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Умерена 
(няколко 

остранствени
лтернативи)

Ниска 

Средна 

Висока 

Много висока

услуги 

услуги е 
стандартите
ните услуги

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

напр. Дел
теини в хр

оценява по
едва: 

(други мест
статъчно б

алтернативи
йки и остан
те пред него

т на услугата

и 

(огр

пр
а

М

М

важна ча
е на МФК о
. Стандарт 

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

лът на личн
ранителния

о следните 

та, където 
близо, за д

и, предвид 
налите пот
о. 

та 

Ниска 
раничен брой 

липса на 
ространствен
алтернативи)

Средна 

Висока 

Много висока

Много висока

аст от оце
относно въз
за изпълне

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

ния улов на
 режим на

критерии и

са налични
да могат да

опцията за
требители и

или 

ни 
) 

а 

а 

енката и е
здействията
ение №6 на

И  
И 
И, 
Я 
Г. 

а 
а 

и 

и 
а 

а 
и 

е 
а 
а 
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Първа
екоси
възде

Втора
състо
заинт
оценк
дали 

Екоси
очакв
Друже
стойн

Екоси
счита
но не
бенеф

.3 Оцен

Оцен
за оц
следв
на ст
разра

Значи
на ре

По от
изготв
длъж
възст
бенеф
първо
пълно
такив
така и
смекч
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По отнош
услуги, ко
клиентът 
екосистем
избягват. 
предприем
функциона

ата стъпка
истемните 
ействията н

ата стъпка 
ояние. Поср
тересованит
ка за „ценно
има нейни 

истемните у
ва да бъдат
еството ще
ността и фу

истемните у
ат за важни
е толкова 
фициентите

нка на възд

ката на въз
ценка на въ
ва: определ
тепента на 
аботване на

имостта на 
цептора и с

тношение н
вен списък
но да разр
тановят сто
фициенти. 
оначалните
о възстанов
ва от култур
или иначе с
чаващи мер

шение на 
оито са о
има пряк

мни услуги
Ако те са 

ме смекчав
алността н

а в проце
услуги в

на проекта. 

в процеса 
редством а
те лица от
ост“ в зави
алтернатив

услуги, кои
т повлияни 
е разработи
нкционално

услуги, чият
за бенефи
детайлно. 

е се изключ

действиет

здействието
ъздействиет
ляне на чув
въздейств

а смекчаващ

въздейств
степента на

а екосистем
к с приори
аботи смек
йността и ф
Предвиден

е в даден м
вяване (нап
рен характе
са неблагоп
рки, които 

ПРОЕКТ ЗА

Страници 2-

въздейств
относими 
к контрол 
и, неблаго
неизбежни

ващи мерки
на приорит

еса по пос
в зависим
 

се предпр
анализа на
тносно еко
исимост от т
ви (т.е. дал

ито са с ви
от проекта
и смекчава
остта на усл

то ценност 
ициентите и
Екосистем

чват от оцен

то - подход

о върху еко
то, описана
вствителнос
вието, опре
щи мерки и 

вието се оц
а въздейств

мните услуг
итетни екос
кчаващи ме
функционал
ни са усл
междинен пе
пр. при опре
ер). За тези
приятно пов
са разрабо

ДОКЛАД ЗА О
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вията вър
към засег
или съще

оприятните
и, клиентът
и с цел п

тетните си

ставяне на
мост от 

риема като 
а изходните
системните
това докол
и е заменим

исока и мн
, се считат 
щи мерки, 
лугата.  

е оценена
и са включе
мните услу
нката.  

д и методи

осистемните
а в Глава 
стта/ ценно
еделяне на 
оценка на 

ценява спор
вието (Табл

ги, при оцен
системни у
ерки, чиято 
лността на
луги, които
ериод или 
еделени въ
и неприори
влияни от п
отени, за д

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

рху приори
гнатите о
ествено вл
е въздейс
т ще ги св
поддържане
истеми.   

а приорите
потенциал

част от ан
е данни и 
е услуги, в
ко е важна
ма).  

ного висок
за "приори
за да подд

като сред
ени в оценк
уги, чиято 

и 

е услуги сле
7 на ОВОС
остта за рец
значимост
остатъчнот

ред ценнос
лица 2-3).  

нката на на
услуги, за 
цел ще бъ
екосистемн
да компе

в случаите
ъздействия 
итетни екос
проекта, се 
да се елим

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

итетни ек
общности 
лияние вър
ствия след
веде до мин
е на значи

ети е да 
ната знач

нализа на 
обратната

всяка услуг
а за бенефи

ка ценност 
итетни". За 
държа или 

на продълж
ката на възд
ценност е

едва общат
СС. Стъпки
цептора, пр
тта на възд
то въздейст

стта/ чувств

астоящото с
които Дру
ъде да подд
ните услуги
енсират ил
е, когато е н
върху ланд
системни ус
предлагат 

минира възд

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

косистемни
и където

рху такива
два да се
нимум и ще
имостта и

се изяснят
чимост на

настоящото
а връзка от
га получава
ициентите и

и които се
тези услуги
възстанови

жават да се
действието
е ниска за

та методика
ите са както
рогнозиране
действието
твие.   

вителността

състояние е
ужеството е
държат или
и за техните
ли заменят
невъзможно
дшафта или
слуги, които
стандартни
действието

И  
И 
И, 
Я 
Г. 

и 
о 
а 
е 
е 
и 

т 
а 

о 
т 
а 
и 

е 
и 
и 

е 
о, 
а 

а 
о 
е 
о, 

а 

е 
е 
и 
е 
т 
о 
и 
о 
и 
о, 
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там където 
ействие. 

това не е 

ПРОЕКТ ЗА

Страници 2-

възможно, 
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да се нама

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

али или ком

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

мпенсира с

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

съответното

И  
И 
И, 
Я 
Г. 
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Табли

Много 
ниска 

Ниска 

Средна 

Висока 

Много 
висока 

0150 

ица 2-3: Матр

Екосистем
бенефицие

Екосистем
бенефицие
и глобално
важна, но с
пространст

Екосистем
важна за б
бъде заме
някои прос
важна за б
пространст
маловажна
пространст
Екосистем
бенефицие
заменена в
пространст
относителн
но почти бе
алтернатив
за бенефи
пространст

Екосистем
бенефицие
пространст
изключител
заменена в

рица за оцен

ната услуга е
ентите. 

ната услуга м
ентите (на ме
о ниво) или от
с много налич
твени алтерн

ната услуга е
бенефициенти
нена в умере
странствени а
бенефициенти
твени алтерн
а, но почти бе
твени алтерн
ната услуга е
ентите и мож
в умерена сте
твени алтерн
но важна за б
ез пространс
ви; или е изкл
циентите, но 
твени алтерн

ната услуга е
ентите, но по
твени алтерн
лно важна и 
в умерена ил

нка на значи

е маловажна 

маловажна за
естно, регион
тносително 
чни 
нативи. 

е относително
ите и може да
ена степен (с 
алтернативи)
ите и с много
нативи или 
ез 
нативи. 
е важна за 
же да бъде 
епен (с някои
нативи); е 
бенефициент
ствени 
лючително ва
има много 

нативи. 

е важна за 
чти без 
нативи; или е 
може да бъде
и ниска степе

мостта на въ

Възд
норм
екоси

за 

а 
ално 

о 
а 

; е 
о 

и 

тите, 

ажна 

е 
ен. 

ъздействиет

Мног

ействието е в
алните грани
истемата. 

Незна

Незна

Незна

Незна

Незна

то върху еко

го малка 

в рамките на 
ици на отклон

ачителна 

ачителна 

ачителна 

ачителна 

ачителна 

системните 

нение на 

Въ
на
ек
по
(с
на

Страници 2-1

услуги 

ъздействието
аличността ил
косистемната
оследици за м
спрямо общот
а влияние). 

Не

Не

14 

С

Малка 

о води до сла
ли функциона
а услуга и/ ил
малък брой х
то население

езначителна

езначителна

Ниска 

Средна 

Висока 

Степен на въ

аб спад в 
алността на 
и има 
хора 
е в зоната 

ъздействиет

Въздействи
наличностт
екосистемн
последици 
(спрямо общ
на влияние
дългосрочн
услугата. 

ПР

то 

Средна

ието води до 
та или функци
ната услуга и/
за значителе
щото населе
е). Не застраш
ната жизнеспо

Незначител

Ниска 

Средна

Висока

Много висо

ДОКЛ
ВЪ

РОЕКТ ЗА ДОБ

умерен спад 
ионалността 
/ или има 
ен брой хора 
ние в зоната 
шава 
особност на 

лна 

ока 

ЛАД ЗА ОЦЕНК

ЪЗДЕЙСТВИЕТ

БИВ И ПРЕРАБ

д в 
на 

Въздейс
значите
функцио
услуга и
болшин
влияние
жизнесп

КА НА НАСТОЯ

ТО ВЪРХУ ЕКО

ОТКА НА ЗЛАТ

ОБЩИНА КРУ

Висо

ствието води 
лна загуба на
оналността н
и/или има пос
ството от хор
е. Застрашен
пособност на 

Незначи

Сред

Висо

Много в

Много в

ЯЩОТО СЪСТ

ОСИСТЕМНИТЕ

ТОСЪДЪРЖАЩ

УМОВГРАД, БЪ
НОЕМВРИ

ока 

 до пълна ил
а наличностт
на екосистемн
следици за 
рата в зоната
а е дългосро
услугата. 

ителна 

дна 

ока 

висока 

висока 

ТОЯНИЕ И  
Е УСЛУГИ 
ЩИ РУДИ, 
ЪЛГАРИЯ 
, 2014 Г. 

и 
а или 
ната 

а на 
чната 
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 НАС

Въве

В таб
услуг
възде
спрям
инфо
бенеф

При а
катего
преце
услуг

 Го
дъ
на
ме

 Во
го
во

 По
ли

Насел
порад

 с. 

 с. 

Тези 
включ
и дру
бъдат
земи 
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СТОЯЩО 

едение 

блиците по-
и, идентиф
ействие от 
мо резултат
рмация. Вс
фициентите

анализа на 
ории хабит
ени какви щ
и, които са 

ори – и гор
ърва за огр
а недървес
еста за лов

одни обект
ори и гор
одоснабдяв

олуестеств
ивади, земе

лените мес
ди близостт

Скалак 

Овчари 

села попад
чени в пров
уги малки м
т повлияни,
в подножие

СЪСТОЯ

-долу (Табл
фицирани в 
реализация
тите от соци
сяка екосист
е и наличие

екосистем
тати (вж. ДО
ще са възде
свързани с

исти местно
рев и дърве
ни горски п
уване като 

ти – включ
ски местн
ване, рибол

вени мест
еделски нив

ста, изложе
та си до бъд

дат във ф
веденото из
местни общ
, като напри
ето на хълм

ПРОЕКТ ЗА

Страници 3-

ЯНИЕ – Х

лица 3-1 до
рамките на
ята на прое
иално-икон
темна услу
ето на прост

мните услуг
ОВОС на и
ействията в
с различни 

ости предо
ени въглищ
продукти кат
хоби или с

чително бл
ности.  Те
ов, къпане 

тообитания
ви с посеви

ени на най-
дещия рудн

окуса на о
зследване 

щности (или
имер с. Син
ма, където е
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ХАРАКТЕ

 Таблица 3
а анализа о
екта, като с
омическото
уга е оценен
транствени

и са изпол
инвестицио
върху хорат
месообитан

оставят мат
а, на дърве
то лечебни
с цел прехра

ата и мочу
е най-веро
или пране 

я – включ
.  

-голям риск
ник са: 

оценката на
на домакин
 дори отде
нап, чиито ж
е бъдещия 

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

ЕРИСТИК

3-4) са разгл
от гледна то
след това и
о проучване
на на база н
 алтернати

звани опис
нното пред
та-бенефиц
ния в район

ериални ус
ен материа
 билки, ест
ана.  

урища, пото
оятно се 
на дрехи.  

чително се

к от загуба 

а въздейств
нствата. Не
елни къщи),
жители биха
миннодоби

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

КИ И АНА

ледани еко
очка на пот
им е направ
е и други из
на нейната
иви.  

санията на 
дложение) с
циенти на е
на на проект

слуги като с
ал за строит
тествени ма

оци и реки
ползват з

енокосни 

 на природ

вието, тъй 
езависимо о
, които същ
а могли да 
ивен обект. 

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

АЛИЗ 

осистемните
енциалното
вена оценка
зточници на
а важност за

различните
с цел да се
екосистемни
та. 

събиране на
телни цели
асла и ядки

, крайречни
за питейно

и пасищни

дни ресурси

като те са
от това има
що могат да
обработват
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ица 3-1: Мате

Описание

Брането н
консумаци
добавка к
режим оси
допълнит
вещества
са важни 
здравосло
състояние
занимава
жители от
като те ра
са ядливи
 
 

Събиране
лична кон
медицинс
бъде важ
здравосло
състояние

Риболовъ
безплатна
малки при
брой душ
бъде дейн
и хоби в р
бъдещия 
обект.  

ериални усл

е 

на гъби и 
ията им като 
към хранител
игурява 
телни храните
а и протеини, 
за доброто о
овно и физич
е. С тази дей
т по-възрастн
т околните се
азпознават ко
и.  

ето на билки з
нсумация или
ски цели може
но за доброто
овно и физич
е на хората. 

ът е източник 
а храна и оси
иходи за мал
и, и би могъл
ност за развл
района в близ
миннодобиве

луги в зоната

До
оп

ния 

елни 
които 

общо 
ческо 
ност се 
ните 
ела, тъй 
ои гъби 

М
гъ
го
щ
ус
 
За
ми
ик
за
ми
Ед
де
до
ко
ра
да
 

за 
и за 
е да 
о общо 
ческо 

Де
по
ча
бр
ра
са
 
Ни
са
но
 
Де
Къ
пл
ми
ра
та
ра
 
За
ча
на
съ
де
въ
 

на 
игурява 
ко на 
л да 
лечение 
зост до 
ен 

В 
ри
се
То
из
съ
ко
 
 
Ре
ма
уч
пр
жи
тя
 

а на влияние

опълнителн
пасности и н

акар че загуб
ъби ще довед
орски площи п
е задоволи в
слуга (ЕСУ).  

а с. Скалак и 
иннодобивен
кономическот
анимават с бр
инимален (ед
динственият 
ейност обаче
омакинството
оито се заним
азположено п
а окаже влиян

ейността мож
олуестествен
аст от тези пл
роя на местат
астителни вид
амо на опред

икой от жител
амо един чове
оси приходи н

ейността е ма
ъклица.  Веро
лощи, които п
иннодобивен
азположено п
ази територия
айона, непоср

а един човек 
аст от доходи
а това по няка
ъбират билки
ейност. Въпре
ъздействие въ

местността и
иболов, като 
езонен характ
ова може сер
збират местн
ъс среден и го
онсумация от 

езултатите от
алко местни х
частвали в ан
рактикува риб
ители на с. Къ
ях не счита то

е на миннодо

а информац
наличие на а

бата на някои
де до спад в н
предлагат до
в голяма степ

с. Овчари (ра
 обект) резул
то проучване 
ране на гъби 
дин човек от С
човек от с.Ск
 счита за важ
о му.  Далеч п
мават с бране
по-далеч и на
ние върху де

же да се осъщ
ите местооби
лощи за нужд
та, където мо
дове се срещ
елени места.

лите на с. Ов
ек счита тази
на домакинст

аловажна и з
оятно  хората
попадат на те
 обект, докат
по на юг, ще и
я и вероятно 
редствено до

от с. Едрино 
ите му, но не 
акъв начин.  Ш
, но не считат
еки това е ма
ърху нея. 

има много ест
реки и потоци
тер, т.е. през 
риозно да огр
ите речни хаб
олям размер
човека.  

т социално-и
хора се заним
нкетата). Сам
болов, а в с.С
ъклица практ
ова за важна 

обивния обе

ция (включит
алтернативи 

и площи, изпо
наличността и
статъчно кол
ен търсенето

азположени в
лтатите от соц
сочат, че бро
като източни
Скалак и нито
калак, който п
жна, тъй като 
повече са хор
е на гъби, но с
а юг и миннод
йността им. 

ществява в го
итания (ливад
дите на проек
огат да се съб
щат рядко и м
.  

вчари не съби
и дейност за в
твото му.  

за жителите н
а от с. Едрино
ериторията на
то на жителит
им е по-трудн
ще предпоче
о селото им.  

брането на б
се очаква про
Шест души от
т това за важ
алко вероятно

тествени хаб
и, чието пълн
есента, зима
аничи вида н
битати. Това 
, които са по-

кономическот
мават с рибол
о един жител
Скалак - нито 
тикуват рибол
икономическ

ект 

телно статус
на услугите)

олзвани за бр
им, оставащи
личество гъби
о на тази екос

в близост до 
циално-
оят на хората
к на доходи, 
о един от Овч
практикува та
носи приходи
рата от с. Кък
селото им е 
добивният обе

орите, като и в
ди и др.)  Заг
та може да н
бират билки. 
огат да бъда

ира билки. В с
важна, тъй ка

на с. Едрино и
о ползват гор
а бъдещия 
те на с.Къкли
но да събират
етат да правя

билки носи зн
оектът да въз
т с. Звънарка
жна икономич
о проектът да

итати, подход
новодие, обач
ата и ранна п
на рибите, кои
важи най-веч

-подходящи з

то проучване
лов (общо де
л на с. Овчар
един.  Четир
лов, но нито е
ка дейност.  

Страници 3-1

с, 
) 

ране на 
ите околни 
и, което 
системна 

бъдещия 

а, които се 
е 
чари). 
ази 
и на 
клица, 

ект няма 

в 
губата на 
амали 
Някои 
ат открити 

с. Скалак 
ато тя 

и с. 
рските 

ца, 
т билки от 
ят това в 

начителна 
здейства 
а също 
еска 
а окаже 

дящи за 
че, има 
ролет.  
ито 
че за риби 
за 

е сочат, че 
евет лица, 
и 
рима 
един от 
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Местообита

Горски, 
Полуестеств

Горски, 
Полуестеств

Водни обекти

ния 
Важ
бен

ени 
Мал
дей
про
бли
Таз
тър
важ
хра
на с
хра
Соц
про
мал
тази
про
 
 

ени 
Мал
дей
про
есе
с тъ
зави
дей
сам
бил

и Мал
е де
мно
лов
тър
реки
като
Зав
дей
пор
нуж
бли
град
от с

жност за 
нефициентит

ловажна – то
ност, извърш
летта и есент
зките гористи
и дейност се 
говска цел, н
жна роля, тъй 
ни могат да с
същите или с
нителни веще
циално-иконо
учване сочи, 
лък брой хора
и дейност в р
учвания райо

ловажна – то
ност, извърш
летта, лятото
н.  Макар че с
ърговска цел, 
исимостта от
ност е слаба
о 20 души съ
ки. 

ловажна – Ри
ейност, практ
ого хора.  Мал
ят риба с еве
говска цел. И
и, подходящи
о например р
исимостта от
ност е слаба
ади задоволя

ждите с прясн
зките крайбр
дове или зам
супермаркети

ПР

те 

ова е сезонна
швана през 
та в 
и местности. 
практикува с

но не играе 
като други 
са източник 
сходни по вид
ества.  
омическото 
че много 
а практикуват
рамките на 
он.  

ова е сезонна
швана през 
о и ранна 
се извършва 
 
т тази 
а, тъй като 
ъбират 

иболовът не 
тикувана от 
лко хора  
ентуална 
Има няколко 
и за риболов,
р. Крумовица.
т тази 
а, вероятно 
яването на 
а риба от 
режни 
разена риба 
ите. 

ДОКЛ
ВЪ

РОЕКТ ЗА ДОБ

Заменяем

а 

с 

д 

т 

Умерена  
наличност
практикува
нейната ус
характер и
 
Човекът о
възможно
непосредс
въздейств
Овчари щ
гористи ме

а Умерена  
наличност
практикува
нейната ус
характер и
 
Човекът о
възможно
непосредс
на юг от р

 

Висока - д
риболов –

ЛАД ЗА ОЦЕНК

ЪЗДЕЙСТВИЕТ

БИВ И ПРЕРАБ

мост 

- пространст
тта и търсене
ащи тази дей
стойчивост е
и естественат

от с. Скалак щ
ост за достъп 
ствено на юг 
вия, свързани
е има възмож
естности на с

- пространст
тта и търсене
ащи тази дей
стойчивост е
и наличието н

от с. Скалак и
ост да посеща
ствено на юг 
реката през пр

други близки 
– напр. Арда и

КА НА НАСТОЯ

ТО ВЪРХУ ЕКО

ОТКА НА ЗЛАТ

ОБЩИНА КРУ

твените алтер
ето.  Броят на
йност, би могъ
ниска порад
та наличност

ще продължи 
до гористите
от селото, къ
и с проекта, а
жност за дост
север от село

твените алтер
ето.  Броят на
йност, би могъ
ниска порад
на този приро

за в бъдеще
ава гористи р
от селото и с
ролетните и л

реки и потоц
и Кесебир. 

ЯЩОТО СЪСТ

ОСИСТЕМНИТЕ

ТОСЪДЪРЖАЩ

УМОВГРАД, БЪ
НОЕМВРИ

рнативи зави
а хората, 
ъл да нарасн
ди сезонния ѝ
т. 

да има 
е райони 
ъдето няма да
а човекът от с
тъп до достат
ото му. 

рнативи зави
а хората, 
ъл да нарасн
ди сезонния ѝ
оден ресурс.

е ще има 
райони 
също така рай
летни месеци

ци са подходя

ТОЯНИЕ И  
Е УСЛУГИ 
ЩИ РУДИ, 
ЪЛГАРИЯ 
, 2014 Г. 

сят от 

е, но 

а има 
с. 
тъчно 

сят от 

е, но 

йони 
и.  

ящи за 
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Еко
усл

Лов

Отг
зем
култ

оект № 7879140

осистемна 
луга 

в 

глеждане на 
меделски 
тури 

0150 

Описание

Ловът се 
хоби, като
допълнит
да осигур
храна и м
източник 
района на
миннодоб
Проучван
домакинс
хората в п
зависят м
приходите
Отглежда
култури се
прехрана 
осигурява
продукти 
и/или про
се тютюн,
картофи, 

е 

практикува ка
о има 
телното преди
ява разнообр

може да бъде 
на малки дох
а бъдещия 
бивен обект. 
ето на 
ствата сочи, ч
проучваната 
минимално от
е си от лов.  
ането на земе
е практикува 
или с търгов
айки различни
за лична кон
одажба.  Отгл
, чушки, лук, 
домати и др.

До
оп

ато 

имство 
разна 

ходи в 

че 
зона 
т 

Ре
го
жи
се
 
Со
за
по
жи
ед
от
 

еделски 
за 

вска цел, 
и 
сумация 
еждат 

   

Пр
ма
из
 
С 
ан
са
са
че
от
 
На
12
 
Зе
пр
об
за
 
В 
не
ду
10
Се
18
па
ду
с. 
 
Др
зе
со
ме
ме
ан
им
зе
да
се
ан
пр
Ск
по
зе
О
от
 

опълнителн
пасности и н

еализацията 
орски територ
ивотни, като з
е намира в ре

оциално-икон
анимава едва
олучават стаб
ители са отго
дин от с. Скал
тдалечени. 

ряко въздейс
алко верояте
зграден изцял

отглеждане н
нкетирани ли
амоопределят
а земеделски
е 33% от хора
тглеждат зем

ай-често се о
28 от общо 39

емята се полз
редставляващ
бработват зем
а паша, а 8 от

сравнение с 
епосредствен
уши или 93% 
00% от анкети
едем души ил
8% от анкетир
аша. Относно
уши или 14% 
Скалак.  

руг важен фа
емеделските з
оциално-икон
естоположен
естните жите
нкетата бе за
м. Следовате
еми, собствен
алеч от терит
ела, които са 
нкетирани пос
роизводствен
калак). Само 
о-голямо разс
еми, отстоящи
вчари, чиито 
ттам. 

а информац
наличие на а

на проекта щ
рии, които са 
зайци, гълъб
егламентиран

номическото 
а една малка 
билни приход
оворили поло
лак.  Двама д

ствие върху з
ен, тъй като ру
ло върху земи

на земеделск
ца от общо 3
т като земеде
 стопани от с
ата в с. Овчар
еделски култ

отглеждат тют
96 анкетиран

зва за различ
щи 83% от 14
мите си. 49 о
т анкетиранит

пряко засегн
на близост до
от анкетиран
ираните в с. С
ли 50% от ан
раните в с. С
о земите, изпо
от анкетиран

актор е разсто
земи от дома
номическото п
ието на земи
ели, въпросът
 разстояниет
елно съществ
ност на местн
торията на бъ
най-близо до
сочват, че им
ната площадк
двама анкет
стояние (1,1-5
и на 5,1 до 10
земи се нами

ция (включит
алтернативи 

ще отнеме гол
естествен ха
и, диви прасе
ни ловни райо

проучване со
част от местн
ди от него. Тр
жително, еди
души от села,

емеделския п
удникът се пр
и от горски ф

ки култури се
96 (или 15.9%
елски стопан
с. Овчари и 1 
ри и 36% от т
тури.  

тюн и зеленч
и, или 32%. 

чни цели. В ц
43 анкетирани
т тях или 34%
те или 5,59% 

ати райони и
о бъдещия ми
ните в с. Овча
Скалак обраб
кетирани в с.
калак използ
олзвани за ле
ните са от с. О

оянието, на ко
а на техните с
проучване не
те, които са с
т, който им бе
то, на което се
вува възможн
ни жителите, 
ъдещия рудни
о бъдещия ру
мат земи на п
ка (92% от с. О
ирани от всяк
5 км), един жи
0 км (в с. Скал
ират на разст

телно статус
на услугите)

ляма площ го
абитат на див
ета и др., като
они. 

очи, обаче, че
ните жители,
рима от анкет
ин от с. Овчар
 които са по-

поминък на х
редвижда да 
фонд.  

е занимават 6
%), които се 
и. От тях сам
от с. Скалак,
тези в с. Скал

уци, което са

целия район 1
и домакинств
% използват з

- за лесовъд

или такива в 
иннодобивен 
ари и 11 душ
ботват земите
. Овчари и дв
зват земите с
есовъдски це
Овчари и нит

оето се нами
собственици.
е дава точни д
собственост н
е зададен кат
е намират те
ост да има та
които се нам
ик. Относно д
удник, повече
о-малко от 1 
Овчари и 45%
ко село имат 
ител е собств
лак) и един в
тояние над 10

Страници 3-1

с, 
) 

ори и 
ви 
о площта 

е с лов се 
 които не 
тираните 
ри и нито 

хората е 
бъде 

63 

мо 4 души 
, въпреки 
лак 

а посочили 

119 души, 
а, 
земите си 
дство.  

обект, 13 
и или 
е си.  
вама или 
и за 
ели, двама 
то един от 

ират 
. Макар че 
данни за 
на 
то част от 
е от дома 
акива 
мират 
двете 
ето 
км от 

% от с. 
земи на 
веник на 
в с. 
0 км. 
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Местообита

Горски,  
водни обекти
полуестестве

 

Полуестеств

ния 
Важ
бен

и, 
ени  

Мал
е се
извъ
позв
на г
извъ
зави
дей
по-м
лов
нап

ени Важ
дей
изис
сед
Отгл
зем
оси
зел
за л
дом
се п

жност за 
нефициентит

ловажна – то
езонна дейно
ършвана пре
волените за л
годината.  Ряд
ършва с търг
исимостта от
ност е слаба
малко от 5 ду
(съгласно от
равеното про

жна – традици
ност, която м
сква ежеднев
мични грижи.
леждането на
еделски култ
гурява пресн
енчуци, които
лична консума
макинството, а
продават.  

ПР

те 

ова вероятно 
ост, 
ез 
лов периоди 
дко се 
говска цел, 
т тази 
а, тъй като 
уши ходят на 
тговорите от 
оучване) 

ионна 
може да 
вни или 
. 
а 
тури 
и плодове и 
о може да са 
ация на 
а може и да 

ДОКЛ
ВЪ

РОЕКТ ЗА ДОБ

Заменяем

Умерена  
наличност
практикува
нейната ус
характер и
 
Ловните д
засегнатия
членство в
възможно
оглед на п

Висока – 
нито едно
територия

ЛАД ЗА ОЦЕНК

ЪЗДЕЙСТВИЕТ

БИВ И ПРЕРАБ

мост 

- пространст
тите и търсен
ащи тази дей
стойчивост е
и наличието н

дейности, изв
я район може
в други ловни
остта да ловув
приложимия р

Въпреки това
о земеделско 
ята на бъдещ

КА НА НАСТОЯ

ТО ВЪРХУ ЕКО

ОТКА НА ЗЛАТ

ОБЩИНА КРУ

твените алтер
нето.  Броят н
йност, би могъ
ниска порад
на този приро

ършвани от д
е да изисква д
и дружинки, з
ват в други ло
разрешителе

а няма отнош
стопанство н
ия миннодоб

ЯЩОТО СЪСТ

ОСИСТЕМНИТЕ

ТОСЪДЪРЖАЩ

УМОВГРАД, БЪ
НОЕМВРИ

рнативи зави
на хората, 
ъл да нарасн
ди сезонния ѝ
оден ресурс.

дадени хора 
допълнителн
за да имат 
овни райони 
ен режим. 

шение, тъй ка
не попада в 
бивен обект. 

ТОЯНИЕ И  
Е УСЛУГИ 
ЩИ РУДИ, 
ЪЛГАРИЯ 
, 2014 Г. 

сят от 

е, но 

в 
но 

с 

то 
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оект № 7879140

осистемна 
луга 

вотновъдство

тейно 
доснабдяване

рва за огрев 

0150 

Описание

о Земите в 
места  по
използват
добитъка
 
Разбира с
места и ж
разполага
стопанств
отглеждан
животни. 
могат да б
движение
от шума и
 
Общински
пасища съ
близо до 
миннодоб
потенциал
засегнати
производс
например
въздуха и
най-вече 
Скалак, къ
животнов
незалесен
близките 
животните
 

е 
Наличиет
надежден
питейна в
фундамен
екосистем
местното 
качество 
причина з
разпростр
болести.  

Местното
възможно
природни
в района 
миннодоб
Събиране
огрев е на
използван
ресурси в
места в п

е 

и около насе
настоящем с
т за паша на 
.  

се, някои насе
животновъди 
ат и със спец
ва за безопас
не на домашн
Те потенциал
бъдат засегн
ето на автомо
и др.  

ите и частнит
ъщо се намир
бъдещия 
бивен обект. Т
лно да бъдат
и от 
ствената дей
р от замърсяв
и шум. Това в
за селата Ов
ъдето 
ъдите използ
ните терени н
хълмове за п
е . 

то и достъпът
н и чист източ
вода е една о
нталните 
мни услуги, ну
население. Л
на водата че
за 
раняването н

о население и
ост да използ
те ресурси, н
на бъдещия 
бивен обект. 
ето на дърва 
ай-често срещ
не на природ
във всички на
роучвания ре

До
оп

елените 
се 

елени 

иални 
сно 
ни 
лно 
ати от 
обили, 

те 
рат 

Те могат 
т 

йност, 
ване на 
важи 
вчари и 

зват 
на 
паша на 

В 
со
Ж
пр
на
 
Ос
се
ли
Гу
 
По
жи
по
Ск
(е
По
пр
об
 
Хо
ан
до
 
Въ
пр
на
О
Ск
 

т до 
чник на 
от 

ужна на 
Лошото 
сто е 

а 

М
си
ня
бл
до
с. 
дъ
ре
Ка
во
сл
во
уп
за

има 
зва 
налични 

за 
щаното 
ни 
аселени 
егион. 

80
съ
с. 
бр
ос
(1
се
им
уп
дъ
ик
въ
 

опълнителн
пасности и н

целия регион
оциално-икон
Животновъдст
рактикува в ц
аселени мест

сем анкетира
елскостопанс
ица отглежда
улия.  

о отношение 
ивотновъдств
отвърдили, че
калак, където
едър рогат до
о сходен начи
редставлява 
баче, са по-от

ората отглеж
нкетирани пот
омашни птици

ъв въпросник
роучване, същ
а паша из бли
вчари 15 чов
калак. 

ного от насел
игурна и безо
якои жители п
лизката река 
о бъдещия ру
Овчари и осе
ъждовна вода
ека за питейн
аменяне, Кък
ода от кладен
лабо вероятн
оди, но въпре
правлява пра
амърсяване н

0 анкетирани 
ъбират дърва
Скалак съби
рой предвид б
станалите, ко
9), Гулия (16
е намират по-
мат на разпол
пражняват таз
ърва за огрев
кономически 
ъзможност да

а информац
наличие на а

н 99 от общо 
номическото п
твото и отглеж
ялата общин
та. 

ани лица в с.О
ки животни. Н
ат селскостоп

на икономич
вото в регион
е то им осигу
о един жител 
обитък). 
ин други села
важна иконом
тдалечени от

ждат животни 
твърждават, 
и и 32 - овце.

ка, използван
що се пита да
изките хълми
ека са отгово

лените места
опасна центра
продължават
или дъждовн
удник, кладен
ем в с. Скала
а. В тези две 
ни нужди. Въп
лица и Гулия
нци, е по-голя
о да се получ
еки това повъ
вилно, за да 
на повърхност

от общо 385 
а за огрев. Ше
ират дърва за
броя на хора
оито събират 
) и Звънарка 
-далеч от тер
ложени и дру
зи дейност.  Ф
в може да пре
неизгодно по
а закупят този

ция (включит
алтернативи 

396 анкетира
проучване) от
ждането на д
а, но преобла

Овчари и пет 
На юг, в с. Къ
ански животн

еската значи
на, 4-ма жител
рява поминъ
е собственик

а са обявили,
мическа дейн
т бъдещия руд

с цел прехра
че имат едър
. 

н при социалн
али добитъкъ
исти и планин
орили положи

а в региона са
ална мрежа. Н
т да ползват в
на вода. В две
нчова вода из
ак, където еди
села никой н
преки това в с
я броят на хор
ям. Проучван
чи замърсява
ърхностният о
се гарантира
тните водни и

души от 11 н
ест жители на
а огрев. Това 
та, които купу
дърва в близ
(16).  Послед
риторията на 
уги алтернати
Фактът, че ня
едполага, че 
оложение, тъй
и ресурс. 

телно статус
на услугите)

ани (в рамкит
тглеждат жив
омашни живо
адава в по-м

в с. Скалак о
ъклица, 16 анк
ни спрямо 15 

мост на 
ли на с. Овча
ка, спрямо тр
к на над 16 ж

, че животнов
ност за тях. Т
дник. 

ана, като 124 
р рогат добит

но-икономиче
ът се пуска св
нски райони. В
ително спрям

а водоснабде
Независимо о
вода от кладе
е от селата в
зползват един
ин жител съб
не ползва бли
селата Едрин
рата, които из
ията показва
ане на подзем
отток трябва д
а, че няма да 
източници.  

населени мес
а с. Овчари и
е сравнителн
уват дърва за
зките села - К
дните населе
бъдещия руд
ивни терени, к
якои хора съб
те се намира
й като нямат 

Страници 3-1

с, 
) 

те на 
вотни.  
отни се 
алките 

отглеждат 
кетирани 
в с. 

ари са 
рима в с. 
животни 

въдството 
ези села, 

тък, 112 - 

еското 
вободно 
В с. 
мо 6 в с. 

ени от 
от това 
енци, от 
в близост 
н човек в 
бира и 
изката 
но, Малко 
зползват 
ат, че е 
мните 
да се 
причини 

ста 
и седем от 
но малък 
а огрев и 
Къклица 
ени места 
дник и 
където да 
бират 
ат в 

18 

Местообита

Горски, 
Полуестеств

Водни обекти
 

 

Горски 

ния 
Важ
бен

ени 
Важ
посо
мес
трад
коет
гриж
мес
оси
про
жив
бли
сам
тър
до 1
вод
общ
пас

и Изк
вод
еже
да с
изто
какт
и в 
хор
мес

Изк
дър
еже
цел
на х

жност за 
нефициентит

жна – както ве
очено, в няко
ста животновъ
диционно зан
то се полагат
жи.  Консумац
со от домашн
гурява прием
теини.  Повеч
вотни се пуска
зо до къщите
ото населено
сят храна на 
1км. Други жи
ят на паша н
щодостъпни с
ища. 

ключително в
а се използва
едневни нужд
се черпи от чи
очници. Вода
то в домакинс
самите села.
а силно ще за
стното водосн

ключително в
рвата за огрев
едневна необх
 отопление и
храна. 

ПР

те 

ече бе 
ои населени 
ъдството е 
нимание, за 
т ежедневни 
цията на 
и животни 
м на 
чето 
ат свободно 
е или до 
о място, като
разстояние 
ивотни се 
а 
селски 

важна – 
а за 
ди и трябва 
исти местни 
ата се ползва 
ствата, така 
.  Местните 
ависят от 
набдяване. 

важна –
в са от 
ходимост с 
и приготвяне 

ДОКЛ
ВЪ

РОЕКТ ЗА ДОБ

Заменяем

Висока – 
паша.  

Умерена -
наличност
зависят от
Устойчиво
обем и нуж
 
Жителите
използват
тази на бъ
въздейств
водата в к
 
Селата Ед
намират д
различна 
да бъдат з
 
Висока – 
алтернати
на местно

ЛАД ЗА ОЦЕНК

ЪЗДЕЙСТВИЕТ

БИВ И ПРЕРАБ

мост 

околните зем

- пространств
тта на водни 
т близкото им
остта на потр
ждите на гла

е на с. Скалак
т кладенци, се
ъдещия проек
вия, които да 
кладенците. 

дрино, Малко
далеч и са ра
вододайна зо
засегнати от 

съществуват
иви, които не 
ото население

КА НА НАСТОЯ

ТО ВЪРХУ ЕКО

ОТКА НА ЗЛАТ

ОБЩИНА КРУ

ми могат да с

вените алтер
обекти и насе
м местополож
еблението щ
ва от населен

к и с. Овчари,
е намират на 
кт, затова ням
доведат до н

о Каменяне, К
зположени в 
она и затова 
проекта. 

т близки прос
се припокрив
е.  

ЯЩОТО СЪСТ

ОСИСТЕМНИТЕ

ТОСЪДЪРЖАЩ

УМОВГРАД, БЪ
НОЕМВРИ

се използват з

рнативи завис
елените мест
жение. 
ще зависи от н
нието.   

, които все ощ
а по-висока ко
ма вероятнос
намаляване н

Къклица и Гул
хидроложки 
няма вероятн

странствени 
ват с други ну

ТОЯНИЕ И  
Е УСЛУГИ 
ЩИ РУДИ, 
ЪЛГАРИЯ 
, 2014 Г. 

за 

сят от 
та 

новия 

ще 
ота от 
ст от 
на 

лия се 

ност 

ужди 



Про

 

Еко
усл

Кул
нас

Тра
култ
пра

Еко
усл

Поч

оект № 7879140

Табли

осистемна 
луга 

турно 
следство 

адиционни 
турни 
актики 

 

Табли

осистемна 
луга 

чвообразуван

 

 

0150 

ица 3-2: Култ

Описание 

Културното
свързано с
времена (т
Средновек
на това кул
миналото. 
почитат тез
танци. 
 
Социално-
малък брой
културни п
занаятчийс

ица 3-3: Регу

Описани

не Почвооб
ерозионн
заедно с 
 
Загубата
почвообр
оператив
закриван
рекултив
роля за к
на водни
притесне
района н
заздравя
този начи
 

турни услуги

о наследство
с дълга и бога
тракийски), пр
ковието и Бъл
лтурният пейз
В допълнени
зи културни в

икономическо
й местни жит
рактики и зан
ство и използ

улиращи усл

ие 

разуването с
ни процеси и 
процесите н

а на почва или
разуване е из
вна дейност, 
нето на проми
вационните де
качеството на
ите течения и
ение на голям
на миннодоби
ява почвата и
ин действа ка

и в зоната на

 в района на 
ата история, д
реминаваща п
лгарското въз
заж отразява
ие, местните ж
връзки чрез ф

ото проучван
ели участват
нимания като
зване на прир

луги в зоната

се извършва ч
натрупване н
а микро-фаун

и намаляване
зключително 
и по принцип
ишлените обе
ейности, но и
а водите и из
 реки, които с
ма част от зем
ивния обект. Р
и предотвратя
ато регулиращ

 

а влияние на

Крумовград е
датираща от 
през 
зраждане.  В 
а много връзк
жители празн
фестивали, пе

не подчертава
т в традицион
 лов, риболов
родни ресурс

а на влияние

чрез естестве
на органичен 
ната.  

ето на процес
скъпо за всяк
п се вижда са
екти или неус
играе все по-в
ползваемия п
са основно 
меделската о
Растителната
ява загубата 
ща мярка. 

а миннодоби

Д
с
у

е 
древни 

резултат 
ки с 
нуват и 
есни и 

В
а
х
и
ч
н

а, че 
нните 
в, 
и.  

З
к
Н
к

е на миннодо

ени 
материал 

сите на 
ка 
мо при 
спех на 
важна 
потенциал 

общност в 
а покривка 
ѝ, като по 

ивния обект 

Допълнителн
статус, опасн
услугите) 
В изследванат
археологичес
храмове, креп
интерес за ме
чуждестранни
някои местнос

Загубата на м
ултурни дейн
Наблизо, обач
ъдето могат д

обивния обе

Допълнител
статус, опас
на услугите
Неконтролир
течения и ре
водоползван
изгражданет
премахване 
податливост
потенциала з
Контролните
на почвите,  
разнообрази
управление 

на информац
ности и нали

та територия
ки останки от
пости и гробн
естните жител
и историци и а
сти да бъдат 

местообитани
ности ще засе
че, има подхо
да се практик

ект 

лна информа
сности и нал
) 
раната ерозия
еки ще влияе 
не. Проектнит
то на инфраст
на растителн
тта на почвата
за замърсява
е мерки включ
План за упра
ие (растителн
на водите 

Страници 3-1

ция (включи
ичие на алтер

я се намират 
т сгради като 
ици.  Те пред
ли, български
археолози. В
засегнати.  

я, подкрепящ
егнe малко хо
одящи местно
куват такива 

ация (включ
личие на алте

я на почви въ
върху публи
те дейности и
труктура ще д
ност, което ув
а към ерозия
ане на потоци
чват План за 
авление на би
ни буфери и д

19 

ително 
рнативи на 

древни 
дставляват 
и и 
ъзможно е 

щи такива 
ора.  
ости, 
дейности.  

чително 
ернативи 

ъв водни 
чното 
и 
доведе до 
величава 
 и 
и и реки. 
управление 
иологичното 
др.), План за 

Местообит

- 

Горски, вод
обекти 

Местооби

Горски, 
Полуестес

тания Ва

Ва
съ
ощ
се
ис
пе

дни От
ну
ек
ня
де
об
 

итания 
В
б

ствени 
В
и
с
о
се
п
и
м
м

ПР

ажност за бе

ажна – отнас
ъбития от мин
ще се почитат
е местни фес
сторията се п
есни и танци.

тносително 
уждите от мат
косистемни ус
яма да засегн
ейности на ме
бщности.  

Важност за 
бенефициент

Важна - расти
 други прилож
мекчаващи м
особено важн
езоните, кога
родължителн
нтензивностт
може да се ув
мобилизира п

ДОКЛ
ВЪ

РОЕКТ ЗА ДОБ

енефициенти

ся се до важн
налото, които
т.  Провеждат
тивали и 
поддържа жив

 

важна –
териални 
слуги са ниск
нат ежедневн
естните 

тите 

ителни буфер
жими 
мерки са 
и през 
ато 
ността и 
та на валежит
еличи и да 
очвата.   

ЛАД ЗА ОЦЕНК

ЪЗДЕЙСТВИЕТ

БИВ И ПРЕРАБ

ите Замен

и 
о 
т 

ва с 

Ниска 
както и
връзки
 
 

ки и 
ните 

Висок
запад 
може д
възмож

Заменя

ри 

те 

Средна
водосбо
обърне 

КА НА НАСТОЯ

ТО ВЪРХУ ЕКО

ОТКА НА ЗЛАТ

ОБЩИНА КРУ

яемост 

– Археологи
и съществува
и с такива мес

а – места на 
от производс
да предостав
жности.   

яемост 

а - ще бъдат з
ори, на които 
специално вн

ЯЩОТО СЪСТ

ОСИСТЕМНИТЕ

ТОСЪДЪРЖАЩ

УМОВГРАД, БЪ
НОЕМВРИ

чески останк
ащи историче
ста  

север, югоиз
ствената площ
вят нови 

засегнати няк
трябва да се
нимание. 

ТОЯНИЕ И  
Е УСЛУГИ 
ЩИ РУДИ, 
ЪЛГАРИЯ 
, 2014 Г. 

и, 
ески 

зток и 
щадка 

кои 
е 



Про

 

Еко
усл

Зад
хра
вещ

Хид
цикъ

оект № 7879140

Табли

осистемна 
луга 

държане на 
нителни 
щества 

дроложки 
ъл 

0150 

ица 3-4: Подд

Описание 

Горските м
при задър
системи), 
други прим
листа, дър
фауната (
мъртва ор
водата и е
напр. пожа
обработка 
доведат 
екосистема

Хидроложк
където вод
над и под
енергия, т
местно ни
процесите 
получаване
съхранява 
връща обр

държащи ус

местности и го
ржане на х
които се съ
митивни жив
рвесни мате
напр. живот
рганична ма
ерозионните 
ари, вятър и 
на трупи и н
до загуба 
ата. 

кият цикъл 
дата е в съст
 повърхностт
тясно свърза
иво в райо
на отнем

е на влага (
(езера, мочу

ратно на повъ

слуги в зонат

орите са изкл
ранителни в
ъхраняват в 
и организми,
ериали и др
ни и остатъ
атерия, които
процеси). Ес
човешка дей
нарушенията
на хранит

описва по
тояние на не
та на земята
ана с климат
она на про
ане на вл
кондензация 
урища/блата)
ърхността чре

та на влияни

лючително еф
вещества (з
почвата, ба

, растително
р.) и компон
ъци от умир
о се пренас
стествените 
йност, напр. и
а на повърхн
телни веще

оддържаща 
прекъснато д
а. Това е об
та на плане
оекта се из
ага (изпаря
и валеж). В

) и попива в з
ез потоци и ре

ие на миннод

Д
с
у

фективни 
атворени 
ктерии и 
ост (напр. 
ненти на 
аща или 
сят чрез 
промени, 
изсичане, 
остта ще 
ества от 

У
в
ф
о
с
н
о
в
в
п
в
с
ф
в
к
н

система, 
движение 
бмяна на 
етата. На 
звършват 
яване) и 
Водата се 
земята, и 
еки.    

П
п
П
и

добивния об

Допълнителн
статус, опасн
услугите) 

Увеличението
водни обекти 
флората и ф
обществата се
с хранителни 
на други, к
олиготрофна 
вещества) ср
видове или 
промени мога
водните обек
състав на вод
фосфати, ко
водорасли (ф
оето води 
намаляване н

Промени в п
повлияят н
Премахването
изпарението и

бект 

на информ
ности и нали

о на хранит
ще доведе д

фауната, като
е нарушава п
вещества на
оито предпо
(с ниско съд
реда. В резу
такива чувс
ат да изчезн
кти води до
дата, увелича
оито свръхс
фитопланкто
до изчерпв

на водната фл

повърхността
на водния 
о на раст
и влияе върху

Страници 3-2

мация (вк
ичие на алте

телните вещ
до промени в
о естествения
поради свръх
а някои видов
очитат пост
държание на 
ултат на то
ствителни къ
нат. Еутрофи
о промяна в
авайки основн
стимулират 
он и макро
ване на ки
лора и фауна

а могат същ
цикъл в

тителността 
у местните те

20 

ключително 
ернативи на 

щества във 
в състава на 
я състав на 
хстимулация 
ве за сметка 
тоянна или 
хранителни 
ва основни 
ъм химични 
икацията на 
в химичния 
но нитрати и 
определени 
оводорасли), 
ислорода и 
а. 

ществено да 
в района. 

намалява 
емператури. 

Местообит

Горски 

Горски, вод
обекти 

тания Ва
бе

От
Пр
ре
от
за
ве
ми

дни Из
Хо
са
ме
Пр
из
и 
тр
во

ПР

ажност за 
енефициенти

тносително 
ряко засегна
еализацията
тносително 
агубата на 
ещества 
инимална.  

зключително
ората, флора
а снабдени 
естно ниво 
роекта. Това
звършва чест
на местно

рудностите п
оди. 

ДОКЛ
ВЪ

РОЕКТ ЗА ДОБ

ите 

важна 
тите площи о
на  Проекта с

малко 
хранителн

ще бъд

о важна 
ата и фаунат
с вода н
в района н

 трябва да с
то (ежедневн
ниво порад

ри преноса н

ЛАД ЗА ОЦЕНК

ЪЗДЕЙСТВИЕТ

БИВ И ПРЕРАБ

Заменяе

– 
от 
са 
и 
ни 
де 

Умерена
местооб
на хран
този сп
инфраст

– 
та 
на 
на 
се 
но) 
ди 
на 

Ниска -
причиня
влияния
райони 
без пром

КА НА НАСТОЯ

ТО ВЪРХУ ЕКО

ОТКА НА ЗЛАТ

ОБЩИНА КРУ

емост 

а – премахва
битания ще д
ителни веще
пецифичен 
труктура.  

промени на
т потенциал
я, но това 
и някои от тя
мяна. 

ЯЩОТО СЪСТ

ОСИСТЕМНИТЕ

ТОСЪДЪРЖАЩ

УМОВГРАД, БЪ
НОЕМВРИ

ането на гор
доведе до з
ества в почв
район на м

а повърхностт
лни локализ
не засяга в
ях ще се раз

ТОЯНИЕ И  
Е УСЛУГИ 
ЩИ РУДИ, 
ЪЛГАРИЯ 
, 2014 Г. 

рските 
загуба 
вите в 
минна 

та ще 
ирани 
всички 
звиват 



Прое

 

3.2 

3.3 

ект № 78791401

Прио

В Та
засег

Добав
като с
те пре
възде
ценно

Табли

Екосис
услуга

Храна: 
гъби 
Храна: 
билки 
Храна: 
Храна: 
Отглеж
земеде
Животн
Питейн

Важни 
забеле
Традиц
практик

Ерозио

Кръгов
храните
вещест
Почвоо
Виж Та
услугат

 
Зави

Минн
услуг
от тях
част о
оборо

150 

оритизира

аблица 3-5 
нати екосис

вена допъл
списъкът о
едставлява
ействието щ
ост. 

ица 3-5: Прио

стемна 
 

Събиране на

Събиране на

Риболов 
Лов 

ждане на 
елски култури
новъдство 
на вода 

културни 
жителности 
ционни 
ки и дейности

онен контрол 

рат на 
елните 
тва 
образуване 
аблица 2-2  – 
та  

исимост н

ите дейнос
и, тъй като
х, напр. све
от този нат
от и въвежд

ане на еко

е предст
стемни услу

лнителна оц
т приорите
ат неефекти
ще бъдат 

оритизиране 

Важност
о

а 
М

а 
М

М
М

и 

Изключ

и 
М

кол. 1 Важно

на миннит

сти също 
 дейността
ежата вода
тиск (Табли
дане на пра

ПРОЕКТ ЗА

стр. 3-21

осистемн

тавена важ
уги в оценк

ценка (коло
етни екосис
ивно използ
отчетени с

на екосисте

т за засегнат
общност1 

Матери

Маловажна 

Маловажна 

Маловажна 
Маловажна 

Важна 

Важна 
чително важн

Култур

Важна 

Маловажна 

Регулир
Важна 

Помощн

Важна 

Важна 
ост на услугите

те дейнос

могат да о
а може да с
а. Ще се пр
ица 3-6), на
авила като з

ДОКЛАД ЗА О

ВЪЗДЕЙСТ

А ДОБИВ И ПРЕ

 

ните услу

жността и 
ата на наст

на 3) – „цен
стемни услу
зване на на
само услуги

емните услуг

тата 
Заме

ални услуги

У

У

В
У

В

В
на У
рни услуги 

В

ращи услуги
У

ни дейности

У

У
е за потребите

сти от еко

окажат сил
се окаже за
риложат пла
апример, ма
забрана на 

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

ги 

заменяемо
тоящото със

нност“. Това
уги се оцен
аличните ре
ите с "висо

ги 

еняемост2 

мерена 

мерена 

Висока 
мерена 

Висока 

Висока 
мерена 

Ниска 

Висока 

мерена 

мерена 

мерена 
елите, кол. 2 

осистемни

лен натиск 
висима в го
анирани ме
аксимално 
лова за цел

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

остта на п
стояние.  

а е финалн
нява според
есурси.  В о
ока" и "мн

Ценн

Нис

Нис

Нис
Нис

Сре

Сре
Много 

Сре

Сре

Вис

Вис

Вис
Заменяемост 

и услуги 

върху еко
оляма степ
ерки за ред
използване
лия персон

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

отенциално

на проверка
д това дали
оценката на
ого висока

ност3 

ска 

ска 

ска 
ска 

една 

една 
висока 

една 

една 

сока 

сока 

сока 
/ Гъвкавост на

осистемните
ен от някои
дуциране на
е на води в
нал.  

И  
И 
И, 
Я 
Г. 

о 

а, 
и 
а 
" 

а 

е 
и 
а 
в 



Прое

 

Екос
услу

Свеж
(Мат
услу

Почв
(Мат
услу

Ероз
проц
(Регу
услу

3.3.

ект № 78791401

Табли

системна 
уга 

О

жа вода 
териална 
уга) 

Н
в
д
т
н
н
п
с
б
а

ва 
териална 
уга) 

Н
п
з
р
м
з
д
п

зионни 
цеси 
улираща 
уга) 

Н
р
з
н
к
е
з
п
м
и

 
.1 Прио

В Та
екоси
същи
потен
висок

Табли

Екосис

Матер

Свежа 

Почва 

Регули

150 

ица 3-6: Нужд

Описание 

Необходимос
вода на минн
добивния обе
технологични
нужди,  орося
на извозни 
пътища, за 
строителни и 
битови нужди
автомивка 
Необходимос
почвен матер
за 
рекултивацио
мероприятия 
засегнатите о
дейността 
площи. 

Необходимос
растителни зо
за осигуряван
на естествен 
контрол срещ
ерозията за 
защита на 
пътищата и 
минната 
инфраструкту

оритизиран

аблица 3-7 
истемните у
я процес 
нциално за
ка ценност с

ица 3-7: Прио

стемни услуг

риални услуги

вода 

иращи услуги

ди на миннод

Допъл
инфо
(вклю
статус
и нали
алтер

ст от 
о-
ект за 
и 
яване 

и, 

Увели
през е
зимни
намал
запаси
проле
период

ст от 
риал 

онни 
в 
от 

Ако по
отнем
преди
строит
дейно
недост
почвен
за рек
на зас
дейно
проект

ст от 
они 
не 

щу 

ура 

Према
растит
потенц
засили

не на екос

е направ
услуги, от к
както в  Т
сегнатите
се считат за

оритизиране 

ги 
Важно
засегн
общн

и 

Изклю
важна
Изклю
важна

и 

ПРОЕКТ ЗА

стр. 3-22

добивния об

лнителна 
рмация 

ючително 
с, опасности
ичие на 
рнативи) 
ичени запаси 
есенно-
ия период и 
ляване на 
ите през 
етно-летния 
од  

очвата не се 
ме и съхрани 
и 
телните 
ости, ще има 
стиг на 
н материал 
култивацията
сегнатите от 
остите по 
та площи. 
ахването на 
телността 
циално ще 
и ерозията 

системните

вено обобщ
които се н
Таблица 3
екосистемн
а приоритет

на екосисте

ост за 
натата 
ост1 

ючително 
а 
ючително 
а 

ДОКЛАД ЗА О

ВЪЗДЕЙСТ

А ДОБИВ И ПРЕ

 

бект от екоси

и 
Местооби
я 

Повърхно
водни тел
(потоци, р
мочурища
подземни

 

Почвите к
местооби

Горски, 
повърхно
водни тел
(потоци, р
мочурища

е услуги з

щение на 
уждае мин
-5 и се сл
ни услуги, 
тни за обек

емни услуги

Заменя

Умерен

Умерен

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

истемни услу

итани Важ
про

остни 
ла 
реки, 
а), 
води 

Изкл
важ

като 
тания 

Изкл
важ

стни 
ла 
реки, 
а) 

Важ

а миннодо

важността 
нодобивния
ледва същ
т.е. услуги

кта.  

– миннодоби

яемост2 

а 

а 

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

уги 

жност за 
оекта* 

лючително 
жна 

лючително 
жна 

жна 

обивния о

и заменяе
ят обект.  
щия процес
и с с висо

ивен обект 

Ценност 

Много вис

Много вис

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

Заменяем
ост* 

Умерена 

Умерена 
 

Умерена 

бект 

емостта на
Прилага се
с както при
ока и много

сока 

сока 

И  
И 
И, 
Я 
Г. 

а 
е 
и 
о 



Прое

 

ект № 78791401

Ерозио

Виж Та
услугат

 

150 

онни процеси 

аблица 2-2  – 
та 

Важна

кол. 1 Важно

ПРОЕКТ ЗА

стр. 3-23

а 

ост на услугите

 

ДОКЛАД ЗА О

ВЪЗДЕЙСТ

А ДОБИВ И ПРЕ

 

Умерен

е за потребите

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

а 

елите, кол. 2 

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

Висока 

Заменяемост 

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

/ Гъвкавост на

И  
И 
И, 
Я 
Г. 

а 



Прое

 

4.0

4.1 

4.2 

4.2.

ект № 78791401

 ОЦЕ

Въве

През 
възде
здрав
близо

Поте

.1 Съби

Докат
малов
Скала
засег
дейно
замес
намер

Пред
да ок
екоси
близо

Очакв

150 

ЕНКА НА 

едение 

експлоатац
ействия вър
вето, култу
ост. 

енциални 

иране на гъ

то цялостн
важна, про
ак в близос
нат. Това с
ост може д
стващи рай
ри в Доклад

вид много м
каже въздей
истема) в ок
ост има дос

ваното поте

ПОТЕНЦ

ционния ср
рху екосист
урата и бл

въздейст

ъби 

ната оценк
оучването н
ст до проект
се счита за
а бъде пра
йони (Фиг.4
да за оценк

малкия бро
йствие върх
колността и
статъчно гор

енциално въ

ПРОЕКТ ЗА

стр. 4-24

ЦИАЛНОТ

рок на мин
темните усл
лагополучие

твия вър

ка на възд
на домакин
тната произ
а важна ико
актикувана
4-1). Повече
ка на социал

ой хора, кои
ху биоразно
или върху д
рски площи

ъздействие

ДОКЛАД ЗА О

ВЪЗДЕЙСТ

А ДОБИВ И ПРЕ

 

ТО ВЪЗД

нодобивния
луги в район
ето на жи

ху матери

действието 
нствата е 
зводствена
ономическа
наблизо в
е информац
лното възде

ито събират
ообразието
други район
и.   

е е незначи

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

ДЕЙСТВИ

я обект се 
на на обект
телите на 

иалните у

за тази д
показало, 
площадка 

а дейност з
съществув
ция за тази
ействие.   

т гъби, не с
о (гъби) или
и за събира

ително. 

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

ИЕ 

 очакват п
та, засягащи
населенит

услуги 

дейност се
че един ж
ще бъде п
за този жит
ващи други 
и дейност 

се очаква та
и екосистем
ане на гъби

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

оредица от
и поминъка
те места в

е счита за
жител на с
отенциално
тел, но тази
подходящи
може да се

ази дейност
мите (горска
и, тъй като в

И  
И 
И, 
Я 
Г. 

т 
а, 
в 

а 
с. 
о 
и 
и 
е 

т 
а 
в 



Прое

 

4.2.

ект № 78791401

Фиг.4-

.2 Съби

Съби
расте

150 

-1: Карта
билк

иране на б

рането на б
ения от див

а с алтернат
и.  

билки 

билки може
вата природ

ПРОЕКТ ЗА

стр. 4-25

тивните горс

е да допълн
да. Билките

ДОКЛАД ЗА О

ВЪЗДЕЙСТ

А ДОБИВ И ПРЕ

5 

ски площи, къ

ни хранител
е обикновен

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

ъдето могат 

лния режим
но се позна

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

т да се събир

м и да осигу
ават от по-в

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

рат гъби и 

ури лечебни
възрастното

И  
И 
И, 
Я 
Г. 

 

и 
о 



Прое

 

4.2.

4.2.

4.2.

ект № 78791401

насел
мочур

Хорат
площ
Докат
събир
Едрин
обаче
откол

Горск
Овчар
са до
зонат

Очакв

.3 Рибо

Подоб
близк

Четир
иконо
надол

Очакв

.4 Лов 

Само
иконо
бъдещ
възде
местн
стопа

Очакв

.5 Отгле

Разли
тютю
анкет
анкет
стопа
са на 

150 

ление. Те 
рища/гори, 

та, които с
адка, са м
то само ед
ра, жители
но и Къкли
е, ще изис
лкото в друг

ки площи (Ф
ри, като не 
остатъчно го
та на възде

ваното поте

олов 

бно на съб
ки реки/водн

рима жител
омическа де
лу по течен

ваното поте

о един жит
омическа де
щата прои
ействия ;съ
ното насел
анисвана от

ваното поте

еждане на

ични видове
н, чушки, л
тираните от
тирани отгл
ани е близо
по-далечно

могат да 
ливади, око

ъбират бил
малко на бр
дин жител о
 от други 
ица. Бранет
сква повеч
ги подходящ

Фиг.4-1) им
се очаква П
олеми, за д
йствие от П

енциално въ

бирането н
ни течения,

ли от с. Къ
ейност и те
ието от нея

енциално въ

тел от с. О
ейност. Дру
изводствена
ъдържа по-
ление, коит
т ловната др

енциално въ

а земеделс

е култури с
лук, домат
тглеждат ед
леждат лук.
о до домове
о състояние

ПРОЕКТ ЗА

стр. 4-26

се намира
оло речни к

лки в райо
рой, но за
от с. Скала
селища в 
то в район
че физиче
щи райони в

ма на югоиз
Проектът д
да компенс
Проекта. 

ъздействие

на гъби, са
, като за не

клица същ
е са далеч 
я.  

ъздействие

Овчари ход
уги двама ж
а площад
-подробна 
то могат д
ружинка, в 

ъздействие

ски култур

се отглежда
ти и редиц
дна или по
.  Земята, 
ете им, като
е.  

ДОКЛАД ЗА О

ВЪЗДЕЙСТ

А ДОБИВ И ПРЕ

 

ат в реди
коридори и 

на на прое
 тях това 
ак събира 
околността

на на бъде
ски усилия
в околностт

зток от с. С
да окаже въ
сират загуба

е е незначи

амо един ж
его това не е

о ловят ри
от бъдеща

е е незначи

ди на лов, 
жители от с
ка. Доклад
информаци
да ги извъ
която ловув

е е незначи

ри 

ат за лични 
ца други пл
овече култу
обработва
о само няко

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

ца местоо
др.  

екта и бъде
е важна и
билки, а о
а събират,
щата произ
я, поради 
та.  

Скалак и н
здействие 
ата на площ

ително. 

жител от с. 
е важна дей

ба, но и за
та произво

ително. 

като за н
с. Къклица с
дът с оц
ия относно 
ршват вър
ват.  

ително. 

нужди и тъ
лодове и з
ури, наприм
на от болш
ои от тях об

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

обитания в

ещата прои
икономичес
от с. Овчар
, например
зводствена
затруднен

а север и 
върху тях. 
щите, които

 Овчари л
йност.  

а тях това 
одствена пл

него това н
също ловув
ценка на 
 ловните п
рху опреде

ърговия.  От
зеленчуци. 
мер 328 от
шинството 
бработват 

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

ключително

изводствена
ка дейност
ри никой не
р от селата
а площадка
ния достъп

на юг от с
Тези площи
о попадат в

ови риба в

не е важна
лощадка, но

не е важна
ват на юг от
социалните
практики на
елена площ

тглеждат се
 Много от
т общо 396
земеделски
земи, които

И  
И 
И, 
Я 
Г. 

о 

а 
т.  
е 
а 
а, 
п, 

с. 
и 
в 

в 

а 
о 

а 
т 
е 
а 
щ 

е 
т 
6 
и 
о 



Прое

 

4.2.

4.2.

ект № 78791401

По от
разпо
пряко
възде

Конкр
изпол
намал
на пъ

Очакв

.6 Живо

С жи
домак
произ
голем
изпол
район
ще о
алтер
Въпре
Проек
пречк
и жив

При р
добит
техни
живот
проек
преду
безоп
може 
инфо

Очакв

.7 Пите

Налич
човеш
водат
место

Минн
върху
ресур
водат

150 

тношение н
оложена в г
о засегнати
ействия кат

ретните мер
лзването н
ляване на 
ътищата с ц

ваното поте

отновъдст

вотновъдст
кинството и
зводствена 
ми стада жи
лзват също
ни за отглеж
окаже влия
рнативни п
еки това, н
ктът няма 
ка през къс
вотните мог

реализиран
тък от глед
ите пътеки 
тните изпо
кта автомо
упредителн
пасност във
да се нало
рмация, ви

ваното поте

йна вода 

чието на д
шкото същ
та, напоява
ообитания н

одобивните
у водоснаб
рси за нужд
та във водо

на преките 
горски фонд
, въпреки ч
о замърсяв

рки за смек
на съществ
праховите 
ел намаляв

енциално въ

тво 

тво се зан
и икономич
площадка

ивотни това
о така доп
ждане на ж
яние върху
асища.  Т
на юг от то
да окаже в
ната проле
ат да я пре

не на проек
на точка на
с автомоби
лзвани за 
обилен тра
и знаци и д
в връзка с в
ожи поставя
ж Рамковия

енциално въ

достатъчно 
ществуване,
ането на зе
на сладково

е дейности
бдяването с
дите на бъ
осборите сл

ПРОЕКТ ЗА

стр. 4-27

въздейств
д. Повечето
че някои ра
ване на въз

кчаване на
вуващите 
емисии, ка
ване на зап

ъздействие

имават мн
ески ползи
 (селата О
а е важна и
пълнителни 
животни. Бъ
у тази дей
Такъв веро
ва село им
въздействи
ет и лятото,
еминават сп

кта трябва 
а свободнот
илните път
транспорт 

афик. Необ
да се пров
възможната
янето и под
я план за ор

ъздействие

количество
 превенци
емеделски 
одни риби.

и потенциа
със свежа 
ъдещото пр
лед бъдеща

ДОКЛАД ЗА О

ВЪЗДЕЙСТ

А ДОБИВ И ПРЕ

 

вия, бъдещ
о пасища и
айони може
духа (прах 

 непрякото
горски дъ

акто и ползв
прашаванет

е е незначи

ого жители
, включите
Овчари и С
икономическ
пространс

дещата про
йност, като
оятно е сл
ма съществ
ие. В допъл
, когато вод
покойно, за 

да се изго
то движени
тища, излиз

(свободни
бходимо е
еждат инст
а поява на 
ддържането
рганизация

е е незначи

о чиста пи
ията на бо
земи, живо

ално могат
вода, всле
роизводств
ата произво

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

ата произв
 земеделск
е да бъдат 
и други час

 въздейств
рвета до 
ване на авт
то на въздух

ително. 

и на селат
лно тези в 
Скалак). За
ка дейност.
ства в хъл
оизводствен
 принуди 
учая с жи
уваща горс
лнение, ре
дите в нея н
да достигн

отви оценка
е на живот
зането на ж
и коне и ка
да се об

труктажи на
животни на
о на предпа
 на автомоб

ително. 

тейна вода
олести, ра
отновъдств

т да окажа
едствие на
во и проме
дствена пл

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

водствена п
ки земи ням
т изложени 
стици). 

вие могат д
горските 
томобил за
ха.  

та с цел и
близост до

а притежат
. Някои мес
лмистите и
на площадк
стопаните 
телите на 
ска площ, в
ката не пр
намаляват 
ат до горат

а на риска 
тните, преси
животни по
аруци) и с
бмисли по
а водачите 
а пътя. В д
азни огради
билното дв

а е жизнен
азпространя
вото и подд

ат пряко в
а черпенето
ените в кач
лощадка.  

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

площадка е
ма да бъдат
на непреки

да включват
пътища за
а оросяване

здръжка на
о бъдещата
тели на по
стни жители
 планински
ка вероятно
да търсят
с. Скалак

върху която
редставлява
значително
та.  

за местния
ичанията на
о пътищата
свързания с
ставяне на
на МПС по

допълнение
и. За повече
вижение. 

но важна за
явани чрез
държане на

въздействие
о на водни
чеството на

И  
И 
И, 
Я 
Г. 

е 
т 
и 

т 
а 
е 

а 
а 
о-
и 
и 
о 
т 
к. 
о 
а 
о 

я 
а 
а, 
с 
а 
о 
е, 
е 

а 
з 
а 

е 
и 
а 



Прое

 

4.3 

4.3.

ект № 78791401

Някои
осем 
близо
висок
върху
Гулия
бъдат
хориз

Изгле
Един 
се на

При п
се о
мобил
метод
течен

По от
като и

Поте

.1 Ценн

Към д
гробн
архео
преди
включ
тази 
насто
възде
ценно

Площ
точка
степе
невъз
инфо
харак

Очакв
бъде 

150 

и хора все-о
души в с. С
о до терито
ко от бъдещ
у кладенцит
я) повече х
т засегнати
зонт.  

ежда, че хо
жител от с
мира над м

прилагането
обърне вн
лизирането
ди с цел пр
ния). 

тношение н
източници н

енциални 

ности от ду

духовните 
ници и дру
ологически 
и премахва
чва по-подр
причина б

оящия докум
ействието, 
ости"  в Док

щадката на 
а на възмож
ен.  Дост
зпрепятства
рмация от
ктер. 

ваното ост
намалено д

още се снаб
Скалак и са
орията на б
щата произв
те. В по-отд
хора се вод
и, тъй като 

ората не из
. Къклица п
миннодобив

о на Плана
имание на
о на почви
едотвратяв

на чувствит
на питейна 

въздейст

уховен, ре

и религиоз
ги възпоме
и историче
ането им. 
робна инф
бе счетено,
мент.  За пъ
виж т. "Кул
клада за оце

бъдещия п
жностите з
тъпът до 
ан.  Виж До
тносно цен

атъчно въз
до незначи

ПРОЕКТ ЗА

стр. 4-28

бдяват с во
амо един чо
бъдещия ру
водствена п
далечените
доснабдява
тези села 

зползват ре
ползва такъ
вния обект. 

а за управле
а събиран
ите на про
ване на въз

телността и
вода, очакв

твия вър

елигиозен 

зни места 
енателни м
ески останки

 Докладъ
формация за

, че тази 
ълния списъ
лтурно насл
енка на соц

проект същ
за отдих и 
други бл

оклад за оц
нностите от

здействие 
ително. 

ДОКЛАД ЗА О

ВЪЗДЕЙСТ

А ДОБИВ И ПРЕ

8 

ода от плит
овек в с. Ов
удник. Тези 
площадка, з
е села (Едр
ат от кладе
са разполо

еката, за д
ъв източник

 

ение на вод
нето на п
оизводствен
здействия в

и факта, че
ваното поте

ху култур

и естетиче

спадат тек
места. Мож
и, които тря
ът за оцен
а духовнит
информаци
ък на предл
ледство, арх
циалното въ

що така има
почивка, м
лизки рай
ценка на со
т културен

след прила

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

ки кладенц
вчари ползв
села, обач
затова не се
рино, Малко
енци, но ня
ожени върх

да черпят в
, но не е по

дите на мин
повърхност
ната площа
върху течащ

малко хор
енциално въ

рните усл

ески харак

кущи култу
же още да 
ябва да бъд
ка на соц
те и религи
ия не тряб
ложените м
хеологичес
ъздействие

а естетичес
макар и не
йони ще 
циалното в
н, естетиче

агане на с

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

ци или от ре
ват кладенц
че, са разпо
е очакват в
о Каменяне
яма вероят
ху различен

вода за пит
осочил име 

ннодобивни
тния отток
адка чрез 
щите води (

ра използва
ъздействие

луги 

ктер 

урни връзки
включват 
дат детайлн
циалното в
иозни мест
бва да се 
мерки за сме
ски находки
е. 

ска стойнос
е в такава 
продължи 
въздействи
ески и раз

смекчаващи

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

еката. Общо
ци, които са
оложени по
въздействия
е, Къклица и
тност те да
н водоносен

тейни цели
на река. Тя

ия обект ще
к, както и
подходящи
реки, водни

ат кладенци
е е слабо. 

и с църкви
наличие на
но проучени
въздействие
а и поради
дублира в
екчаване на
и и културни

ст от гледна
значителна
да бъде

е за повече
звлекателен

и мерки ще

И  
И 
И, 
Я 
Г. 

о 
а 
о-
я 
и 
а 
н 

и. 
я 

е 
и 
и 
и 

и 

и, 
а 
и 
е 
и 
в 
а 
и 

а 
а 
е 
е 
н 

е 



Прое

 

4.3.

4.4 

4.4.

4.5 

4.5.

ект № 78791401

.2 Трад

Малко
тради
има и
Докла
ценно

Очакв

Поте

.1 Ероз

В таз
проце
влияе
общо
водос
потен
вода,
район
екоси
расти
район
услуг

Дейно
разчи
което
ерози
регул
да пр
строи
потен
на из
строи

Очакв

Поте

.1 Поте

Горск
естес
разла
след 
дейно

150 

диционни к

о хора в р
иционни де
и други подх
ад за оцен
остите от ку

ваното поте

енциални 

ионен кон

зи точка с
еси, причин
е върху кач
 количест
сборите, и
нциални вли
 са пониж
на на минн
истемна ус
ителността 
на като цял
ата се оцен

остите по в
истване на 
о в известна
ията. Отчит
латори в доп
редставлява
ителството 
нциал. Това
звозни път
ителни дейн

ваното поте

енциални 

нциални в

ките и дру
ствената си 
ага и рецикл
премахван

ости могат

културни п

района на 
йности като
ходящи мес
ка на соци
ултурен, ест

енциално въ

въздейст

нтрол 

се разглеж
нявани от е
чеството на
тво неразт
използвани 
ияния, коит
аване на с
нодобивния
слуга няма
може да в
ло е бързо
нява като „у

време на ет
растително
а степен щ
тайки поте
пълнение к
а проблем. 
и удълба

а включва р
тища, подго
ности. 

енциалното

въздейст

въздейств

гите место
растително
лира. Почва
нето на р
т да довед

ПРОЕКТ ЗА

стр. 4-29

практики 

бъдещия 
о лов, съби
ста, където
иалното въ
тетически и

ъздействие

твия вър

ждат потенц
естественат
а прясната
творени в
от местн

то не са отр
стабилитет
я обект. Ре
а естествен
възобнови 
орастяща и
умерена“, а 

тапите на с
остта върху
ще се намал
енциала за
към ерозият
Нарушаван
ването на
разкриващи
отовката з

о въздейств

твия вър

вия върху 

ообитания 
ост, осигуря
ата е от жи
растителнос
дат до упл

ДОКЛАД ЗА О

ВЪЗДЕЙСТ

А ДОБИВ И ПРЕ

9 

миннодоби
иране на би
о тези дейно
ъздействие 
и развлекат

е е незначи

ху регули

циалните в
та растител
а вода, свъ
ещества и
ните общн
разени в ан
а на склон
егулиранет
ни замести
първонача
устойчива
ценността 

строителств
у склоновет
ли регулира
а обилни в
та, причине
нето повърх
рудника 

ите работи 
за депонир

вие върху во

ху поддъ

почвообр

подпомагат
яваща изто
знено значе
стта тя бъ
лътняване, 

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

вен обект 
илки и др. В
ости могат д
за повече 

телен харак

ително. 

иращите у

въздействи
лност. Като
ързаното с 
и качество
ности (Rio 
нализа на ка
новете и ка
о на ерози
ители, но 
алната услу
 на промен
ѝ – като „ви

во и експлоа
те около ми
ащата функ
валежи, заг
ена от добив
хностния зе
могат да 
в открития 
ане на ска

одните запа

ържащи ус

азуването

т почвообр
очник на орг
ение за зем
ързо бива 
смесване 

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

все още 
Въпреки тов
да се извър
информац

ктер. 

услуги 

ия върху е
о междинна
ерозионни
ото на в

Tinto, 20
ачеството н
ачество на
ионните пр
възстановя
уга. Растит
ни. Заменя
исока“. 

атация ще 
иннодобивн
кция по отн
губата на 
вните рабо
емен слой п
увеличат 
 рудник, из
кални маси

аси е значи

слуги 

о 

разуващите 
ганична ма
меделските
загубена. 
на повър

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

практикуват
ва в района
ршват.  Виж
ция относно

ерозионните
а услуга, тя
ите процеси
водата във
012). Други
на прясната
а почвата в
роцеси като
яването на
телността в
яемостта на

доведат до
ния обект, с
ношение на
естествени
ти би могло
по време на
ерозионния
зграждането
и и общите

ително. 

процеси с
са, която се
 дейности и

 Минните
рхностния с

И  
И 
И, 
Я 
Г. 

т 
а 
ж 
о 

е 
я 
и 
в 
и 
а 
в 
о 
а 
в 
а 

о 
с 
а 
и 
о 
а 
я 
о 
е 

с 
е 
и 
е 
с 



Прое

 

4.5.

 

ект № 78791401

подпо
на по
проме
нейна
проце
плодо
расти
матер

Очакв

.2 Поте

Водод
проме
отток 
е изто
върху
насел
покри
засяга
насти
се пр
екстр
проме

Очакв

150 

очвените сл
очвите. Пр
енят съста
ата текстура
еси (Уонг, 2
ородието н
ителността, 
риал.   

ваното поте

нциално в

делите има
енят в знач
в близките
очник на по
у подземни
лението, за
ивка (напр. 
а простран
илки върху 
росмуква, ко
емни съби
ени в напои

ваното поте

лоеве и де
раховите е
ава на по
а. Замърси
2003).  Вли
на почвата
която я 

енциално въ

въздейств

ат голямо з
чителна ст
е реки от за
онататъшни
ите води 
ависещо о
гори) оказ
ствената и
земната по
оето може 
тия. Други 
ителните ме

енциално въ

 

ПРОЕКТ ЗА

стр. 4-30

енитрифика
мисии, ген
очвата, уве
телите същ
ияния от по
а. Най-важ
предпазва 

ъздействие

вие върху 

значение за
тепен. Поте
агубата на 
и въздейст
поради л

от кладенц
зват възде
и времева и
овърхност с
да увеличи
възможни 
етоди (Conr

ъздействие

ДОКЛАД ЗА О

ВЪЗДЕЙСТ

А ДОБИВ И ПРЕ

 

ация, водещ
нерирани п
еличавайки
що могат да
овърхностни
жният факт
и обогатя

е върху поч

водния кр

а водния кр
енциалните 
подхранващ
вия като ут
ипса на 
и. Промен
ействие вър
изменчивос
също намал
и натоварв
въздейств

radin, 2012)

е върху вод

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

що до нама
при рудодо
 замърсит
а попречат н
ия отток съ
тор обаче 
ява с доп

вообразува

ръговрат 

ръговрат, а
въздейств

щи водни те
таяване и е
подхранван
ите в есте
рху евапот
ст на валеж
ляват спосо
ането върх
вия върху н
).   

ния цикъл е

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

аляване пл
обива също
телите и 
на почвооб
ъщо могат 
е премах

пълнителен

ането е зна

а минните д
вия включв
ечения, кое
ерозия. Въз
не може д
ествената 
транспирац
жите. Пътн
обността на
ху водните 
населениет

е значител

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

одородието
о могат да
променяйки
разуващите
да намалят
хването на
органичен

чително. 

дейности ги
ат намален
ето може да
здействията
да засегне
растителна
ията, което
ите и други
а водата да
обекти при

то включват

лно. 

И  
И 
И, 
Я 
Г. 

о 
а 
и 
е 
т 
а 
н 

и 
н 
а 
а 
е 
а 
о 
и 
а 
и 
т 



Прое

 

5.0

5.1 

5.2 

5.3 

ект № 78791401

 СМЕ

Въве

Тази 
възде
минно

 Во
 Ер
 Кр
 Не

Порад
възде
управ
са об

Снаб

Нама
насел
минно
прегл

 Ос
це
ну

 См
вк

 Сп

 На

Остат
намал

Ероз
почв

Смекч
„Хидр

 Из

 За
на
ра

150 

ЕКЧАВАЩ

едение 

точка предо
ействия в
одобивния 

одоснабдяв
розионния к
ръговрата н
еприоритет

ди факта, ч
ействията в
вление на о
щи за някол

бдяване с

ляването н
ление ще 
одобивния 
лед. Предст

сигуряване
енност за ок
уждите на б

мекчаване 
ключително

пазване на 

амаляване 

тъчното въ
лено до нез

зионен ко
вообразув

чаващите 
рология“ и „

збягване на

ащита на п
а движение
айони; 

ЩИ МЕРК

оставя опис
върху екос
обект, вклю

ването с пит
контрол; 
на хранител
тни екосисте

че проучва
върху екоси
околната и 
лко категор

с питейна

на въздейс
бъде раз
обект и н

тавлява сле

 на преди
колната сре
бъдещото п

на въздей
о население

изисквания

на големит

ъздействие
значително

онтрол, кр
ване 

мерки за
Почви“, кат

а ненужно н

очвите извъ
ето на стр

ПРОЕКТ ЗА

стр. 5-31

КИ И ОСТ

сание на см
системните
ючително  с

тейна вода

лните веще
емни услуг

ания район 
истемните у
социална с
рии въздейс

а вода 

ствията вър
згледано в
неговите а
едното: 

имство на 
еда и/или м
роизводств

йствия вър
е и екосисте

ята за зауст

те колебани

след при
о. 

ръговрат

контрол н
то принцип 

нарушаване

ън работни
роителна те

ДОКЛАД ЗА О

ВЪЗДЕЙСТ

А ДОБИВ И ПРЕ

 

ТАТЪЧНИ

мекчаващит
е услуги 
смекчаване 

; 

ства; 
и (виж Прил

е с компле
услуги ще 
среда. В ня
ствия. 

рху питейн
в Плана 
ктуализаци

съществув
местното на
во; 

ху съществ
еми, 

тване на во

ия в нивата

лагане на 

на храни

на ерозият
включват:

е на стабил

ите райони 
ехника и о

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

И ВЪЗДЕ

те мерки и п
в проучв
на въздейс

ложение А)

ексен харак
бъде разгл
якои случаи

ите водоиз
за управл
ии, след м

ащите вод
аселение пр

вуващите к

оди в околна

на водочер

смекчаващ

телните в

та включва

ни повърхн

срещу нару
оборудване

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

ЕЙСТВИЯ

прогнозните
вания рай
ствието вър

). 

ктер, смекч
ледано в пл
и, смекчава

зточници н
ление на 
мониторинг 

доползвани
ред задовол

консуматор

ата среда; 

рпене. 

щите мерки

вещества

ат разглед

ности; 

ушаване чр
е извън об

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

Я 

е остатъчни
йон около
рху:  

чаването на
лановете за
щите мерки

на местното
водите на
и редовен

я с висока
ляването на

ри на вода

и 

и ще бъде

а и 

аните в т

рез забрана
бозначените

И  
И 
И, 
Я 
Г. 

и 
о 

а 
а 
и 

о 
а 
н 

а 
а 

а, 

е 

т. 

а 
е 



Прое

 

5.4 

ект № 78791401

 О
ер

 Пл
го

 Ре
де

 О
за

Остат
намал

Воде

Смекч
Плана
редов

 Ос
це
ну

 Сп

 На

Остат
намал

Табли
смекч

150 

пределяне 
розия, когат

ланиране н
одината, ког

екултиваци
ейностите; 

граничаван
агуба на уст

тъчното въ
лено до нез

ен кръгов

чаването н
а за управ
вен преглед

сигуряване
енност за ок
уждите на б

пазване на 

амаляване 

тъчното въ
лено до нез

ица 5-1 п
чаващите м

на времен
то това е въ

на дейности
гато това е 

я на всичк
и 

не на дейн
тойчивост н

ъздействие 
значително

врат 

на въздейст
вление на 
д. Мерките 

 на преди
колната сре
бъдещото п

изисквания

на големит

ъздействие 
значително

по-долу п
мерките и ос

ПРОЕКТ ЗА

стр. 5-32

нни строите
ъзможно; 

и с висок е
възможно; 

ки засегнат

ностите в 
на склона; 

след при
о. 

твията вър
водите и н
имат за цел

имство на 
еда и/или м
роизводств

ята за зауст

те колебани

след при
о. 

редставя 
статъчните 

ДОКЛАД ЗА О

ВЪЗДЕЙСТ

А ДОБИВ И ПРЕ

 

елни площа

розионен п
 

ти терени 

райони, къ

лагане на 

рху водния 
неговите ак
л следното

съществув
местното на
во; 

тване на во

ия в нивата

лагане на 

крайните 
въздействи

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

адки, за да

потенциал п

веднага сл

ъдето съще

смекчаващ

кръговрат 
ктуализаци
: 

ащите вод
аселение пр

оди в околна

на водочер

смекчаващ

оценки сл
ия. 

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

а се избегн

през сухите

лед приклю

ествува по

щите мерки

ще бъде 
и, след мо

доползвани
ред задовол

ата среда; 

рпене. 

щите мерки

лед прила

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

не риска от

е периоди в

ючването на

тенциал за

и ще бъде

включено в
ониторинг и

я с висока
ляването на

и 

и ще бъде

агането на

И  
И 
И, 
Я 
Г. 

т 

в 

а 

а  

е 

в 
и 

а 
а 

е 

а 



Прое

 

Екос
услу

Хран
на гъ

Хран
на б

Хран

Хран

Отгл
земе

Жив

Пите

Важн
забе

Трад
прак
дейн

Ероз

Кръг
хран
веще

Почв

 

ект № 78791401

Табли

системни 
уги 

на: Събиране
ъби 

на: Събиране
илки 

на: Риболов 

на: Лов 

леждане на 
еделски култу

вотновъдство 

ейна вода 

ни културни 
ележителност

диционни 
ктики и 
ности 

зионен контро

говрат на 
нителните 
ества 

вообразуване

 

150 

ица 5-1: Прио
нама

Важнос
засегна
общно

е 
Мало

е 
Мало

Мало

Мало

ури 
Ва

Ва

Изклю
ва

ти 
Ва

Мало

ол Ва

Ва

е Ва

оритизиране 
аляването на

ст за 
атата 
ст1 

За

Ма

оважна 

оважна 

оважна 

оважна 

ажна 

ажна 

чително 
ажна 

К

ажна 

оважна 

Ре

ажна 

По

ажна 

ажна 

 

ПРОЕКТ ЗА

стр. 5-33

на екосисте
а въздействи

аменяемост

атериални ус

Умерена 

Умерена 

Висока 

Умерена 

Висока 

Висока 

Умерена 

Културни усл

Ниска 

Умерена 

егулиращи ус

Умерена 

оддържащи ус

Умерена 

Умерена 

ДОКЛАД ЗА О

ВЪЗДЕЙСТ

А ДОБИВ И ПРЕ

 

емите и фина
ията и остатъ

т2 Ценност3

слуги 

Ни

Ни

Ни

Ни

Ср

Ср

Много

луги 

Ср

Ср

слуги 

В

слуги 

В

В

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

ални рейтин
ъчните ефек

3 

иска 

иска 

иска 

иска 

една 

една 

о висока 

редна 

редна 

исока 

исока 

исока 

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

нгови стойно
кти. 

Крайна о
след 
прилаган
смекчава
мерки и 
остатъчн
въздейст

Незначите

Незначите

Незначите

Незначите

Незначите

Незначите

Незначите

Слаб

Незначи

Незначи

Незначи

Незначи

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

ости след 

ценка 

не на 
ащите 

но 
твие 

елно 

елно 

елно 

елно 

елно 

елно 

елно 

бо 

телно 

телно 

телно 

телно 

И  
И 
И, 
Я 
Г. 



Прое

 

6.0

ект № 78791401

 ЗАКЛ

Оцен
брой 
услуг
на не
в бли
което
предв
насел
тази 
напре

Ценно
са ра
заинт
изгра
и рег
предс
мерки
ликви
засег
преси
за орг

 

 

150 

ЛЮЧЕНИ

ката на въз
материалн
и остава ни
посредстве
изост до др
о предлага а
вижда прен
лението на 
причина 

ежение.  

остите от к
азгледани п
тересованит
дят оконча
гулиращите
ставени в 
и и остатъч
идация или
натите пло
ичането на 
ганизация н

ИЕ 

здействието
и услуги се
исък, като с
ено въздейс
руги алтерн
алтернатив
асочване н
други села
не се оча

културен, а
подробно в
те жители 
телно мнен
е (ерозия) 
други свър
чните възде
и консерва
ощи и др.). 
хора и живо
на автомоб

ПРОЕКТ ЗА

стр. 6-34

о върху еко
е ползват о
само отдел
ствие от Пр
нативни ра
вни решени
на хора, съб
а или градо
аква възни

археологиче
в оценката 
трябва да

ние. В допъ
услуги, от 
рзани с пр
ействия (на
ация на м
Допълните
отни (добит
илното дви

 

ДОКЛАД ЗА О

ВЪЗДЕЙСТ

А ДОБИВ И ПРЕ

 

осистемнит
от местното
ни хора пол
роекта. Мин
йони със с
ия на сравн
биращи при
ове също с
икване на 

ески, естет
на социал
а се обърн
ълнение, ма
които зав
оекта доку
апр. План за
миннодобив
елна инфор
тък, овце, к
ижение.  

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

те услуги ус
 население
лзват приро
ннодобивни
сходни прир
ително бли
иродни ресу
събират так
съперниче

ически и ре
ното възде
нат към то
атериалнит
виси бъдещ
ументи наре
а управлен
вния обект
рмация отно
кози и др.) е

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

станови, че
е, но проце
одни ресур
ият обект е 
родни мест
изко разсто
урси в райо
кива ресурс
ество или

екреационе
ействие, по
ози доклад
те  (свежа в
щото произ
ед със см
ие на води
т и рекулт
осно преми
е представе

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

е определен
нтът такива
рси в зоната
разположен
тообитания
яние. Не се
они, в които
си и поради
 възможно

ен характер
оради което
д, за да си
вода, почва
зводство са
екчаващите
ите, План за
тивация на
инаването и
ена в Плана

И  
И 
И, 
Я 
Г. 

н 
а 
а 
н 
я, 
е 
о 
и 
о 

р 
о 
и 
) 
а 
е 
а 
а 
и 
а 



Прое

 

7.0

ект № 78791401

 ИЗП

AMEC
движе

AMEC

Conra
SSWM
02.08

Globa
incorp
Amste

EBRD
Mana
Devel

IFC 
Corpo

Lands
G. (2
Introd
from: 

Millen
Biodiv

Millen
and In

Петко
ОЦЕН
предл
тепе" 

Rio Ti

Wong
metal 

World
– Intro

150 

ОЛЗВАН

C A150-14-
ение. 

C A150-14-R

adin, K. (201
M, Access
.14. 

al Reporting
porating ec
erdam. 

D (2012) Pe
gement of 
lopment, Lo

(2012) Per
oration, Was

sburg, F., O
2011) Work
duction and 

http://wri.org

nnium Ecos
versity synth

nnium Ecosy
ndustry, Wo

ов, Г. (и др
НКА НА В
ложение за
на находищ

into (2012) S

g, M.H. (200
contaminat

d Resources
oduction and

НА ЛИТЕР

R2244 (20

R2271 (2014

12) Sustaina
sed from: 

g Initiative (
osystem se

erformance S
Living Natu

ndon. 

rformance S
shington DC

Ozment, S., 
king Paper: 
Guide to Sc
g/publication

system Ass
hesis, World 

ystem Asses
rld Resource

р.) „Болкан
ВЪЗДЕЙСТВ
а "Добив и 
ще "Хан Кру

Simandou S

03) Ecologic
ed soils, Ch

s Institute (20
d Guide to S

ПРОЕКТ ЗА

стр. 7-35

РАТУРА

14) Рамков

4) Доклад з

able sanitat
http://www

(2011) Appr
ervices into

Standard 6 
ural Resou

Standard 6
C. 

Stickler, M.
 Ecosystem

coping, Wor
n/ecosystem

sessment (
 Resources 

ssment (200
es Institute, 

н Минерал 
ВИЕТО НА
преработка
ум", общ. К

SEIA - Ecosy

cal restorati
hemosphere

011) Ecosys
Scoping, Wa

ДОКЛАД ЗА О

ВЪЗДЕЙСТ

А ДОБИВ И ПРЕ

5 

в план за 

а оценка на

tion and wat
w.sswm.info

roach for re
o an organ

-  Biodivers
rces, Europ

6 - Guidan

, Henninger
m Services 
ld Resource

m-services-re

(2005) Eco
Institute, W

05) Opportu
Washington

енд Майни
А ОКОЛНА
а на златос
румовград 

ystem Servic

on of mine 
 50, 775-780

stem Service
ashington DC

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

организаци

а социалнот

ter managem
o/category/co

eporting on 
nisations p

sity, Conser
pean Bank 

nce Notes, 

r, N., Trewe
Review fo

es Institute, W
eview-for-im

osystem an
Washington D

nities and C
n DC. 

инг“ ЕАД, 2
АТА СРЕД
съдържащи 
 

ces, Chapte

degraded s
0.  

es Review fo
C. 

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

ия на авто

то въздейст

ment – the 
oncept/wate

 ecosystem
performance 

rvation and 
of Recons

Internation

eek, J., Venn
or Impact 
Washing DC

mpact-assess

nd Human 
DC. 

Challenges f

2010 г. - Д
ДА на инв

 руди от уч

er 23.   

soils, with e

or Impact As

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

омобилното

твие. 

water cycle
er-cycle on

m services –
disclosure

Sustainable
truction and

nal Finance

n, O., Mock
Assessmen
C. Accessed
sment.  

Well-being

for Business

ДОКЛАД ЗА
вестиционно
частък "Ада

emphasis on

ssessment 

И  
И 
И, 
Я 
Г. 

о 

e, 
n 

– 
e, 

e 
d 

e 

k, 
nt 
d 

g, 

s 

А 
о 
а 

n 



Прое

 

ект № 78791401150 

ПРОЕКТ ЗА

Приложени

ПРИЛ

ДОКЛАД ЗА О

ВЪЗДЕЙСТ

А ДОБИВ И ПРЕ

ия 

 

 

 

 

 

 

ЛОЖЕНИ

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

ИЯ 

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

 

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

И  
И 
И, 
Я 
Г. 



Прое

 

ект № 78791401150 

Подбо

ПРОЕКТ ЗА

Приложени

ПРИЛО

ор на еко

ДОКЛАД ЗА О

ВЪЗДЕЙСТ

А ДОБИВ И ПРЕ

ия 

 

 

 

 

 

 

ОЖЕНИЕ 

осистем

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

№1 

мни услу

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

уги 

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

И  
И 
И, 
Я 
Г. 



Прое

 

Еко
регу

Пред

Дърв
мате

Прои

Горс
като
боле

Усл
екос

Пред

Съб
кост

Горс
регу
на въ

ект № 78791401

Пре

системните
улираща ус

Табли

доставена у

вен строител
ериал 

изводство на

ски местообит
о регулатори н
ести и вредит

 

угите, иден
системите, 

Табли

доставена у

иране на сухо
енурки 

ски местообит
улатори на ка
ъздуха 

 

150 

дварите

е услуги, ид
слуги.   

ица А-1: Екос

слуга В

лен 
М

 мед М

тания 
на 
тели 

Ре

нтифицира
включват е

ица А-2: Екос

слуга 

оземни 

тания като 
чеството 

елна оце

дентифицир

истемни усл

ид екосистем

атериална 

атериална 

егулираща 

ни като не
една регули

истемни усл

Вид на 
екосистемн
услуга 

Материална

Регулираща

ПРОЕКТ ЗА

Приложени

енка – по

рани като м

луги, идентиф

мна услуга 

езначителн
ираща услу

луги, идентиф

ата Описа

 

Някои 
е забра
Вече са
застра
премес
монито
защита
образо
да раб
прекра

Виж ос
въздей

ДОКЛАД ЗА О

ВЪЗДЕЙСТ

А ДОБИВ И ПРЕ

ия 

одбор на

аловажни,

фицирани ка

Описание

Практикува
жители, нуж
строителст
Практикува
райони с го
местообита
никой от жи
преместят с
често се ме
Райони на 
за редуцир
храненето н

ни по отно
га. 

фицирани ка

ние 

местни жител
анена съглас
а взети конкр
шени видове
стването им н
оринг. Също т
а на костенур
ователни прог
отят с хората
атяване на таз

сновния докла
йствие и докл

ОЦЕНКА НА НА

ВИЕТО ВЪРХУ

ЕРАБОТКА НА

ОБЩИНА

а екосис

включват д

ато маловаж

ано от майсто
ждаещи се от
во на сгради.
ано от жители
орски и полуе
ания, но без и
ителите. Пчел
с незначител
естят в нови р
ценни горски 
ане на болес
на прилепи с 

ошение на 

ато незначит

ли събират ко
но българско
ретни мерки з
с обособява
нея с цел час
така е изготве
ките, който в
грами и работ
а, събиращи к
зи дейност.   

ад от оценкат
ада за  парни

АСТОЯЩОТО С

У ЕКОСИСТЕМ

А ЗЛАТОСЪДЪ

А КРУМОВГРА
НОЕМ

стемни у

две материа

жни 

ори дървари и
т дървен мате
. 
и на местни с
естествени 
икономическо
лните кошери
лни усилия, а 
райони. 
 местообитан
сти и вредите
с комари.  

въздейств

телни. 

остенурки. Та
ото законодат
за защитата н
ането на площ
стична охрана
ен План за де
включва създа
та с доброво
костенурки за

та на социалн
икови газове 

СЪСТОЯНИЕ И

МНИТЕ УСЛУГИ

РЖАЩИ РУДИ

АД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ, 2014 Г

услуги 

ални и една

и от местни 
ериал за 

ела, в селски

о значение за
и могат да се 
и обикновено

ния помагат 
ели, напр. 

вието върху

ази дейност 
телство. 
на тези 
щ и 
а и 
ействие за 
аване на 
лци, които 
а 

ното 
(т.е. CO2).  

И  
И 
И, 
Я 
Г. 

а 

и 

а 

о 

у 


