получили обща оценка (+3), (+2), (+1), (0) и (-1). 

J Влияния, оценени с обща оценка (-2) са допустими само при приемане и изпълнение 
на мерки за предотвратяване или смекчаване на влиянието. 

J Влияния, получили оценка (-3) не подлежат на предотвратяване и смекчаване, те се 
считат за недопустими. Водят до отхвърляне конкретната дейност/част от 
инвестиционното предложение. 

J За въздействията, оценени с тази променлива степен е необходимо допълнителна 
обосновка. 

J Ако е възможно, да се предвидят мерки за намаляване на отрицателните и 
увеличаване на положителните проявления на въздействието! Влияния, оценени с 
(+/-) са допустими, но следва да бъдат заложени в плана за мониторинг на 
производството и периодично да се следи за тяхното появяване и стойност. 

J Влияния с оценка (?) са допустими, тъй като не може да се посочат категорични 
мотиви за положителна, нулева или отрицателна оценка. 
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11.3 ВРЕМЕТРАЕНЕ И ПЕРИОД НА ПОЛЕВИ ПРОУЧВАНИЯ 

За изготвяне на максимално достоверен списък на реално срещащите се местообитания, видове 

животни и растения сме използвали данни от собствени наблюдения за територията на находище 

„Тервел-Бонево” и съседни територии. Проучванията са извършвани през светлата част на 

денонощието. Специални проучвания на нощно активните видове не е правена. 

Теренни проучвания на флората и фауната бяха извършени на следните дати: 12.05.2017 г. и 

28.06.2017 г. 

 

11.4 ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 
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J Груев Б., Б. Кузманов. 1994. Обща биогеография. Университетско издателство „Св. 

Кл.Охридски”, София 
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J Петров, Б. 2008. Прилепите – методика за изготвяне на оценка за въздействието върху 

околната среда и оценка за съвместимост. Наръчник за възложители и експерти в 

областта на околната среда. Национален природонаучен музей – БАН 

J Ръководство на Европейската комисия относно предприемането на нови дейности за 

добив на минерални суровини за неенергийни цели по начин, който да е в съответствие 

с изискванията на Натура 2000, Европейска комисия, юли 2010 година. 

J Федерация „Зелени Балкани”; WWF;:МОСВ. 2005. Ръководство за определяне на 

местообитания от европейска значимост в България, София. 

J Петров П. 1990 г. Ландшафтознание. Университетско издателство. 



ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА 

ВАРОВИК „ТЕРВЕЛ-БОНЕВО” ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

РАЗРАБОТЕНО ОТ КОЛЕКТИВ НА  „ЕКОЛОГИКА РУСЕ“  ЕООД 
ТЕЛ. 0889-417-038, E-MAIL:  EKOLOGIKA_RUSSE@ABV.BG 
 

110  (113) 

J Scottish Natural Heritage, The Countryside Agency, 2002. Landscape Character Assessment 

Guidance for England and Scotland 
 

Използвана интернет информация 

За анализите в доклада е използвана информация от следните основни източници в интернет: 

J Басейнова дирекция за Дунавски район: www.bd-dunav.org 

J Платформата Google Earth. Сателитни изображения на региона 

J Кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодезия,, 

картография и кадастър https://kais.cadastre.bg/ 

J Публични регистри, поддържани от ИАОС към МОСВ 

(http://eea.government.bg/bg/output/index.html) 

J Данни за водите в България – сайт изготвен със съдействието на БлуЛинк; 

J Карти и информация, публикувана на сайта на Басейнова Дирекция – Дунавски район 

J Статистическа информация от НСИ (www.nsi.bg) 

J Географска информационна система на Министерство на регионалното развитие: 

http://gis.mrrb.government.bg/MRRB/ 

J Платформата Google Earth. 

J Flash Earth – сателитни изображения 

J РИОСВ – Варна: http://www.riosv-varna.org/ 

J Анализ на състоянието на околната среда в община Тервел  

J Натура 2000:_http://www.natura2000bg..org 

J Изпълнителна агенция по околна среда  ИАОС – http://www.eea.government.bg/ 

J Червена книга на Република България. Електронно издание – http://e-

ecodb.bas.bg/rdb/bg/ 

J Горите в България – информационна платформа на WWF – http://gis.wwf.bg/forests/ 

https://gis.wwf.bg/mobilz/# 

J Регистър на ЗТ и ЗЗ – http://eea.government.bg/zpo/bg/ 

J EU Drinking Water Directive: COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC of 3 November 1998 on the 

quality of water intended for human consumption, Official Journal of the European 

Communities. Available from 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:EN:PDF  

J ГИС на МРРБ – Кадастрално-административна информационна система на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър – https://kais.cadastre.bg/bg/Map 

J Публични регистри МОСВ - http://registers.moew.government.bg/ovos/ 

J Публични регистри МОСВ - http://registers.moew.government.bg/ео/ 

J Natura 2000 Network Viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/# 

http://www.bd-dunav.org/
https://kais.cadastre.bg/
http://eea.government.bg/bg/output/index.html
http://www.bluelink.net/water/
http://www.nsi.bg/
http://gis.mrrb.government.bg/MRRB/
http://www.riosv-varna.org/
http://www.natura2000bg..org/
http://www.eea.government.bg/
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/
http://gis.wwf.bg/forests/
https://gis.wwf.bg/mobilz/
http://eea.government.bg/zpo/bg/
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:EN:PDF
https://kais.cadastre.bg/bg/Map
http://registers.moew.government.bg/ovos/
http://registers.moew.government.bg/ео/
http://natura2000.eea.europa.eu/
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J European protected sites: 
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-protected-areas 

 

11.5 СТАНОВИЩА МНЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ СЪБРАНИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА НАСТОЯЩИЯ 

ДОКЛАД 

Настоящият доклад се изработва като част от процедура по Оценка въздействието върху 

околната среда на инвестиционно предложение „Разработване на кариера „Тервел-Бонево” за добив 

на варовик с площ 123,6 дка в землищата на село Бонево и гр. Тервел, община Тервел, област 

Добрич”, по която са проведени обстойни консултации с институции, организации и 

административни органи. Проведените до момента консултации включват следните институции: 

Възложителят е изпратил писма за консултации до следните организации: 

• РЗИ-Добрич; 

• Басейнова Дирекция – Дунавски район – гр. Плевен; 

• Община Тервел; 

• Кметство с. Бонево; 

• Водоснабдяване и канализация ЕООД – Добрич; 

• БДЗП-Централен офис, гр.София; 

• Зелени Балкани, гр.Пловдив. 

 

Съставянето на оценката за въздействието на ИП върху предмета и целите на опазване на 

защитените зони от Натура 2000 се извършва в съответствие с изискванията на Становище на РИОСВ 

– Варна с изх. №26-00-261/ 16/ 23.11.2015 г. Всички изисквания са приети и са взети под внимание. 

 

11.6 ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ 

По време на проучванията и съставянето на настоящия доклад екипът не срещна никакви 

трудности, които да окажат влияние върху правилната оценка на влиянието на инвестиционното 

предложение върху предмета и целите на опазване на защитена зона „Хърсовска река“ BG0000106.  

За извършване на проучванията и за изготвяне на настоящата оценка беше обработена цялата 

налична информация – литературни данни; официални карти и регистри, публикувани в интернет; 

информация от стандартния формуляр за защитената зона; както и данни събрани от собствени 

теренни проучвания, извършени за целите на процедурата по оценка въздействието върху околната 

среда и изготвяне на настоящия доклад, като приложение към доклада по ОВОС. 

Възложителят предостави наличната информация по провеждане на процедурата до момента и 

оказа пълно съдействие на екипа без да влияе на експертите за вида и съдържанието на 

заключенията. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-protected-areas
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12. КАРТЕН МАТЕРИАЛ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПРЯМО ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ И 

ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 
 

В настоящия доклад са поместени следните цветни фигури, представящи схеми, карти и 

изображения (с посочена страница от доклада): 

Фигура 2.2-1 Местоположение на находище Тервел-Бонево на административната карта на 
България .................................................................................................................... 12 

Фигура 2.3-2 Местоположение на находище „Тервел-Бонево” ................................................ 14 

Фигура 2.3-2 Имоти, в които попада находище Тервел - Бонево .............................................. 16 

Фигура 2.3-3 Съществуващо състояние на земите в границите на площадката на ИП ............ 17 

Фигура 2.4.1. -3 Съществуващи нарушени терени, включени в границите на ИП ......................... 19 

Фигура 2.4.2 - 4 Съществуващ път ...................................................................................................... 20 

Фигура 2.4.2 - 2  Възможни маршрути за движение ......................................................................... 20 

Фигура 2.4.4 - 2  Площи, предвидени за насипище на кариера „Тервел-Бонево“ ......................... 26 

Фигура 5.1-5 ЗЗ „Хърсовска река” – BG0000106........................................................................... 50 

Фигура 6.1-6 Растителност в границите на площадката на ИП .................................................. 58 

Фигура 6.1-2 Местоположение на находище Тервел-Бонево на административната карта на 
България .................................................................................................................... 60 

Фигура 6.2-7 Разпространение на местообитание 6110* ........................................................... 70 

Фигура 6.2-2 Разпространение на местообитание 6210* ........................................................... 71 

Фигура 6.2-3 Разпространение на местообитание 6240* ........................................................... 72 

Фигура 6.2-4 Разпространение на природни местообитания в границите на находището .... 74 

Фигура 7.1-8 Контур на ограничителна граница за реализиране на инвестиционното 
предложение ............................................................................................................ 96 

Фигура 8.4-9 Алтернативни маршрути за движение между кариерата и асфалтова база в 
град Тервел ............................................................................................................. 102 
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експертите и документи доказващи опит и квалификация 

 
 


