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1 Въведение 

1.1 Цели на Оценката на визуалното въздействие 

Според екологичната и социална политика на Европейската Банка за Възобновяване и 

Развитие (ЕБВР), за всички финансирани проекти, за които се изисква Оценка на 

Въздействието върху Околната Среда (ОВОС), трябва да бъде изготвена и представена, 

като част от ОВОС, описание на съществуващата околна среда на мястото на проекта, 

която включва аспект „Ландшафт и визуални проблеми“. В одобрения доклад по ОВОС 

за проект Крумовград аспектът на околната среда „Ландшафт“ не включва детайлна 

оценка на „визуалните въздействия“ които ще бъдат причинени от функционирането и 

последващото рекултивиране на предложения проект Крумовград. Тези въздействия се 

състоят от визуалните ефекти, които могат да последват от премахването на 

съществуващата земна покривка; промени в местната топография; видимостта на 

съоръженията на предложения проект и осветлението в тъмните часове на денонощието. 

Промените, произлизащи от тези дейности могат да засегнат съществуващите гледки и 

тяхната стойност за местните жители. 

Целта на настоящото изследване е да допълни анализа в съществуващия доклад по 

ОВОС с оценка на вероятните визуални въздействия от функционирането на 

предложения проект, на база на наличната информация за съществуващото състояние и 

дейностите по проекта, в съответствие с екологичната и социална политика на ЕБВР. 

1.2 Съществуващи изследвания 

1.2.1 Доклад по ОВОС, оценка на ландшафта 

Проектът Крумовград има изготвена Оценка на Въздействието върху Околната Среда 

(ОВОС), изготвена в съответствие със стандартите на българското национално 

законодателство, което хармонизира изискванията на Директива 85/337/EEC на ЕС. В 

допълнение е изготвена и Оценка за Съвместимост (ОС) с цел да се определят и 

минимизират на потенциални въздействия от проекта върху зоните от Българската 

Натура 2000 мрежа, тъй като проектът Крумовград попада изцяло в границите на Натура 

зона BG0001032. Оценката на Въздействието върху Околната Среда бе одобрен от 

компетентния орган, Министерството на околната среда и водите с Решение № 18 от 8-

ми ноември 2011 г.  

Обхватът на доклада по ОВОС включва преглед на настоящите условия и очакваните 

въздействия от реализацията на проекта върху всички значими компоненти на околната 

среда, включително ландшафта (Глави IV.7 и V.9 от доклада по ОВОС). Анализът 

определя видовете ландшафти в непосредствена близост до площадката на обекта, 

както и на основните видове ландшафтни въздействия и тяхната тежест, се очакват в 

резултат от строителството и експлоатацията на проекта. 
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Според оценката на ландшафта в доклада по ОВОС (стр. 237): 

„Измененията върху ландшафта ще бъдат преки, но локализирани, със значително 

преобразуване на всички ландшафтни компоненти като естествените видове ландшафти 

в динамиката на функционирането и развитието на инвестиционното предложение ще се 

преобразуват в техногенни ландшафти. Измененията по същество ще бъдат необратими, 

тъй като след приключване на експлоатацията, ландшафтът на територията на 

инвестиционното предложение ще остане в изменено състояние” 

В оценката на ландшафта се отбелязва също, че (стр. 237):  

„За съседните територии ще се наблюдават косвени, незначителни до минимални 

изменения основно в биокомпонентите на ландшафта, но въпреки това ще има 

запазване на устойчивостта на ландшафтите при тяхното функциониране. Основното 

въздействие на ландшафта ще бъде от локален, визуално-естетически характер.“  

Аспектът на визуално и естетическо възприятие не е анализиран количествено в 

доклада. Оценката на въздействието върху околната среда на проект Крумовград е в 

процес на преразглеждане и неформална актуализация в съответствие с Екологичната и 

Социална политика на ЕБВР, което изисква и актуализация на анализа на този аспект. 

2 Методологичен подход 

2.1 Прегледани методологии 

Няколко международно признати методологии за анализ на визуално/естетическо 

въздействие, както и въздействие от светлинно замърсяване бяха прегледани, за да се 

създаде практически подходящ методологичен подход за настоящото изследване. Като 

най-подходяща бе избрана методологията Guidelines for Landscape and Visual 

Impact Assessment, трето издание от 2013 г., издадена от UK Landscape Institute and 

Institute of Environmental Management and Assessment. Трябва да се отбележи, обаче, че 

само методологията за оценка на визуалните ефекти (Глава 6 от GLVIA guidelines) може 

да бъде приложена при настоящото изследване, тъй като обща оценка на въздействието 

върху ландшафта вече е изготвена в доклада за ОВОС (виж Приложение 1). Адаптиран 

подход беше използван при изготвянето на Оценката на Визуалното Въздействие. Този 

подход повтаря до голяма степен общия поетапен подход предложен от методологията 

GLVIA 3 (Раздел 6.4, Фигура 6.1), като се взема предвид също и методологията 

използвана при изготвянето на оценка на ландшафта в одобрения доклад по ОВОС и 

резултатите от предварителните резултати от Оценка на социалното въздействия на 

проекта. Конкретните констатации, съображения и предположения, които са взети под 

внимание по време на всеки етап от оценката на визуалното въздействие са описани в 

подразделите по-долу. 
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При оценката на методите и резултатите са взети предвид и резултатите от предишни 

Оценки на визуалното въздействие и Оценки на ландшафтното и визуално въздействие 

за подобни индустриални проекти в близост до населени места, включително следните: 

• Оценка на ландшафтното и визуално въздействие за Mt Arthur Coal Open Cut 

Modification, изготвена от Urbis за Hunter Valley Energy Coal, януари 2013 г.; 

• Оценка на визуалното въздействие за Bengalia Mine Project, изготвена от JPV 

Visual Planning and Design за Rio Tinto, юни 2013 г.; 

• Оценка на визуалното въздействие за New Liberty Gold Mine (NLGM) Project, 

изготвена от Golder Associates за Aureus Mining INC., май 2012 г. 

2.2 Описание на характеристиките на проектопредложението 

Проектът предвижда изграждане на мина с открит добив и фабрика за преработка, в 

която ще се извършват конвенционално трошене, смилане и флотация за извличане на 

златото. Очакваното количество на преработена руда е около 0,85 млн. тона годишно. 

Одобреното от властите проектопредложение с обща площ от колко 85 ха включва: 

• отворен рудник (Ада тепе); 

• табан за руда; 

• съоръжение за производство на златено-сребърен концентрат (фабрика); 

• интегрирано съоръжение за минни отпадъци (ИСМО); 

• почвено депо; 

• съоръжения за извличане и пренос на вода, пътища и друга помощна 

инфраструктура. 

Производственият процес в тези съоръжения ще преминава през три основни фази: 

• Добив на руда – Рудата от Ада тепе ще бъде добивана от открит рудник. 

Методът за добив ще бъде конвенционален с открит метод на добив, взривяване, 

товарене и транспортиране (Виж Глава II.4.1 от доклада за ОВОС за подробно 

описание на добивния процес); 

• Трошене на рудата, смилане и флотация – след първоначалното трошене, 

смилането ще се извършва в рамките на обогатителната фабрика с напълно 

закрит трансфер. Крайният продукт – златно-сребърен концентрат ще се 

получава при флотация с помощта на реагенти, последвана от гравитачно 

разделяне и изсушаване (Виж Глава II.4.2-4.4 от доклада за ОВОС за подробно 

описание на цялостния процес и респективно технологичните стъпки при 

преработката на руда); 

• Депониране минните отпадъци – съвместно депониране на хвоста и 

отпадъчната скална маса в клетките на ИСМО с обща площ от 41 ха (Виж Глава 

II.4.5 от доклада за ОВОС за подробно описание на процеса по управление на 

минни отпадъци и ИСМО). 
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2.3 Определяне на обхвата на оценката 

Както е посочено в Глава 6.1 от методологията GLVIA „оценката на визуалните ефекти 

касае ефекта на промяна и развитие, свързана със засегнатите хора и стойността, която 

получават от съществуващите гледки“. При определянето на обхвата на настоящото 

изследване това беше взето под внимание и беше определен следния географски обхват 

(зона на проучване) и населени места, потенциално засегнати от предложения проект: 

• На базата на посещение на терена и преглед на други подобни оценки като 

изброените в глава 2.1 беше определена 5-километрова зона на проучване 

около площадката на минния проект; 

• Визуалният обхват включва селища в рамките на тази 5-км зона, тъй като те са 

почти пълното мнозинство от потенциалните визуални рецептори. Някои от 

селищата извън 5-км радиус също са включени като  гледни точки поради 

наличие на хипотетична видимост. В допълнение, визуалният обхват също така 

идентифицира трафик локации с по-висока концентрация на шофьори и 

пешеходци, които може да имат изглед към проектните съоръжения и включват 

потенциални визуални рецептори.  

2.4 Определяне на визуалния обхват 

Както е посочено в Глава 6.3 от методологията GLVIA 3, определянето на визуалния 

обхват е добра практика при изготвянето на Оценки на Визуалното Въздействие. 

Визуалният обхват включва: 

• Зоната/зоните от които проекта може да бъде видим; 

• Групите, чиито настоящи гледки могат да бъдат изменени като следствие от 

предложения проект; 

• Серия от илюстративни, представителни и специфични гледни точки за 

идентифицираните визуални рецептори. 

Както бе посочено в Глава 2.3 по-горе, в случая на проект Крумовград, тези визуални 

рецептори включват жителите в населените места, от които топографията позволява и 

земната покривка позволяват пасивна гледка към площадката на проекта, както и зони 

на които може да се очаква струпване на хора, като например местни пътища. 

Първоначалната идентификация на тези места беше извършена въз основа на 

първоначалното посещение на мястото на проектопредложението и информация от 

изследвания (виж Приложение 2). 

2.4.1 Установяване на теоретичната видимост 

В Глава 6.6 от методологията GLVIA, като добра практика е посочена идентификацията 

и картирането на зоната на видимост – зоната, от която предложения проект може да 

бъде потенциално видим за визуалните рецептори.  
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Като първа стъпка, теоретичната видимост в 5 километровата зона беше установена 

чрез изготвяне на цифрови топографски сечения (с функцията за топографски сечения 

на Google Earth) за всички потенциални рецептори (идентифицирани населени места и 

места с интензивен трафик) в 5 километровия параметър. Теоретичната видимост е 

допълнително уточнена като са взети предвид бариерите, представени от дървесната 

растителност, като резултатите са уточнени в Приложение 3.  

2.4.2 Идентифициране на действителните рецептори 

С цел проверка на резултатите от оценката на теоретичната видимост описани по-горе, 

установяване на действителната видимост и определяне на гледните точки бе проведено 

второ посещение на терен през м. Август 2014 г. Видимостта беше установена за всеки 

от предварително идентифицираните потенциални рецептори.  

Действителните рецептори, за които видимостта беше потвърдена включват следните 

градове, села и махали1: 

Жилищни визуални рецептори:  

• Град Крумовград и самостоятелния му квартал Изгрев;  

• Селата Дъждовник, Едрино, Гулия, Голямо Каменяне, Полковник Желязово, 

Рогач, Скалак, Вранско и Звънарка, както и принадлежащите им махали.  

Пътнотранспортни визуални рецептори: 

• Път Едрино-Каменяне (5904, третокласен); 

• Път Ивайловград-Полковник Желязово (59, второкласен); 

• Път Звънарка-Лозино 3 (509 третокласен); 

• Път Крумовград-кв. Изгрев (509 третокласен). 

Други визуални рецептори: 

• Тютюнева нива в близост до проекта – потенциалните визуални рецептори са 

земеделски работници. 

Допуска се, че планираният проект може да се забележи за ограничен брой рецептори 

от дистанция по-голяма от 5 км. Въпреки това, на базата на проучени оценки на 

визуалното въздействие за подобни проекти и на база получената информация от 

                                                

1 Махала е неформално възприето понятие, което обозначава група от домове/сгради, която 

административно е част от намираща се в съседство по-голяма селищна единица, но функционира 

като физически отделена селищна общност. Там, където дистанцията от центъра на селището от 

махалата е определена като значима за целите на настоящия анализ са идентифицирани отделни 

гледни точки.   
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полевия оглед на терена, не се счита за вероятно че визуални рецептори, намиращи се 

на разстояние по-голямо от 5 км от планирания проект могат да имат средна или висока 

степен на визуална промяна, която е свързана с генерирането на значимо визуално 

въздействие.  

2.4.3 Идентифициране на гледните точки 

В резултат на прегледа на вторична информация и направения оглед по време на 

теренното посещение, общо 40 гледни точки бяха идентифицирани в съответствие с 

Глава 6.16 от методологията GLVIA 3. По-голямата част от тези гледни точки са 

представителни, например т.е. те представят гледките, които са достъпни поне за част 

от жителите на дадено населено място. Малка част, като например гледна точка 40 – 

Път Крумовград-кв. Изгрев са по-точно категоризирани като специфично гледни точки 

според препоръчаната категоризация в  Глава 6.19 от методологията GLVIA 3. Избраните 

гледни точки и групи визуални рецептори са свързани с идентифицираните населени 

места и най-натоварените пътища в 5 километровата зона на изследване. Като такива, 

те обхващат визуалните рецептори, разположени в различни посоки, надморски 

височини и отстояния от предложения проект както е показано в Анекс 2 и Анекс 3. В 

съответствие с подхода, изложен в методологията GLVIA 3, действителните гледните 

точки са разположени в публично достъпни области като пътища, улици или пешеходни 

алеи или от оградите на къщите. 

Таблица 1 GPS координати на избраните гледни точки 

№ Име на гледната точка (базирано на 
името на съответния град, село, махала 

или път) 

GPS координати (WGS 84) 

Географска 
ширина 

Географска 
дължина 

VP1 Крумовград 41°27'59.90"N 25°39'22.44"E 

VP2 

Път Ивайловград-Полковник Желязово (59, 

второкласен) 

41°27'54.15"N 25°40'08.58"E 

VP3 Полковник Желязово 41°27'48.47"N 25°40'21.12"E 

VP4 Едрино 41°27'05.74"N 25°39'58.59"E 

VP5 Път Едрино-Каменяне (5904, третокласен) 41°26'44.19"N 25°40'46.66"E 

VP6 Кедиклер 41°26'43.93"N 25°40'59.97"E 

VP7 Мехмедоулар 41°26'47.18"N 25°41'39.89"E 

VP8 Сливарка 41°27'09.49"N 25°42'25.51"E 

VP9 Гулийка 41°27'07.51"N 25°43'20.99"E 

VP10 Тютюнева нива близо до Гулийка 41°26'39.46"N 25°43'23.28"E 

VP11 Подрумче 41°25'50.62"N 25°43'04.28"E 

VP12 Чобанка 41°26'16.09"N 25°39'37.38"E 

VP13 Къпел 41°26'00.74"N 25°40'04.56"E 

VP14 Дъждовник 41°26'01.00"N 25°40'43.89"E 

VP15 Белоок 41°24'38.40"N 25°41'04.95"E 

VP16 Голямо Каменяне 41°24'26.31"N 25°42'26.47"E 

VP17 Кокошар 41°24'32.13"N 25°38'27.69"E 

VP18 Щърбина 41°24'45.20"N 25°38'51.75"E 

VP19 Синап 41°25'18.15"N 25°38'43.72"E 

VP20 Пиперица 41°25'36.55"N 25°37'02.54"E 

VP21 Лъка 41°25'48.97"N 25°37'07.18"E 

VP22 Скалак 41°25'54.06"N 25°38'01.80"E 

VP23 Победа 41°26'08.97"N 25°38'23.84"E 

VP24 Белагуш 41°26'02.68"N 25°38'17.31"E 

VP25 Копривник 41°26'09.65"N 25°37'53.20"E 

VP26 Кременик 41°26'02.70"N 25°38'06.97"E 



Оценка на визуалното въздействие на Проект Крумовград | 2014 

7 

 

VP27 Драновец 41°26'07.56"N 25°36'52.39"E 

VP28 Лозино 3 41°26'25.76"N 25°37'13.90"E 

VP29 Лозино 1 41°26'40.26"N 25°37'22.17"E 

VP30 Път Звънарка-Лозино 3 (509, третокласен) 41°26'24.74"N 25°37'33.92"E 

VP31 Звънарка 41°26'34.13"N 25°37'46.85"E 

VP32 Сойка 41°26'38.51"N 25°38'45.66"E 

VP33 Битово 41°26'49.30"N 25°38'28.41"E 

VP34 Тайник 41°26'51.51"N 25°38'09.78"E 

VP35 Върхушка 41°27'05.83"N 25°38'57.75"E 

VP36 Конско 41°27'26.68"N 25°38'45.57"E 

VP37 Изгрев 41°27'40.46"N 25°38'37.93"E 

VP38 Луличка 41°28'05.24"N 25°36'10.85"E 

VP39 Вранско 41°29'12.36"N 25°38'08.47"E 

VP40 Път Крумовград-кв. Изгрев (509, третокласен) 41°28'09.61"N 25°38'59.85"E 

 

Таблица 2 Списък на идентифицираните гледни точки със съответните рецептори и 

разстоянията до площадката на проекта 

Гледна 
точка № 

Име 

Разстояние 
до центъра 

на 
площадката 
на проекта 

(м) 

Посока 
спрямо 

площадката 
на проекта 

Критерий за избор на 
гледната точка 

VP1 Крумовград 3 560 С 

Жилищни визуални 

рецептори – Общински 

център 

VP2 

Път 

Ивайловград-

Полковник 

Желязово (59, 

второкласен) 3 120 СИ 

Второкласен път с 

потенциални визуални 

рецептори на визуалното 

въздействие – хората в 

пътуващите превозни 

средства 

VP3 

Полковник 

Желязово 4 130 СИ 

Жилищни визуални 

рецептори – село 

VP4 Едрино 1 770 СИ 

Жилищни визуални 

рецептори – село 

VP5 

Път Едрино-

Каменяне (5904, 

третокласен) 2 180 И 

Третокласен път с 

потенциални визуални 

рецептори на визуалното 

въздействие – хората в 

пътуващите превозни 

средства 

VP6 Кедиклер 2 500 И 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

(Представяща цялото село 

Рогач) 

VP7 Мехмедоулар 3 450 И 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP8 Сливарка 4 680 И 

Жилищни визуални 

рецептори 

VP9 Гулийка 5 900 И 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP10 

Тютюнева нива 

близо до 

Гулийка 5 720 И 

Потенциални визуални 

рецептори – земеделски 

работници 

VP11 Подрумче 5 470 И 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP12 Чобанка 513 И 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 
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Гледна 
точка № 

Име 

Разстояние 
до центъра 

на 
площадката 
на проекта 

(м) 

Посока 
спрямо 

площадката 
на проекта 

Критерий за избор на 
гледната точка 

VP13 Къпел 1 310 И 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP14 Дъждовник 2 160 И 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP15 Белоок 4 100 Ю 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP16 Голямо Каменяне 5 650 Ю 

Жилищни визуални 

рецептори – село 

VP17 Кокошар 3 630 Ю 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP18 Щърбина 3 100 Ю 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP19 Синап 2 160 Ю 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP20 Пиперица 3 440 З 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP21 Лъка 3 230 З 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP22 Скалак 1 970 З 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP23 Победа 1 330 З 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP24 Белагуш 1 570 З 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP25 Копривник 2 030 З 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP26 Кременик 1 780 З 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP27 Драновец 3 480 З 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

(представяща цялото село 

Скалак) 

VP28 Лозино 3 2 930 З 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP29 Лозино 1 2 800 З 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP30 

Път Звънарка-

Лозино 3 (509, 

третокласен) 2 490 З 

Третокласен път с 

потенциални визуални 

рецептори на визуалното 

въздействие – хората в 

пътуващите превозни 

средства 

VP31 Звънарка 2 190 З 

Жилищни визуални 

рецептори – село 

VP32 Сойка 960 СЗ 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP33 Битово 1 480 СЗ 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP34 Тайник 1 930 СЗ 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP35 Върхушка 1 500 С 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP36 Конско 2 300 С 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP37 Изгрев 2 650 С 

Жилищни визуални 

рецептори - квартал на гр. 
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Гледна 
точка № 

Име 

Разстояние 
до центъра 

на 
площадката 
на проекта 

(м) 

Посока 
спрямо 

площадката 
на проекта 

Критерий за избор на 
гледната точка 

Крумовград 

VP38 Луличка 5 460 С 

Жилищни визуални 

рецептори – махала 

VP39 Вранско 5 590 С 

Жилищни визуални 

рецептори – село 

VP40 

Път Крумовград-

кв. Изгрев (509, 

третокласен) 3 400 С 

Третокласен път с 

потенциални визуални 

рецептори на визуалното 

въздействие – хората в 

пътуващите превозни 

средства 

 

Приема се, че методологията за избор на гледни точки, в резултат на която са избрани 

тези 40 гледни точки, е достатъчно обективна и оценката на визуалните ефекти, които 

ще бъдат понесени от групите визуални рецептори в зоната на изследване, представени 

или илюстрирани от тези гледни точки е достатъчно изчерпателна, за да позволи да 

бъдат направени категорични заключения по отношение на естеството, степента и 

приемливостта на визуалните въздействия и ефекти. 

2.5 Идентифициране на специфичния визуален ефект 

Основното визуално въздействие ще се дължи на разположението на съоръженията 

на проекта върху и около хълма Ада Тепе. На базата на териториалната карта и 3D 

модела на проекта и след консултация със служителите на DPM, екипът, изготвящ 

Оценката установи, че основните елементи на проекта ще бъдат потенциално видими в 

гледката на визуалните рецептори от някои части на населените места и пътищата 

изброени в Таблица 2. Тези елементи ще бъдат: 

• Рудник (за подробно описание виж Глава II.3 от доклада по ОВОС); 

• Трошачна и уплътнителна инсталация (виж Глава II.4.2 от доклада по ОВОС); 

• Фабрика (виж Глава II.4.3 от доклада по ОВОС); 

• ИССМО (виж Глава II.4.5 от доклада по ОВОС). 

Общият ландшафтен и визуален/естетически ефект от присъствието на тези елементи е 

вече оценен в оценката на ландшафта в доклада по ОВОС като отрицателен, 

значителен и необратим. 

2.6 Адаптирани критерии за в методологията за Оценка на Визуалното Въздействие 

Подробната оценка на визуалните/естетическите въздействия, в съответствие с добрите 

практики като GLVIA 3, е базирана две основни понятия: 

• Степен на визуалната промяна – в съответствие с подхода, застъпен в GLVIA 

3, факторите, които бяха взети предвид са следните включват: мащабът на 
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промените в гледките, включително загубите (например на дървесна покривка) 

или добавянето на нови елементи (например фабриката) и каква част от 

гледката е засегната; степента на визуален контраст на новите елементи или 

промените на ландшафта; естеството на гледката към предложения проект 

(например дали дадената гледна точка представлява широко застъпена или 

специфична гледка) и дали гледката на визуалните рецептори ще бъде пълна, 

частична, странична, под ъгъл, едва забележима, рамкирана или филтрирана; 

дали визуалните рецептори са в движение или са статични; и разстоянието от 

гледната точка до предложения проект. 

• Визуална чувствителност – при оценката на визуалното въздействие са взети 

предвид препоръките по този въпрос, представени в Глави 6.31-6.36 от GLVIA 3 

методологията. Тя се основава на основната дейност на визуалните рецептори в 

или близо до гледна точка, техния визуален комфорт и оценка на това до каква 

степен тяхното внимание може да бъде фокусирано върху гледката. Критериите 

за оценка на тези понятия са описани в следните подсекции: 

2.6.1 Визуална промяна 

Степените на визуалната промяна, която ще възникне визуалните рецептори на или 

около избраните гледни точки е оценена според горепосочените критерии. Взети са 

предвид и други фактори като продължителността на визуалните ефекти (въпреки че за 

всички идентифицирани визуални рецептори те ще продължат през всички фази на 

предложения проект – за период от най-малко 10 години), всякакви промени на 

визуалните въздействия като резултат от аспектите на плана за поетапно 

възстановяване, които ще бъдат изпълнени по време на фазата на функциониране, 

както и дали осветлението на предложения проект ще бъде видимо от рецепторите в 

тъмната част от денонощието. Степента на визуалната промяна причинена от 

съоръженията на проект Крумовград е оценена според 4-степенна скала, съответстваща 

на GLVIA 3 методологията и описана по-долу: 

Таблица 3 Категоризация на степента на визуална промяна 

Степен на визуална промяна Критерий 

Висока Елементите на предложения проект 

доминират гледката и нейните основни 

характеристики 

Средна Елементите на предложения проект са лесно 

различими и засягат голяма част от гледката 

изменяйки нейните основни характеристики  

Ниска Елементите на предложения проект са лесно 

различими, но засягат малка част от гледката 

и не изменят нейните основни характеристики 

Пренебрежима Елементите на предложения проект са 

неразличими или едва различими 
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2.6.2 Чувствителност на визуалните рецептори 

В тази Оценка е използвано определението за визуална чувствителност, изложено в 

GLVIA 3 методологията. В него се посочва, че чувствителността в този контекст се 

отнася до основната функция или дейност на рецепторите (представени от всяка гледна 

точка) на или в близост до гледните точки и значението, което се отдава на гледката за 

постигане на тази функция; и стойността която биха могли да получават от тази гледка. 

Това е показано в категориите, обобщени в Таблица 4.  

Таблица 4 Категоризация на визуалната чувствителност 

Типове визуални рецептори Визуална чувствителност 

Жители (от жители в градове до такива 

в индивидуални имоти) 

В 

Посетители в туристически зони и зони 

за отдих 

В 

Пътници в превозни средства, пътуващи 

по магистрали и/или туристически 

пътища 

В 

Пътници в превозни средства, пътуващи 

по второкласни пътища 

С 

Пътници в превозни средства, пътуващи 

по третокласни пътища 

Н 

Визуални рецептори на техните работни 

места в индустриални зони 

Н 

Визуални рецептори на техните работни 

места в земеделски зони 

Н 

Визуални рецептори на техните работни 

места в минни зони 

МН 

Легенда – В=Висока, С=Средна, Н=Ниска, МН=Много ниска 

 

За настоящата оценка на визуалните въздействия, почти всички избрани рецептори 

касаят жители и пътуващи по местните пътища, като за жилищните рецептори е 

определена висока визуална чувствителност, докато пътнотранспортните рецептори са 

определени с ниска визуална чувствителност.  

2.6.3 Фотографски симулации 

Фотографските симулации се състоят от серии от снимки, които показват промяната на 

ландшафта и визуалната забележимост, чрез изрязване на снимката така че да 

представя област, аналогична на централното зрително поле на човешкото зрение, и 

маркиране на  контурите на бъдещите съоръжения на проект Крумовград върху нея. 

Снимките бяха заснети на 03.06 и 25.08.2014 г. при благоприятни климатични условия. 

Снимките са заснети с огледално-рефлексен фотоапарат Nikon D5100 с кроп фактор 1.5 

и обектив с 34 mm фокусно разстояние. Тъй като не са налични 3D визуализации на 

съоръженията върху терена, тяхното местоположение е отбелязано със стрелки, а 

депресиите на бъдещия рудник са показани с бели контури. 

Фотографските изображения от различните гледни точки са направени като панорамни 

снимки от два кадъра и представят около 66° хоризонтален и 25° вертикален зрителен 

ъгъл с много малки вариации поради застъпването при сглобяването на панорамните 
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снимки. Единственото изключение е снимката от гледна точка 13, която е направена от 

четири кадъра, поради малкото разстояние до обекта и неспособността да бъде заснет 

целия в два кадъра.  

Последната стъпка от фотографските симулации е очертаването на елементите на 

мината и илюстрирането им върху фотографиите. Очертанията на предложения проект, 

показани на фотографиите от гледните точки бяха нарисувани на ръка въз основа на 

подробни планове на предложението, степента на които беше проверена по време на 

посещението на площадката.  

2.6.4 Оценка на кумулативното визуално въздействие 

Въз основа на методологичния подход, описан в предишната секция, и използвайки 

фотографските симулации от гледните точки, потенциалното ниво на визуален ефект за 

рецепторите на всяка от гледните точки е оценен по начин, показан в таблица 5 по-

долу. В съответствие с изискването за прозрачност на оценката, посочено в GLVIA 3 

методологията, за всяка от гледните точки е дадена кратка обосновка на оценените 

визуални ефекти.   

Таблица 5 Матрица на визуалното въздействие 

Визуална 
чувствителност 

 
Степен на  
визуалната промяна 

Висока Средна Ниска Много ниска 

Висока В В С н 

Средна В С н н 

Ниска С н н МН 

Пренебрежима н н МН МН 
Ниво на визуалното въздействие – В=Високо, С=Средно, Н=Ниско, МН=Много ниско 
 

За всички гледни точки и визуалните рецептори, които те представляват, на 

индивидуалните таблици за оценка на гледна точка, също така е посочено, дали 

визуалният ефект следва да се оценява като неблагоприятен или неутрален. Няма 

визуални рецептори, за които е оценено, че реализацията на проекта ще доведе до 

положителни визуални ефекти. Неутрални визуални ефекти е възможно да възникнат, 

когато нивото на визуален ефект е оценено като ниско или много ниско. 

2.6.5 Диференциране на фазите на проекта 

При изготвянето на оценка на (ландшафта) и визуалното въздействие, понякога се 

счита за добра практика да се раздели оценката така, че да отразява различните 

дейности и техните въздействия по фазите на изграждане, функциониране и изваждане 

от експлоатация и/или да се раздели фазата на функциониране в  съответствие с 

различните фаза на развитие. По отношение на оценката на визуалното въздействие за 

предложения проект Крумовград, начина по който златните мини са проектирани и 

функционират означава, че визуалното въздействие възниква при старта на 



Оценка на визуалното въздействие на Проект Крумовград | 2014 

13 

 

строителството а намаляването му, вследствие на рекултивация и възстановяване на 

терени започва още през експлоатационния период. Според описанието в плана на 

Проекта за техническа рекултивация от май 2013 г., някои визуални рецептори ще 

продължат да изпитват ефекти от постепенното рекултивиране израстването на 

растенията с които ще бъде залесено.  

В настоящата оценка се разглежда най-лошия възможен вариант и поради това тя е 

фокусирана върху визуалните ефекти, които ще бъдат понесени от зрителните 

рецептори по време експлоатационната фаза на проекта. Експлоатационната фаза е 

предвидена за 8 години, след което ще бъде постепенно възстановена растителната 

покривка, което ще елиминира много от визуалните ефекти. В рамките на 

експлоатационния период се допуска, че визуалните въздействия ще достигнат техния 

максимален обхват, тоест сценарий на най-лошия възможен вариант. Следователно за 

всички гледни точки и визуалните рецептори, които те представляват, визуални ефекти 

са оценени като дългосрочни и само частично обратими.  

2.7 Измерване на светлинното замърсяване 

След преглед на наличната информация за планирания проект и съществуващите 

методологии за оценка на светлинното замърсяване, е установено, че е практически 

невъзможно да се изчисли предварително светлинното замърсяване н резултата на 

експлоатацията на планирания Проект Крумовград. Подробностите, свързани с 

режимите на осветление за обезпечаване на дейността и сигурността на планирания 

проект не са уточнени към настоящия момент.  

Въпреки това, настоящото състояние по отношение на светлинно замърсяване в 

чувствителните рецептори, представляващи 10 от най-близките селища е установено с 

измерване, проведено между полунощ и 1 ч. на 4 юли, посредством светломер (Lux 

метър) модел HF1330A. Установено бе, че фоновата осветеност варира между 1 и 4 lux в 

по-тъмните локации, но също така бе установено, че във всички градски райони е 

налице силен отблясък от уличното осветление. На база на тези наблюдения, може да се 

заключи, че светлинното замърсяване от дейността на площадката няма да 

представлява значително допълнително безпокойство за жилищните визуални 

рецептори. Препоръчва се да се извършат допълнителни измервания на осветеността в 

населените места след началото на дейността на проекта. Ако се установи, че 

жилищните визуални рецептори в някое от селищата претърпяват промени в 

установения режим на денонощна осветеност, които могат негативно да повлияят на 

техния комфорт, трябва да се приложат необходимите мерки за промяна в дизайна и в 

режима на осветлението. Такива мерки биха могли да включват насочено маскиране на 

светлинни тела, за да се предотврати насочването на светлина в ненужни посоки и 

намаляване на осветеността на небето, както и използване на сензори за движение 

и/или таймери за редуциране на някои светлинни елементи, например свързаните със 

сигурността.  
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3 Оценка на потенциалното визуално въздействие 
Гледна точка 1: Крумовград 

 

Разстояние от планирания проект  3 560м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятно 

Обяснение Откритият рудник ще е забележим, но от тази позиция е видно, че не се засяга значително 

композицията на гледката за рецепторите в рамките на гр. Крумовград 
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Гледна точка 2: Път Ивайловград-Полковник Желязково (59 II категория) 

 

Разстояние от планирания проект  3 120м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Средна 

Степен на визуалната промяна Средна 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Падината на рудника ще е лесно забележима, но ще е видима само от няколко жилищни имота в 

тази местност – около 70% от домовете. Не са налични публични сгради и места (например пътища, 

кафенета), пред които могат да се събират хора на тази локация. 
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Гледна точка 3: Полковник Желязково 

 

 

Разстояние от планирания проект  4 130м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Падината на рудника ще е забележима,  но не се засяга значително композицията на гледката и е 

налична дървесна растителност, която скрива обекта от повечето от домовете.   
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Гледна точка 4: Едрино 

 

 

Разстояние от планирания проект  1 770м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Средна 

Потенциално визуално въздействие  Високо 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Откритият рудник ще бъде забележим и ще се вижда напълно от около 80% от имотите, тъй като 

съществува непосредствена гледка към хълма – мината ще въздейства на композицията на 

гледката. 

 



Оценка на визуалното въздействие на Проект Крумовград | 2014 

18 

 

Гледна точка 5: Път Едрино-Каменяне (5904) 

 
 

Разстояние от планирания проект  2 180м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Ниска 

Степен на визуалната промяна Средна 

Потенциално визуално въздействие  Ниско 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение ИССМО, фабриката и откритият рудник ще бъдат забележими, но от тази локация ще имат малък 

ефект върху композицията на гледката, тъй като ще бъдат частично закрити от хълма. По този 

третокласен път няма регулярен трафик.  
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Гледна точка 6: Кедиклер 

 
 

Разстояние от планирания проект  2 500м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Средна 

Потенциално визуално въздействие  Високо 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Откритият рудник ще бъде забележим и ще има значително въздействие върху композицията на 

гледката, въпреки че за 40-50% от домовете в тази махала няма да има директна гледка към обекта 

поради скриването й от дървесна растителност. 
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Гледна точка 7: Мехмедулар 

 
 

Разстояние от планирания проект  3 450м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение ИССМО, фабриката и откритият рудник ще са забележими, но от тази локация няма да има значим 

ефект върху цялостната композиция на гледката. Хълмът е видим само от около 20-30% от къщите 

поради наклона на терена. 
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Гледна точка 8: Сливарка 

 
 

Разстояние от планирания проект  4680м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока  

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение ИССМО, фабриката и открития рудник ще са забележими, но от тази локация няма да има значим 

ефект върху цялостната композиция на гледката. Директна гледка се открива от около 80% от 

домовете в тази махала, както и от две публични места – бакалия и кръчма, затворена по време на 

посещението. 
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Гледна точка 9: Гулийка 

 
 

Разстояние от планирания проект  5 900м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение От съоръженията могат да бъдат забелязани ИССМО и откритият рудник, въпреки голямата 

дистанция от над 5 км. Растителността частично скрива гледката и съоръженията са видими от 

около 60-70% от домовете.  
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Гледна точка 10: Поле с тютюн близо до Гулийка 

 
 

Разстояние от планирания проект  5 720м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Ниска 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Ниско 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Рудникът и фабриката са едва забележими от тази локация, като не засягат значително 

композицията на гледката.   
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Гледна точка 11: Подрумче 

 
 

Разстояние от планирания проект  5 470м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение ИССМО, фабриката и открития рудник ще са забележими, но от дистанция над 5км няма да има 

ефект композицията на гледката. Около 30% от местните домове и последният етаж от местното 

училище ще имат гледка към планирания проект.  
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Гледна точка 12: Чобанка 

 
 

Разстояние от планирания проект  513м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Фабриката и откритият рудник ще са забележими, но от тази позиция няма да въздействат 

значително върху цялостната композиция на гледката. Към момента само една къща и едно 

домакинство са потенциални визуални рецептори от тази локация.  
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Гледна точка 13: Къпел 

 
 

Разстояние от планирания проект  1 310м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Висока 

Потенциално визуално въздействие  Високо 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Елементите на проекта ще доминират гледката и ще изменят радикално нейната композиция. 

Забележка: панорамата е изготвена от 4 отделни снимки (промяна от стандартната методология на 

фотомонтаж с две снимки), поради малката дистанция.  
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Гледна точка 14: Дъждовник 

 
 

Разстояние от планирания проект  2 160 м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Висока 

Потенциално визуално въздействие  Високо 

Характер на въздействието  Неблагоприятен  

Обяснение Елементите от проекта ще определят ключовите характеристики на гледката от тази локация. Има 

частично закриване на гледката от местната дървесна растителност, но около 90% от домовете ще 

имат цялостна гледка към обекта. 
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Гледна точка 15: Белоок 

 
 

Разстояние от планирания проект  4 100м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Откритият рудник ще бъде забележим, но от тази локация няма да засегне значително цялостната 

композиция на гледката, като обекта е частично скрит от топографските особености.  
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Гледна точка 16: Голямо Каменяне 

 
 

Разстояние от планирания проект  5 650м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Минният обект ще е забележим, но от тази локация няма да въздейства значително върху 

композицията на гледката. Сред жилищните рецептори има и публични места – кръчма, бакалия и 

пощенска станция, но тяхната фасада е обърната в различна посока от тази на обекта.  
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Гледна точка 17: Кокошар 

 
 

Разстояние от планирания проект  3 630м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Средна 

Потенциално визуално въздействие  Високо 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Съоръженията на планирания проект окупират значителна част от гледката. При посещението бе 

установено, че в махалата живеят само 2 постоянни жители.  
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Гледна точка 18: Щърбина 

 
 

Разстояние от планирания проект  3 100м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Откритият рудник ще е забележим и ще засегне значителна част от гледката, но има и значително 

блокиране от страна на местната дървесна растителност.  
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Гледна точка 19: Синап 

 

Разстояние от планирания проект  3 560м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Откритият рудник е забележим, но от тази локация не засяга значително цялостната композиция на 

гледката. Няма прикриване от растителна покривка. 
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Гледна точка 20: Пиперица 

 

Разстояние от планирания проект  3 440м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Откритият рудник е забележим, но от тази локация не засяга значително цялостната композиция на 

гледката. Има частично прикриване на гледката от растителността и само около 50% от жилищните 

рецептори ще имат директна гледка към обекта.  
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Гледна точка 21: Лъка 

 

Разстояние от планирания проект  3 230м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Откритият рудник е забележим, но от тази локация не засяга значително цялостната композиция на 

гледката. Само около 50% от жилищните визуални рецептори ще имат директна гледка поради 

местната дървесна растителност и топографските особености. 
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Гледна точка 22: Скалак 

 

Разстояние от планирания проект  1 970м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Средна 

Потенциално визуално въздействие  Високо 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Откритият рудник е забележим и ще има значително въздействие върху цялостната композиция на 

гледката. Въпреки частично прикриване от растителната покривка, повечето от жилищните 

визуални рецептори ще имат директна гледка към обекта.  
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Гледна точка 23: Победа 

 

Разстояние от планирания проект  1 330м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Висока 

Потенциално визуално въздействие  Високо 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Минният обект ще доминира гледката от тази локация. Въпреки значителната дървесна покривка 

повечето от жилищните визуални рецептори ще имат директна гледка към обекта. 
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Гледна точка 24: Белагуш 

 

Разстояние от планирания проект  1 570м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Средна 

Потенциално визуално въздействие  Високо 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Откритият рудник ще засегне голяма част от гледката въпреки частично скриване от 

растителността. По време на посещението е установено, че само един дом в махалата е населена от 

двама души. 
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Гледна точка 25: Копривник 

 

Разстояние от планирания проект  2 030м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Средна 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Минният обект ще засегне голяма част от гледката, въпреки частично прикриване от 

растителността. По време на посещението е установено, че тази махала не е населена. 
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Гледна точка 26: Кременик 

 

Разстояние от планирания проект  1 780м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Висока 

Потенциално визуално въздействие  Високо 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Минният обект ще доминира местната гледка. По време на посещението е установено, че само едно 

жилище в тази махала е населено.  
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Гледна точка 27: Драновец 

 

Разстояние от планирания проект  3 480м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Откритият рудник е забележим, но от тази локация не засяга значително цялостната композиция на 

гледката. Само около половината от жилищните рецептори ще имат директна гледка, поради 

топографските особености  

 



Оценка на визуалното въздействие на Проект Крумовград | 2014 

41 

 

Гледна точка 28: Лозино 3 

 

Разстояние от планирания проект  2 930м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Средна 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Откритият рудник ще засегне голяма част от гледката. Въпреки частично прикритие от 

растителността, повечето от жилищните рецептори ще имат директна гледка към обекта. 
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Гледна точка 29: Лозино 1  

 

Разстояние от планирания проект  2 800м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Откритият рудник е забележим, но от тази локация не засяга значително цялостната композиция на 

гледката. Повечето от визуалните рецептори ще имат директна гледка към обекта, въпреки че 

дървесната растителност ще прикрива обекта за някои рецептори. 
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Гледна точка 30: Път Звънарка-Лозино 3 (509 III категория) 

 

Разстояние от планирания проект  2 490м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Ниска 

Степен на визуалната промяна Средна 

Потенциално визуално въздействие  Ниско 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Откритият рудник е забележим и ще засегне значително композицията на гледката. Това е местен 

път с много нерегулярен трафик.  
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Гледна точка 31: Звънарка 

 

Разстояние от планирания проект  2 190м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Средна 

Потенциално визуално въздействие  Високо 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Планираният проект ще засегне голяма част от наличната гледка като откритият рудник ще измени 

чувствително профила на хълма от тази гледна точка. В допълнение към жилищните рецептори има 

и две публични места – кръчма и училище, които ще имат директна гледка.  
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Гледна точка 32: Сойка 

 

Разстояние от планирания проект  960м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Висока 

Потенциално визуално въздействие  Висока 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Откритият рудник ще доминира гледката като ИССМО също ще е забележимо. Въпреки местната 

дървесна растителност, около 90% от жилищните рецептори ще имат гледка към обекта.  
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Гледна точка 33: Битово 

 

Разстояние от планирания проект  1 480м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Висока 

Потенциално визуално въздействие  Високо 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Откритият рудник ще доминира гледката. Въпреки местната дървесна растителност, повечето от 

жилищните рецептори ще имат гледка към обекта. 
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Гледна точка 34: Тайник 

 

Разстояние от планирания проект  1 930м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Средна 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Откритият рудник ще е забележим и ще измени значими характеристики в гледката – профила на 

хълма. Въпреки това гледката ще е видима само от някои жилищни рецептори в махалата поради 

прикриване от дървесната растителност. 
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Гледна точка 35: Върхушка 

 

Разстояние от планирания проект  1 500м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Откритият рудник е забележим, но от тази локация не засяга значително цялостната композиция на 

гледката. Само около 60% от жилищните визуални рецептори ще имат директна гледка поради 

прикриване от други сгради. 
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Гледна точка 36: Конско 

 

Разстояние от планирания проект  2 300м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Откритият рудник е забележим, но от тази локация не засяга значително цялостната композиция на 

гледката. Има значително прикриване то растителността. По време на посещението е установено, 

че всички домове в тази махала не са населени.  
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Гледна точка 37: Изгрев 

 

Разстояние от планирания проект  2 650м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Откритият рудник е забележим, но от тази локация не засяга значително цялостната композиция на 

гледката. На някои места има дървесна растителност, която прикрива гледката за жилищните 

рецептори.  
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Гледна точка 38: Луличка 

 

Разстояние от планирания проект  5 460м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Минните съоръжения ще бъдат видими, въпреки голямата дистанция над 5 км от обекта. Местната 

дървесна покривка предоставя достатъчно прикриване за повечето жилищни рецептори поради 

голямото разстояние. 
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Гледна точка 39: Вранско 

 

Разстояние от планирания проект  5 590 м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Висока 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средно 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Минните съоръжения ще бъдат видими, въпреки голямата дистанция над 5 км от обекта. Местната 

дървесна покривка предоставя достатъчно прикриване за повечето жилищни рецептори. В 

допълнение към жилищните рецептори има публични места – кръчма и бакалия -  с изглед към 

обекта. 
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Гледна точка 40: Път Крумовград-Изгрев (509) 

 

Разстояние от планирания проект  3 400м 

Визуална чувствителност на основната 

рецепторна група/групи  

Ниска-до-средна 

Степен на визуалната промяна Ниска 

Потенциално визуално въздействие  Средна 

Характер на въздействието  Неблагоприятен 

Обяснение Въпреки, че това е местен път, има значителен трафик от пешеходци, пътуващи към работа между 

кв. Изгрев и Крумовград, така че е определен с ниска-до-средна чувствителност. Откритият рудник 

е забележим, но от тази локация не засяга значително цялостната композиция на гледката. 
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4 Обобщение на визуалното въздействие 

Следните общи наблюдения могат да бъдат направени на база на анализа на гледните 

точки: 

• В радиус от 2,5 км от планирания обект, 10 от 18-те проучени жилищни 

рецептора бяха категоризиран с високо въздействие. В 5 от тези случаи минния 

проект напълно доминира локалната гледка; 

• В радиус между 2,5 и 5 км от проекта, само 1 от 15 жилищни визуални 

рецептори е категоризиран с високо въздействие и 14 със средно въздействие; 

• Отвъд 5-километровата зона на проучване обектът е забележим от някои гледни 

точки. Въпреки това, визуалната промяна като цяло е ниска като въздействието 

е определено като средно (заради високата чувствителност на жилищните 

рецептори); 

• В почти всички жилищни зони, в които са определени гледни точки, местната 

дървесна растителност частично скрива обекта и блокира гледката към него от 

значителен брой жилищни сгради; 

• Не са идентифицирани рецептори, различни от жителите, с високо въздействие, 

главно поради липсата на туристически атракции и основни магистрали или 

туристически маршрути; 

• По време на огледите беше установено, че много от малките махали са населени 

само от няколко души, като в един случай не бяха открити никакви жители.  

5 Заключения и препоръки  

На база горния анализ може да се заключи, че потенциалното визуално въздействие 

през деня за визуалните рецептори, намиращи се край или в близост до 

представителните гледни точки ще бъде средно-до-високо. През експлоатационния 

период се предвижда изпълнението на редица мерки за смекчаване, така че при 

прекратяване на дейностите по извличане и преработване на рудата степента на 

визуална промяна и много от визуалните ефекти ще намалеят постепенно. Подходящите 

мерки за смекчаване са разгледани в Глава 6 по-долу. ДПМ е консултирана относно тези 

мерки и е изразила ангажимент за изпълнението им.  

Макар, че не е сигурно, че ще има значими въздействия, свързани със светлинно 

замърсяване, е препоръчително такива да се адресират при започването на дейността.   
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6 Смекчаващи мерки 

Таблица  7 Мерки за смекчаване на визуалните въздействия от проект Крумовград 
 

 

 

Фаза на строителство 

Мерки Въздействие 

преди  

Въздействие 

след 

• Всички изградени съоръжения и сгради трябва да причиняват минимално въздействие посредством 

намаляване на контраста и сливане с околната растителна покривка. Това може да бъде постигнато 

посредством боядисване на покриви и стени в цветове и тонове на обкръжаващата гора и/или като се 

добавят матирани бои върху повърхности, създаващи ярко отражения, и върху рязко издадени 

елементи от структурите. Всички тези решения са обект на техническия проект на отделните сгради и 

съоръжения и трябва да бъдат разработени от проектантския екип като се вземат предвид добавената 

стойност от намалената видимост, инженерната изпълнимост и цената.  

• При избора на дизайн и спецификации на осветлението, проектантите и/или строителните инженери 

трябва да следват изискванията за намаляване на светлинното замърсяване отвъд периметъра на 

проектната площадка. След като осветлението е инсталирано и при тестването му, трябва да се 

направят нови измервания в чувствителните локации (селищата идентифицирани в този доклад). 

Измерванията трябва да се анализират като се дадат препоръки за намаляване на светлинното 

замърсяване в съответствие с добрите практики – те могат да включват блокиране на ненужната 

светлина, като, обаче, се спазват изискванията за осигуряване на сигурност на обекта. 

 

Средно до 

високо 

Ниско до средно 
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Фаза на експлоатация 

Мерки Въздействие 

преди  

Въздействие 

след 

• Поетапната рекултивация на Интегрираното съоръжение за съхраняване на минни отпадъци трябва да 

започне на най-ранен етап в експлоатационната фаза – за предпочитане в първата година от 

експлоатацията. За целта се разработва Технически проект за рекултивация, чието изпълнение трябва 

да започне през първата година и да продължи през цялата фаза (като напредъкът зависи от скоростта 

на запълване на клетките) и до 3 години след края на експлоатационната дейност. Планът трябва да се 

следва стриктно и без необосновани забавяния. Неговото изпълнение ще доведе до по-бързо 

ограничаване на визуалното въздействие за някои от проучваните локации. 

Средно до 

високо 

Средно до 

високо 

 

  



Оценка на визуалното въздействие на Проект Крумовград | 2014 

57 

 

Фаза на извеждане от експлоатация и закриване 

Мерки Въздействие 

преди  

Въздействие 

след 

• Биологичната рекултивация, която се изпълнява във финалните етапи на експлоатационния период и 

през фазата на извеждане от експлоатация и закриване трябва да постигне оптимална стойност на 

ландшафта, който като растителна покривка (и като свързани екосистемни услуги) трябва, където е 

възможно да бъде с по-високо качество, отколкото преди старта на проекта. Остатъчните визуални 

въздействия, като причинения от топографската падина на открития рудник, могат да се компенсират 

частично посредством внимателно планирано залесяване в контурите на проекта като част от процеса 

на биологична рекултивация. 

 

Средно до 

високо 

Ниско до средно 
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Приложение 1 Откъс от Глава Ландшафт на доклада по ОВОС 

9. Ландшафт 

9.1. Оценка на очакваните изменения на ландшафта 

Строителство и експлоатация 

Основното антропогенно въздействие при реализацията на инвестиционното 

предложение ще бъде върху компонента “ландшафт”. Дейността за реализацията на 

инвестиционното предложение ще бъде свързана с две фази на промени в ландшафта. 

Първата фаза ще бъде в процеса на строителството (експлоатацията) на рудника и ще 

се изразява в добивни работи с промени в съществуващите релефни дадености, с 

привличане и дълготрайно присъствие на добивна механизация, изграждане на външни 

и вътрешни пътища, насипища, депа, производствени структури и др., което ще има 

отражение върху общото състояние на ландшафта. Тенденцията е през годините да се 

оформи котлован със стъпаловидни стени, т.е. ще бъде засегната съществуващата 

структура на ландшафта, като ще се променят релефа и естетическия облик. 

Функционално ландшафтът ще претърпи частична промяна, която произтича от 

ограничен достъп поради сравнително стръмните откоси, които ще останат след 

приключване на дейността. 

Измененията върху ландшафта ще бъдат преки, но локализирани, със значително 

преобразуване на всички ландшафтни компоненти като естествените видове ландшафти 

в динамиката на функционирането и развитието на инвестиционното предложение ще се 

преобразуват в техногенни ландшафти. Измененията по същество ще бъдат необратими, 

тъй като след приключване на експлоатацията, ландшафтът на територията на 

инвестиционното предложение ще остане в изменено състояние. 

Поради оформянето на дълбок котлован е възможно да се провокират до известна 

степен ерозионни и свлачищни процеси, но само в границите на рудника. Добиваната 

суровина, а така също и разкривните материали не съдържат и не генерират 

замърсители. Технологията на добиването, начинът на транспортиране на суровината и 

разкривката, преработката на суровината, използваната добивна техника също не 

създават предпоставки или условия за генериране на замърсители. 

В резултат от необратимите изменения по време на експлоатацията ще настъпят 

промени в структурата на съществуващите местни ландшафти. Деградираният 

техногенен ландшафт, състоящ се от открит рудник, депа за почвени материали и 

съоръжение за депониране на минни отпадъци ще се характеризира с изменена 

структура и временно прекратяване на способността да изпълнява 

ресурсовъзпроизвеждащи и средовъзпроизвеждащи функции. Основно това ще се дължи 

на смяната на социално-икономическите функции на ландшафта от територията на 
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обекта. Трябва да се отчете, че смяната на функциите на ландшафта е свързано с 

повишаване на обществената значимост на територията, което се обуславя от нейния 

потенциал – наличието на златно находище. В резултат на реализацията на 

инвестиционното предложение няма да се стигне до критично състояние на ландшафта в 

цялата територия, въпреки че ще има смяна на структурата на територията на самия 

обект. За съседните територии ще се наблюдават косвени, незначителни до минимални 

изменения основно в биокомпонентите на ландшафта, но въпреки това ще има 

запазване на устойчивостта на ландшафтите при тяхното функциониране.  

Основното въздействие на ландшафта ще бъде от локален, визуално-естетически 

характер. 

Закриване и рекултивация 

Втората фаза ще бъде свързана с трайна промяна в релефа, обособена негативна 

релефна форма - котлован.  

В резултат на експлоатационните работи ще се получат нарушения, които към края на 

експлоатацията ще са: 

Крайната дълбочина на рудника преди извеждането му от експлоатация се предвижда 

да бъде: 

• Северен край – Проектното дъно на рудника е на кота 340 м, с височини на 

откоса 120 м от изток, 100 м от север и 40 м от запад. 

• Южен край – Изходът на извозния път е на кота 380 м. Проектното дъно на 

рудника в тази част е над пътя на кота 400 м, с височини на откоса 50 м от 

изток, 20 м от юг и 0.0 м от запад (отворен край). 

Тази фаза ще бъде свързана с пряка и дълготрайна промяна в състоянието на околната 

среда и значителна визуална промяна в състоянието на ландшафта и ландшафтните 

доминанти.  

Новите негативни форми в релефа ще се открояват като техногенни нарушения на 

релефа на фона на естествените природни дадености със съществени промени в 

съществуващите пространствени структури и в определена степен ще възпроизвеждат 

урбанизирана среда. 

Появилите се в относително открития ландшафт антропогенни изменения след 

реализацията на инвестиционното предложение ще имат преди всичко негативно 

визуално отражение при изгледните характеристики на ландшафта. 

За ограничаване и намаляване на отрицателното въздействие на рудника върху 

ландшафтните структури в района, в експлоатационния проект са предвидени 

подходящи технологични параметри на добив и експлоатация, като същевременно ще 

бъде разработен и проект за закриване и рекултивация.  
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След закриване на производството, рекултивацията ще се заключава в комплекс от 

дейности, целящи възстановяването на екологическите и естетическите ценности на 

нарушените ландшафти – чашата на открития рудник, депото за съхранение на минни 

отпадъци, други производствени и съпътстващи структури. 

Техногенните ландшафти ще бъдат рекултивирани на два етапа. Техническият етап ще 

включи планирането (ландшафтоустройствен проект), формирането на изкуствени 

наклони, транспортирането и насипването на почви, изграждане на хидротехнически и 

мелиоративни съоръжения. 

Биологическият етап ще включи по проект мероприятия по възстановяване на почвеното 

плодородие и комплекс от фитомелиоративни мероприятия, насочени към 

възстановяване на биологичните компоненти на ландшафта. Практиката в 

рекултивацията на минни обекти по света показва, че те впоследствие се превръщат в 

предпочитано местообитание за определени видове от флората и фауната и ценен 

природен ресурс. 

Оценка на промените и нарушенията в структурата и функционирането на 

ландшафтите 

Рудникът ще се разработва по открит способ, което неизбежно ще бъде съпроводено с 

извършването на взривни и изкопни работи, с придвижване на тежки машини и техника. 

При реализацията на проекта съществено ще се промени облика на територията като се 

създаде една променена форма на релефа със силно изразена денивелация, без 

растителност. Ще се променят функционирането и структурата на ландшафта като от 

хоризонтална ще стане вертикална и ще обхваща компонентите геоложка основа, 

релеф, почви, растителност. Около 85 дка горски фонд ще промени предназначението 

си и за 9 год. ще се превърне в „техногенен ландшафт”. 

След извършване на рекултивацията ще се промени визуално-естетически ландшафта и 

ще се възстанови отчасти функционирането му. 

Неблагоприятното въздействие в резултат от експлоатацията на обекта ще се изрази в 

няколко направления: 

• физическо отнемане на площи; 

• унищожаване на растителност; 

• временна промяна в качеството на компонентите на природната среда. 

Безспорно разработването на рудника ще засегне необратимо съществуващия 

ландшафт. По време на експлоатацията ще се увеличат площите на техногенните 

ландшафти за сметка на останалите. Добивът по открит способ на суровината ще доведе 

до промяна на географски форми, промени в ползването на земите, създават се 

предпоставки за развитие на ерозионни процеси, замърсяване на заобикалящата обекта 

природна среда с нетоксичен прах и аерозоли, промени в хранителната база на дивеча, 
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безпокоенето му. Шумовото, праховото и аерозолното замърсяване на заобикалящите 

обекта територии ще смущават нормалния ритъм на живот в наличните популации и 

могат да предизвикат ликвидиране на отделни екземпляри, но не и популациите в 

цялост.  

Извод: 

В резултат на реализацията на инвестиционното предложение няма да се стигне до 

критично състояние на ландшафта в цялата територия, въпреки че ще има смяна на 

структура на територията на самия обект. За съседните територии ще се наблюдават 

косвени изменения основно в биокомпонентите на ландшафта, но въпреки това ще има 

запазване на устойчивостта на ландшафтите при тяхното функциониране. 

Основното въздействие върху ландшафта ще бъде с локален, визуално-естетически 

характер  

Прогноза за въздействието от реализацията на проекта върху ландшафта е: 

• Териториален обхват - пряко, ограничено в обхвата на рудника; 

• Степен на въздействие - значително върху релефа и цялостния облик на 

терена. След рекултивацията общото въздействие ще бъде смекчено; 

• Продължителност - дълготрайна; 

• Възможност за възстановяване - частично, чрез рекултивация и внасяне на 

подходяща растителност, съобразно ландшафтното райониране 

• Кумулативни въздействия: Няма кумулативни въздействия 

. 
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Приложение 2 Карта на 5-километровата зона за проучване с идентифицирани потенциални рецептори 
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Приложение 3 Реална видимост от потенциалните рецептори 

Потенциален рецептор  
(село/махала*/път) 

Разстояние от центъра 

на планирания обект (м) 

Реална видимост 

(критерий за 

избор на гледна 

точка) 

Да Не 

Чобанка  513 X   

Сойка 960 X   

Къпел 1 310 X   

Победа 1 330 X   

Битово 1 480 X   

Върхушка 1 500 X   

Белагуш 1 570 X   

Едрино 1 770 X   

Кременик 1 780 X   

Тайник 1 930 X   

Скалак 1 970 X   

Копривник 2 030 X   

Синап 2 160 X   

Дъждовник 2 160 X   

Звънарка 2 190 X   

Конско 2 300 X   

Кедиклер** 2 500 X   

Път 509 (близо до Звънарка) 2 490 X   

Кв. Изгрев 2 650 Х 

 Тръстика 2 640 

 

Х  

Път 5904 2 180 X   

Лозино 1 2 800 X   

Лозино 3 2 930 Х 

 Лозино 2 2 970 

 

X  

Щърбина 3 100 X   

Ладово 3 130   X 

Сеноклас 3 200   X 

Лъка 3 230 X   

Гулия 3 430 

 

Х 

Пиперица 3 440 X 

 Мехмедулар 3 450 X   

Сърнак*** 3 480 X   

Драновец*** 3 480 X   

Гр. Крумовград 3 560 X   

Луковица 3 600   X 

Кокошар 3 630 X   

Орех 3 900   X 
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Потенциален рецептор  
(село/махала*/път) 

Разстояние от центъра 

на планирания обект (м) 

Реална видимост 

(критерий за 

избор на гледна 

точка) 

Да Не 

Къклица 4 050   X 

Белоок 4 100 X   

Полковник Желязково 4 130 X   

Път 59 (близо до Полковник 
Желязково) 3 120 X 

 Пазач 4 420 

 

 X 

Сливарка 4 680 X   

Луличка 5 460 X   

Подрумче 5 470 X   

Вранско 5 590 X   

Голямо Каменяне 5 560 X   

Гулийка 5 900 X   

Малко Каменяне 6 000   X 

Кандилка 6 280   X 

Горна кула 7 090   X 

Синделци 7 100   X 

 

* Махала е неформално възприето понятие, което обозначава група от домове/сгради, 

която административно е част от намираща се в съседство по-голяма селищна единица, 

но функционира като физически отделена селищна общност.. 

**Избраната гледна точка представлява село Рогач и махала Кедиклер. 

***Избраната гледна точка представлява цялото село Сърнак и махалата Драновец. 

 


