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1 ЕКОЛОГИЧЕН И СОЦИАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ – ПРОЕКТ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА 

НА ЗЛАТОСЪДЪРЖАЩИ РУДИ, КРУМОВГРАД, БЪЛГАРИЯ 

 

1.1 Въведение 

Проектът за добив и преработка на златосъдържащи руди (за краткост "Проектът") ще се 

реализира в южна България близо до гр. Крумовград.  Той се разработва от "Дънди Прешъс 

Металс" (ДПМ).  Финансирането му ще се осигурява от консорциум от банки, в който 

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) играе ролята на представител по 

екологичните въпроси. 

 

Проектът е от клас "А" съгласно Екологичната и социална политика на ЕБВР (ЕСП, 2008), тъй 

като потенциално може да окаже значително отрицателно въздействие върху околната и 

социалната среда и е включен в Приложение №1: "Списък на проектите от клас "А"" към ЕСП.  

Проектите в този клас трябва да бъдат подложени на оценка на въздействията върху околната 

и социалната среда (ОВОСС) съгласно Изискванията за изпълнение на ЕБВР. 

 

ДПМ е получило необходимите екологични разрешителни на национално ниво (Решение по 

ОВОС №18-8, 11/2011) въз основа на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда 

(ДОВОС), изготвен и внесен в МОСВ през 2010 г.  Заключението на компетентния български 

орган по опазване на околната среда е, че ДОВОС е в съответствие с българското 

законодателство и съответните европейски директиви, и са издадени необходимите 

разрешителни.  Към ДОВОС е приложен и Доклад за оценка на съвместимостта по 

Европейската директива за местообитанията. 

 

Wardell Armstrong International (WAI) е наета от ЕБВР като консултант на консорциума от банки 

и за независим преглед на проектната документация по опазване на околната и социална 

среда и Доклада за оценка на въздействието върху околната и социалната среда (ДОВОСС), 

който включва изготвения ДОВОС за проекта и допълнителна документация по екологичните и 

социални аспекти, за да се потвърди, че проектът отговаря на Изискванията за изпълнение 

(ИИ) на ЕБВР, изготвен е в пълнота и съответства на изискванията за публично оповестяване.  

През м. април 2014 г. извършихме анализ на несъответствията на българския ДОВОС с цел 

преценка на необходимостта от допълнителна информация и изследвания за постигане на 

съответствие с Изискванията за изпълнение на ЕБВР.  След анализа на несъответствията, WAI 

участва в прегледа на тази допълнителна документация, която е част от ДОВОСС за проекта. 

 

1.2 Цел на плана 

Настоящият Екологичен и социален план за действие (ЕСПД) включва ключови действия, които 

имат за цел да осигурят съответствие с Изискванията за изпълнение на ЕБВР на всички етапи от 

реализацията на проекта: строителство, експлоатация, закриване и рекултивация и 

следрекултивационни мероприятия. Тези действия трябва да се предприемат преди началото 

на отделните етапи, т.е. преди началото на строителните работи, преди въвеждането на обекта 

в експлоатация или преди закриването му.  
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Настоящият ЕСПД стъпва върху извършения през м. април 2014 г. анализ на несъответствията, 

като допълнение на заключенията от разработката на допълнителните документи и ще 

подпомага ДПМ в управлението на идентифицираните екологични и социални проблеми и 

рискове.  Планът има също за цел да популяризира ползите, свързани с проекта.  

 

ЕСПД е разработен в тясна връзка с ЕБВР и ще стане част от финансовото споразумение между 

банката и ДПМ.  ДПМ ще имат задължението да отчитат изпълнението на този план пред ЕБВР, 

както и пред другите кредитиращи институции, ако това се изисква.  Отчитането първоначално 

ще се извършва на тримесечна база по време на етапа на строителство, след което ежегодно 

до края срока на кредита.  

 

Настоящият документ представлява окончателен вариант на ЕСПД. Проектният му вариант 

беше предоставен за публично разглеждане през задължителния 60-дневен срок за публично 

оповестяване, валиден за проекти от клас "А" съгласно ЕСП на ЕБВР.  Съдържанието на ЕСПД 

не е променяно след проектния вариант.  
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1.3 Дънди Прешъс Металс  – Проект за добив и преработка на златосъдържащи руди на ДПМ Крумовград  - Плана за опазване на околната 

среда и социални дейности (ОКОНЧАТЕЛНА ВЕРСИЯ, 27 Април, 2015) 

 

№ Действие 

Българска 

норма / ИИ на 

ЕБВР (2008) 

Срок за изпълнение 
Цел и критерии за оценка за 

успешно изпълнение 
Актуален статус 

Изискване за изпълнение №1: Екологична и социална оценка и управление  

1.1 Разработване и прилагане на 

Интегрирана система за управление на 

здраве, безопасност, околна и социална 

среда (ИСУ ЗБОСС) за проекта, която 

включва съответните политики, 

процедури и документи. Тази дейност 

ще интегрира промените, направени в 

плановете за управление в рамките на 

общата система за управление. 

Назначаване, където това е 

необходимо, на персонал с подходяща 

квалификация за прилагане на ИСУ 

ЗБОСС и управление на рисковете и 

въздействията върху околната и 

социалната среда, произтичащи от 

проекта за срока на неговата 

ЕБВР, ИИ №1 Преди началото на 

строителните работи и през 

целия срок на експлоатация на 

находището.  

 

Внедрена Интегрирана система 

за управление на здраве, 

безопасност, околна и социална 

среда (ИСУ ЗБОСС), която е в 

съответствие с международните 

стандарти ISO 14001 и OHSAS 

18001. 

 

Осигурени ресурси и ефективно 

управление на здраве, 

безопасност, околна и социална 

среда. 

 

Назначаване на мениджър(и) 

ЗБООС с подходяща 

квалификация и опит, 

който/които се обучават 

редовно.  
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№ Действие 

Българска 

норма / ИИ на 

ЕБВР (2008) 

Срок за изпълнение 
Цел и критерии за оценка за 

успешно изпълнение 
Актуален статус 

експлоатация. 

 

ИСУ ЗБОСС трябва да се разработи и 

внедри в съответствие с 

международните стандарти ISO 14001 и 

OHSAS 18001.  Не се изисква 

задължително сертифициране, но е 

желателно. 

 

 

1.2 Изготвяне на отчет по околна и 

социална среда (включващ здраве и 

безопасност на работещите и проблеми 

на общността) за ЕБВР, както и за други 

банки-заемодатели, ако е необходимо; 

отчетът обхваща социалните и 

екологични дейности по проекта и 

статуса на ЕСПД. 

ЕБВР, ИИ №1 По време на строителството и 

въвеждане в експлоатация: 

тримесечни отчети за 

състоянието на околната и 

социалната среда и 

изпълнението на ЕСПД заедно 

с годишен консолидиран отчет 

(т.е. три тримесечни и един 

консолидиран отчет за 

годината). 

 

По време на етапа на 

експлоатация: годишни отчети 

по околна и социална среда и 

изпълнението на ЕСПД до ЕБВР 

Получени отчети по околна и 

социална среда (във формат, 

предоставен от ЕБВР) и 

изпълнението на ЕСПД.   

 

Отчетите и изпълнението на 

този ЕСПД отговаря на 

изискванията на ЕБВР.  
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№ Действие 

Българска 

норма / ИИ на 

ЕБВР (2008) 

Срок за изпълнение 
Цел и критерии за оценка за 

успешно изпълнение 
Актуален статус 

в срок до 60 дни от края на 

годината. 

1.3 Поддържане на съществуващите 

планове и проекти за управление на 

околната и социалната среда чрез 

процес на непрекъснат мониторинг, 

преглед, актуализация и подобрения, 

които са ефективни и изготвени в 

пълнота, отговарят на нуждите на 

проекта и са насочени към съответните 

потенциални екологични и социални 

рискове, съответстват на добрата 

международна практика и ИИ на ЕБВР, и 

са приложими за съответния етап на 

реализация на проекта (подготовка, 

строителство, експлоатация, закриване 

и рекултивация)  Към тези планове и 

проекти спадат: 

 Цялостен проект за ликвидация или 

консервация на миннодобивния 

обект и рекултивация на 

засегнатите земи, вкл. 

предоставяне на финансови 

гаранции.  

 План за управление на качеството 

на атмосферния въздух. 

ЕБВР, ИИ №№1-

6, 8 

и 10 

Окончателно завършени 

планове за управление преди 

начало на етапа на 

строителство, които се 

поддържат за срока на 

експлоатация на находището, 

включително и в етапа на 

закриване и рекултивация, 

където това е необходимо. 

 

Окончателни планове, внесени 

в ЕБВР преди началото на 

етапа на строителство. 

 

Необходимите актуализации и 

документация, подадени към 

ЕБВР като част от тримесечната 

(по време на строителството и 

въвеждането в експлоатация) и 

годишната (по време на 

експлоатацията) отчетност.  

 

 

Планове и проекти за 

управление на околната и 

социалната среда, които са 

ефективни и изготвени в 

пълнота, отговарят на нуждите 

на проекта и са насочени към 

съответните потенциални 

екологични и социални рискове, 

съответстват на добрата 

международна практика и ИИ на 

ЕБВР, и са приложими за 

съответния етап на реализация 

на проекта. 

 

Планове за управление, които се 

прилагат и подлежат на 

периодичен преглед и ревизия, 

където е необходимо.  

 

Предоставяне на информация 

на ЕБВР за окончателното 

завършване на плановете за 

управление, тяхното прилагане 

и ефективност, следващи версии 
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№ Действие 

Българска 

норма / ИИ на 

ЕБВР (2008) 

Срок за изпълнение 
Цел и критерии за оценка за 

успешно изпълнение 
Актуален статус 

 План за действие за 

биоразнообразие 

 План за управление на опасни 

материали 

 План за управление на здравето и 

безопасността на населението 

 План за действие при аварии и 

бедствия 

 Генерален план за организация на 

движението 

 План за управление на социалната 

среда (виж т. 1.5) 

 

Някои от тях са рамкови и са 

разработени като част от ДОВОСС на 

проекта, като ще имат нужда от 

доразработване в окончателен вид.  

Списъкът не е пълен.  Проектът трябва 

да реагира гъвкаво и при нужда, чрез 

процес на адаптивен мениджмънт, да 

разработва допълнителни планове за 

решаване на специфични проблеми или 

рискове.  

и издания, ако има такива. 

 

Изпращане на копия на 

окончателните и ревизираните 

планове в електронен формат 

до ЕБВР заедно с резюме на 

измененията и допълненията в 

тях.  ЕБВР си запазва правото на 

мнение по тези планове, ако 

сметне за необходимо. 

Окончателните планове се 

представят преди началото на 

етапа на строителство.  

1.4 Като се опира на и доразвива, където е 

необходимо, плановете си за 

ЕБВР, ИИ №№1-

6, 8 

Преди начало на етапа на 

строителство, които се 

Изготвени и прилагани планове 

и процедури за мониторинг на 
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№ Действие 

Българска 

норма / ИИ на 

ЕБВР (2008) 

Срок за изпълнение 
Цел и критерии за оценка за 

успешно изпълнение 
Актуален статус 

управление на околната и социална 

среда и Планът за мониторинг на 

околната среда към ДОВОСС на проекта, 

ДПМ ще поддържа и прилага пълен 

набор от планове и процедури за 

мониторинг с акцент се върху:  

 Поетапно закриване и 

рекултивиране на минни 

съоръжения 

 Качество на атмосферния въздух, 

емисии и парникови газове 

 Шум и вибрации 

 Биоразнообразие  

 Качество на повърхностни и 

подземни води 

 Водоползване от подземни води 

 Отпадъци 

 Управление на опасни материали  

 Здраве, безопасност и сигурност 

на местните общности 

 Въздействия от автомобилния 

трафик 

 Социална дейност и ключови 

индикатори за представянето 

 

и 10 поддържат за срока на 

експлоатация на находището, 

включително и в етапа на 

закриване и рекултивация, 

където това е необходимо. 

 

Окончателни планове и 

процедури, внесени в ЕБВР 

преди началото на етапа на 

строителство. Може да бъде 

изпълнено в комбинация с 

действие 1.3.  

 

Необходимите актуализации и 

документация, подадени към 

ЕБВР като част от тримесечната 

(по време на строителството и 

експлоатацията) и годишната 

(по време на експлоатацията) 

отчетност. 

околната и социална среда. 

 

Предоставяне на информация 

на ЕБВР за окончателното 

завършване на плановете и 

процедурите за мониторинг, 

тяхното прилагане и 

ефективност, следващи версии и 

издания, ако има такива. 

 

Изпращане на копия на 

окончателните и ревизираните 

планове и процедури в 

електронен формат да ЕБВР 

заедно с резюме на 

измененията и допълненията в 

тях.  ЕБВР си запазва правото на 

мнение по тези планове и 

процедури, ако сметне за 

необходимо. 

 

ЕБВР получава всички 

мониторингови отчети, 

изготвени от ДПМ или техни 

външни консултанти, които 

документират дейностите и 



"ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС" 
М. АПРИЛ, 2015 Г.  
 

 

  

ZL521077/“R001” 
 

Окончателен вариант за оповестяване “V0.1” стр. 8 

  

№ Действие 

Българска 

норма / ИИ на 

ЕБВР (2008) 

Срок за изпълнение 
Цел и критерии за оценка за 

успешно изпълнение 
Актуален статус 

Плановете и процедурите за 

мониторинг могат да бъдат включени в 

плановете за управление на околната и 

социална среда, в действащия План за 

мониторинг на околната среда или да 

съществуват като самостоятелни 

документи. 

резултатите от мониторинга по 

проекта, напр. доклади от 

мониторинга на костенурки. 

 

1.5 Разработване на цялостен план или 

серия от планове за управление на 

социалната среда въз основа на 

резултатите от Оценката на социалното 

въздействие с цел ефективно 

управление на социалните въздействия 

и увеличаване на социалните ползи.  

Планът за управление на социалната 

среда трябва да включва и компонент 

или план за мониторинг на социалните 

дейности и оценка на промени в 

ключовите индикатори за 

представянето (КИП), разработени на 

база Оценката на социалното 

въздействие (ОСВ).  Планът за 

управление на социалната среда трябва 

да бъде поддържан през целия срок на 

експлоатация на находището съгласно 

Дейности 1.4 и 1.5.  Планът или серията 

ЕБВР, ИИ №1 Преди началото на 

строителните работи и през 

целия срок на експлоатация на 

находището. 

 

Окончателен(-и) план(ове), 

внесен(и) в ЕБВР преди 

началото на етапа на 

строителство.  

 

Необходимите актуализации и 

документация, подадени към 

ЕБВР като част от тримесечната 

(по време на строителството и 

експлоатацията) и годишната 

(по време на експлоатацията) 

отчетност. 

План или серия от планове за 

управление на социалната 

среда, които са завършени, 

прилагат се и подлежат на 

периодичен преглед и ревизия, 

където е необходимо. 

 

Ефективно управление на 

социални проблеми, което 

удовлетворява изискванията на 

ЕБВР. 

 

Предоставяне на информация 

на ЕБВР за окончателното 

завършване на плана(-овете) за 

управление, тяхното прилагане 

и ефективност, следващи версии 

и издания, ако има такива. 
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№ Действие 

Българска 

норма / ИИ на 

ЕБВР (2008) 

Срок за изпълнение 
Цел и критерии за оценка за 

успешно изпълнение 
Актуален статус 

от планове за управление на социалната 

среда ще допълнят съществуващата 

документация за управление на 

социалната среда, вкл. План за 

управление на здравето и 

безопасността на населението. 

Изпращане на копия на 

окончателните и ревизираните 

план(ове) в електронен формат 

до ЕБВР заедно с резюме на 

измененията и допълненията в 

тях.  ЕБВР си запазва правото на 

мнение по тези план(ове), ако 

сметне за необходимо. 

Окончателните планове се 

представят преди началото на 

етапа на строителство. 

1.6 

ДПМ ще разработи социална програма 

по Проекта и ще играе активна роля в 

нейната реализация.  Доколкото е 

възможно, програмата трябва да бъде 

разработена и изпълнявана на база 

резултатите от Оценката на 

въздействието върху социалната среда, 

да отразява мненията на различни 

заинтересовани страни и да бъде 

устойчива. 

 

ЕБВР, ИИ №1 

Преди началото на етапа на 

експлоатация и през целия 

срок на експлоатация на 

находището. 

 

Включва социална програма, 

която ще се изпълнява през 

целия експлоатационен период 

на Проекта.  

 

Описание/резюме на социална 

програма, предоставена на 

ЕБВР. 

 

Информиране на ЕБВР относно 

изпълнението и успеха на 

програмата, вкл. нейни 

ревизирани варианти, на 

годишна база. 

 

1.7 Разработване и поддържане на процес ЕБВР, ИИ №№1- Преди началото на етапа на Съответствие на  
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№ Действие 

Българска 

норма / ИИ на 

ЕБВР (2008) 

Срок за изпълнение 
Цел и критерии за оценка за 

успешно изпълнение 
Актуален статус 

или процедура за осигуряване на 

съответствие от страна на 

подизпълнители и доставчици (където 

това е приложимо) с екологичните и 

социалните изисквания, свързани с 

проекта. Където е приложимо и въз 

основа на обема възложена работа, от 

някои подизпълнители ще се изисква да 

разработят и представят на ДПМ за 

одобрение ПУОСС за етапа на 

строителство или еквивалентен набор 

от планове и процедури, отговарящи на 

екологичните и социални изисквания. 

ПУОСС по време на строителството ще 

включва всички мерки, планирани от 

подизпълнителя за елиминиране или 

смекчаване на рисковете и 

въздействията върху околната и 

социалната среда.  При необходимост, 

от ДПМ ще се изисква да оказва 

съдействие на подизпълнителите си в 

разработката на тези планове за 

управление и за поддържане и 

подобрение на работата им в сферата 

на околната среда и социалната 

дейност, вкл. здраве и безопасност при 

6, 8 

и 10 

строителство и през целия срок 

на експлоатация на 

находището. 

подизпълнителите с 

екологичните и социални 

изисквания. 

 

ПУОСС за етапа на строителство, 

където са необходими и чието 

изпълнение се следи от ДПМ. 

 

Представяне на 

подизпълнителите в сферата на 

околната среда и социалната 

дейност, вкл. здраве и 

безопасност при работа, което 

се следи от ДПМ. 

 

Изграждане на капацитет и 

предоставяне на обучения от 

страна на ДПМ, където това е 

необходимо. 
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№ Действие 

Българска 

норма / ИИ на 

ЕБВР (2008) 

Срок за изпълнение 
Цел и критерии за оценка за 

успешно изпълнение 
Актуален статус 

работа, чрез изграждане на капацитет и 

обучение. 

 

Където това е възможно и в зависимост 

от обема възложени работи, ДПМ 

трябва да включи екологичните и 

социални изисквания по проекта в 

тръжната документация и договорите с 

подизпълнителите си.  Към тези 

изисквания се включват стандартите и 

политиките на ДПМ, разрешения, 

планове за управление на околната и 

социална среда, ИИ на ЕБВР (2008) и 

настоящия ЕСП.   

 

Изискване за изпълнение №2: Труд и условия на труд  

2.1 Разработване на политика за човешки 

ресурси и политика за здравословни и 

безопасни условия на труд. Политиката 

за човешки ресурси трябва да бъде 

недискриминираща и да съответства на 

ИИ №2 на ЕБВР, както и на стандартите 

на Международната организация на 

труда (МОТ). 

ЕБВР, ИИ №2 Преди назначаването на 

големи групи персонал и 

стартирането на строителните 

работи на обекта и през целия 

срок на експлоатация на 

находището. 

Разработени политики за 

човешки ресурси и за 

здравословни и безопасни 

условия на труд. Отговаря на 

стандартите на МОТ.  
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№ Действие 

Българска 

норма / ИИ на 

ЕБВР (2008) 

Срок за изпълнение 
Цел и критерии за оценка за 

успешно изпълнение 
Актуален статус 

2.2 Разработване на план за подбор на 

персонал, вкл. квота за кандидати от 

местната общност. Може да бъде част 

от плана за управление на човешките 

ресурси. 

ЕБВР, ИИ №2 Преди началото на етапа на 

строителство и  назначаване на 

големи групи персонал 

Разработен план за подбор на 

персонала, който се прилага. 

 

2.3 Разработване на план за управление на 

човешките ресурси, вкл. свързаните с 

него процедури, документация и 

механизъм за оплаквания на персонала, 

в съответствие със стандартите на МОТ 

и ИИ №2 на ЕБВР. 

ЕБВР, ИИ №2 Преди назначаването на 

големи групи персонал и 

стартирането на строителните 

работи на обекта и през целия 

срок на експлоатация на 

находището. 

Разработен план за управление 

на човешките ресурси и ДПМ 

прилага стандартите на МОТ.  

 

 

2.4 Изготвяне и прилагане на специфична 

процедура за разследване на 

инциденти и злополуки и нуждата от 

корективни действия.  Тя също ще се 

прилага и от подизпълнителите. 

ЕБВР, ИИ №2 Преди разчистване на обекта и 

начало на строителните 

работи. 

Разработена процедура за 

разследване на инциденти и 

злополуки, която се прилага. 

 

Отчетните данни по здраве и 

безопасност на труда се 

докладват на ЕБВР на 

тримесечна и годишна база. 

 

2.5 Снабдяване с материали, суровини и 

друго оборудване от местни източници, 

доколкото това е възможно. Местните 

фирми, които не могат да отговорят на 

ЕБВР, ИИ №№1 

и 2 

Преди подбора на доставчици. Отчетни данни за снабдяване от 

местни източници и 

подпомагане на местни фирми, 

където това е възможно. 
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№ Действие 

Българска 

норма / ИИ на 

ЕБВР (2008) 

Срок за изпълнение 
Цел и критерии за оценка за 

успешно изпълнение 
Актуален статус 

стандартите и изискванията на проекта, 

ще бъдат подпомогнати от ДПМ чрез 

изграждане на капацитет и обучения, за 

да могат да се развият организационно 

и успешно да участват в тръжни 

процедури за договори за доставка. 

2.6 Преглед от страна на ДПМ на 

потенциалните рискове за околната и 

социална среда, здравето и 

безопасността и фирмената репутация, 

свързани с потенциалните доставчици 

на стоки и услуги и купувачи на 

концентрат.  Този преглед ще обхване и 

процеса на идентифициране и избор на 

предприятия за преработка на 

концентрат.  Резултатите от прегледа, 

особено ако съществуват значителни 

екологични и социални рискове, трябва 

да бъдат отчетени при вземането на 

решения.  Социалните рискове 

обхващат и работната сила и условията 

на труд. 

 

Прегледът трябва да се съобрази с 

Изискванията за изпълнение на ЕБВР 

ЕБВР, ИИ №2  Преди подбора на доставчици 

и купувачи. 

Верига на доставка и 

процедура/процес на оценка на 

доставчици с фокус върху 

рисковете за околната и 

социална среда и здравето и 

безопасността, които са 

разработени и се прилагат. 

 

Резултатите от прегледа се 

отчитат при вземането на 

решения. 
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№ Действие 

Българска 

норма / ИИ на 

ЕБВР (2008) 

Срок за изпълнение 
Цел и критерии за оценка за 

успешно изпълнение 
Актуален статус 

(2008). 

 

При възможност, ДПМ ще осигури 

изграждане на капацитет и обучения на 

доставчици с цел предотвратяване или 

намаляване до минимум на тези 

рискове, ако има такива.  

Изискване за изпълнение №4: Здраве, безопасност и сигурност на местните общности  

4.1 Провеждане на дискусии с основните 

местни общности за разпространение 

на информация от Плана за управление 

на здравето и безопасността на 

населението.  

 

ЕБВР, ИИ №4 Преди началото на 

строителните работи и през 

целия срок на експлоатация на 

находището. 

Ефективно управление на 

здравето и безопасността на 

населението съгласно 

изискванията на ЕБВР. 

 

Изискване за изпълнение №5: Придобиване на земи, недоброволно преселване и икономическо изтласкване  

5.1 Окончателен вариант на план за 

компенсация на бунгалата и 

разрушената хижа, ползвани за отдих и 

туризъм. 

ЕБВР, ИИ №5 Преди началото на 

строителните работи 

Съгласуван план за 

компенсация.  

 

Изпращане на плана до ЕБВР. 

 

Изискване за изпълнение №6: Опазване на биологичното разнообразие и устойчиво управление на живи природни 

ресурси 

 

6.1 Предоставяне на информация от ДПМ 

на ЕБВР относно прилагането на Плана 

за действие за биоразнообразие 

съгласно Действия 1.3 и 1.4.  Това 

ЕБВР, ИИ №6 Като част от тримесечната и 

годишната отчетност. 

Отчетните данни се докладват 

на ЕБВР на тримесечна и 

годишна база.  Това включва 

предоставяне на доклади от 
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№ Действие 

Българска 

норма / ИИ на 

ЕБВР (2008) 

Срок за изпълнение 
Цел и критерии за оценка за 

успешно изпълнение 
Актуален статус 

включва предоставяне на доклади от 

мониторинг и отчитане на 

ефективността на мерките в ПДБР за 

постигане на резултатите (т.е. без нетна 

загуба съгласно ИИ №6). 

 

мониторинг и отчитане на 

ефективността на мерките в 

ПДБР за постигане на 

резултатите. 

6.2 ДПМ информира ЕБВР за изпълнението 

на Цялостен проект за ликвидация или 

консервация на миннодобивния обект и 

рекултивация на засегнатите земи. Това 

включва поетапно закриване и 

рекултивация, където това е възможно 

и окончателна ликвидация на обекта. 

Това действие включва предоставяне на 

доклади от мониторинг и отчитане на 

ефективността на мерките в Цялостния 

проект за ликвидация за постигане на 

резултатите. 

ЕБВР, ИИ №6 Като част от годишната 

отчетност. 

Отчетните данни се докладват 

на ЕБВР на годишна база. Това 

включва предоставяне на 

доклади от мониторинг и 

отчитане на ефективността на 

мерките в Цялостния проект за 

ликвидация за постигане на 

резултатите. 

 

Изискване за изпълнение №8: Културно наследство  

8.1 Обобщаване на мерките за опазване на 

културното наследство в план за 

управление на културното наследство. 

Това ще включва процедура за действие 

при откриване на находки и нейното 

прилагане на миннодобивния обект. 

ЕБВР, ИИ №8 Преди началото на 

строителните работи и през 

целия срок на експлоатация на 

находището. 

Прилагане на план за 

управление на културното 

наследство или процедура за 

действие при откриване на 

находки, които са в съответствие 

с ИИ №8 на ЕБВР. 
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№ Действие 

Българска 

норма / ИИ на 

ЕБВР (2008) 

Срок за изпълнение 
Цел и критерии за оценка за 

успешно изпълнение 
Актуален статус 

 

Изискване за изпълнение №10: Оповестяване на информация и включване на заинтересованите страни в процеса  

10.1 Прилагане на План за ангажиране на 

заинтересованите страни (ПАЗС) и 

достъпен механизъм за оплаквания. 

Осигуряване на достъп на населението 

до ПАЗС в удобен за четене формат на 

съответния език (английски и местен 

език).  Актуализация и изменение на 

ПАЗС при необходимост по време на 

срока на експлоатация на находището 

като средство за ефективно и 

ползотворно консултиране и подходящо 

оповестяване на информация. 

ЕБВР, ИИ №1 Въвеждане преди началото на 

строителните работи и 

поддържане за целия срок на 

експлоатация на находището 

заедно с механизъм за 

оплаквания. 

 

 

 

 

Прилагане на ПАЗС и механизъм 

за оплаквания. 

 

Актуален и поддържан ПАЗС. 

Запазване или подобряване на 

отношенията с местната 

общност. Запазване на 

подкрепата на 

заинтересованите страни 

(социална подкрепа за проекта). 

 

Изпращане на информация за 

прилагането на ПАЗС към ЕБВР 

на тримесечна и годишна база. 
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