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ИКОНОМИЧЕСКА КОМИСИЯ ЗА ЕВРОПА 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СТРАНИТЕ ПО 
КОНВЕНЦИЯТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ИНДУСТРИАЛНИ АВАРИИ 

 
Пето заседание 
Женева, 25–27.11. 2008 
Точка 10 (б) от предварителната програма 

 
СРЕЩА НА СТРАНИТЕ ПО КОНВЕНЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ 
И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИ ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ И 
МЕЖДУНАРОДНИ ЕЗЕРА 

 
Работна група за Интегрирано управление на водните ресурси 

 
Трето заседание 
Рим, 22–24.10. 2008 
Точка 5 (б) от предварителната програма 

 

 

 

Насоки и добри практики за управление на хвостови стопанства 
 

Бележка от Съвместната експертна група по водни и индустриални 
аварии 
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I. МАНДАТНОСТ 

 

1. Конференцията на страните, подписали Конвенцията за трансграничните последствия 
от индустриални аварии и Срещата на страните по Конвенцията за опазване и 
използване на трансгранични водни течения и международни езера предостави мандат 
на Съвместната експертна група по водни и индустриални аварии да изготви насоки за 
безопасност и обобщение на добрите практики при управление на хвостови 
стопанства1. Този мандат е взет предвид в Работния план, изготвен от Конвенцията за 
дейността на Съвместната експертна група по водни и индустриални аварии 
(ECE/CP.TEIA/2006/9 и ECE/MP.WAT/2006/7 раздел III, параграф 15). Работният план 
бе приет от управляващите органи и на двете Конвенции на срещите им в Рим (15-
17.11.2006) и Бон, Германия (20-22.11.2006). 
 

2. Властите, операторите на хвостови стопанства и обществеността следва да прилагат 
тези насоки и добри практики, чиято цел е да спомогнат за ограничаване броя на 
авариите в хвостовите стопанства и за намаляване на тежките им последствия за 
човешкото здраве и околната среда. 

 

II. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
1. Има все повече доказателства и факти за това, че негативните екологични последици за 

трансграничните водни течения и/или международните езера могат да бъдат причинени 
от непланирано и широкомащабно, трансгранично движение на опасни материали в 
резултат на аварии в хвостови стопанства. 
 

2. Подобни аварии в хвостови стопанства допринасят за трансграничното замърсяване на 
околната среда посредством масираното движение на опасни отпадъци (най-често 
хвост, съдържащ тежки метали и опасни/ токсични съединения) под формата на 
неразтворени твърди частици и разтворени вещества. 
 

3. Екологичното замърсяване на такива водни потоци и свързания с това риск или 
увреждане на човешкото здраве, инфраструктурата и екологичните ресурси, могат да 
влошат отношенията между съседски държави. 

 

 
1 
В настоящите насоки, терминът хвостово стопанство обхваща всички структури, необходими за обработката на минни 
отпадъци, като хвостохранилища, стени на хвостохранилища, залята площ, водно огледало, хвостопроводи, където: 

 

Хвост е финозърнестият отпадък, който остава след извличане на металите и другите полезни компоненти от рудата чрез 
съответните технологични процеси. Отпадъкът се генерира в края на технологичния процес, като големината на частиците 
обикновено е от 10 µm до 1.0 mm. 

 

Хвостохранилище е съоръжение за депониране на хвост.  То може да включва преградни стени (залята площ и водно 
огледало), съоръжения за избистряне на водите и преливници. Хвостохранилище могат да бъдат и открити рудници, сухо 
депониране, езера или подземни съоръжения за съхранение. 

 

Стена на хвостохранилище е земно-насипна стена или стена от хидроциклониран хвост. Терминът "стена на 
хвостохранилище" обхваща диги, стени и др. преградни съоръжения за задържане на хвост и избистрени води от утаяването 
на твърдата фаза, които се изграждат по контролиран начин. 

 

Залята площ е площта за съхранение/ обемът, създаден от стените на хвостохранилището или съответно мястото, където се 
депонира и съхранява хвоста.  Границите на залятата площ се определят от стените на хвостохранилището и/или от 
естествени/ природни прегради.  
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4. Подобни са рисковете при всички категории хвостови стопанства: активни, пасивни/ 
неактивни, занемарени, временно или окончателно изведени извън експлоатация, 
изоставени или безстопанствени. Особена тревога предизвиква големия брой 
занемарени, изоставени или безстопанствени хвостови стопанства, които не са обект на 
активен мониторинг или поддръжка. 
 

5. Хвостовото стопанство е сериозна капитална инвестиция и неразделна част от 
миннодобивните и преработвателни дейности. Правилната експлоатация на хвостовото 
стопанство е ключов фактор за общия успех на един миннодобивен проект и свързаните 
с него индустриални процеси. 
 

6. Цялостното значение на хвостовите стопанства както за икономическата 
жизнеспособност, така и за социалната и екологична допустимост на минните дейности 
на дадена компания, е често подценявано.  Поради факта, че няма пряка финансова 
възвращаемост от проектиране, изграждане, експлоатация и рехабилитация на 
хвостохранилище, има опасност да се заделят недостатъчно управленски и финансови 
ресурси за проектирането, експлоатацията, управлението и/или извеждането от 
експлоатация на съответните му преградни съоръжения.  
 

7. Подчертано погрешен подход е поставянето на нисък приоритет върху безопасността на 
хвостовите стопанства, тъй като лошата поддръжка на преградните съоръжения на едно 
хвостохранилище често доказва, че е основен или значим фактор, допринасящ за лошата 
международна статистика на авариите и инцидентите, свързани с тях. 
 

8. Аварии с разлив на хвост, като тази в Бая Маре (Румъния, януари 2000г.) са 
свидетелство за това, че повредите и инцидентите в хвостовите стопанства могат да 
имат сериозни последици за околната среда и за екологичните услуги по отношение на 
човешкото здраве, както и за обществения имидж на минните компании. 
 

9. Подобни аварии и инциденти представляват сериозен разход за една компания, тъй като 
са свързани с аварийни действия, почистване на разлива и ремонтни дейности, 
нарушаване на производствения процес, искове за обезщетения, съдебни дела, 
непланово закриване и спад в стойността на акциите на компанията оператор.  Ето защо, 
разходите, които една компания би имала в случай на подобна авария, надвишават в 
пъти тези, предназначени за осигуряване на необходимите и адекватни нива на 
безопасност и контрол с цел предотвратяване на подобни инциденти. 
 

10. Авария в което и да е хвостохранилище по света може бързо да повлияе на 
общественото мнение и регулаторната рамка за всички останали дейности на 
компанията-оператор, както и на цялата минна индустрия.  Репутацията на минните 
компании е важна предпоставка за насърчаване на миннодобивните дейности в рамката 
на отделните национални стратегии за развитие.  Негативните последици от подобни 
индустриални аварии могат допълнително да бъдат утежнени, ако са се превърнали в 
трансграничен проблем. 
 

11. Подобен удар върху репутацията на индустрията и националните стратегии за развитие 
е тема, която често се обсъжда в международните кръгове и намира отражение във все 
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по-голямата публичност, която получава в цял свят благодарение на Европейската 
комисия (посредством Директивата ѝ за минните отпадъци), Програмата на ООН за 
околна среда (UNEP), Международния съвет по минно дело и метали (ICMM), Проектът 
за минно дело, минерали и устойчиво развитие, Световния форум на министерствата по 
минно дело, Световния фонд за дивата природа и международната среща на върха за 
устойчиво развитие (2002г.). Тези организации насърчават минния и индустриален 
сектор за постигане на безопасно и устойчиво развитие, при което безопасността на 
хвостохранилищата е с висок приоритет. 
 

12. Тези организации отчитат и икономическата значимост на добивните индустрии както 
за държавните икономики, така и за тези на местно ниво, като тук спадат икономики във 
всички етапи на тяхното развитие. Освен това се отчита и факта, че минният сектор 
може да представлява първия значим източник на преки чужди инвестиции в някои 
страни. В тези случаи минната индустрия може да има определяща роля за полагане 
основите на икономическото и социално развитие в тези страни. 
 

13. Експлоатационният срок на едно хвостово стопанство може да продължи няколко 
десетилетия. Както добивът, така и преработката на минерални ресурси се развиват 
непрекъснато. Начинът, по който реално се използва едно хвостово стопанство спрямо 
това как е било първоначално проектирано, използвано и поддържано, може сериозно да 
се промени в рамките на експлоатационния му срок.  
 

14. Все още има недостатъчен опит по отношение на дългосрочното състояние и 
стабилност на хвостовите стопанства след извеждането им от експлоатация. В контекста 
на хвостохранилищата, под "дългосрочно" следва да се разбира период от 1000 години и 
повече. Макар че разполагаме с все повече информация, болшинството от 
хвостохранилищата, закрити и санирани към днешна дата (2007) са изведени от 
експлоатация преди по-малко от две десетилетия. Ето защо опитът в тази сфера 
непрекъснато се развива. 
 

15. Потенциалът за хронично екологично замърсяване и сериозните рискове, свързвани с 
депозитите на минни отпадъци, могат да са дългосрочни. Има много примери, в които 
останките от хвост и отпадъците от минни дейности, датиращи отпреди няколко века 
или дори хилядолетия, продължават да замърсяват околната среда. Това налага 
необходимостта от правилна експлоатация и закриване на хвостохранилищата и 
табаните за минни отпадъци, използвани днес, ако искаме да избегнем недопустими 
рискове или негативни последици в бъдеще.  
 

16. В много държави няма подходяща регулаторна рамка относно изоставените и 
безстопанствени обекти. 
 

17. В тази връзка, глобалната минна индустрия, геотехничническите и свързани с тях науки, 
международните организации за безопасност на хвостохранилищата, 
междуправителствените агенции и други са положили огромен труд за  изготвяне на 
насоки за изграждане и експлоатация на безопасни хвостови стопанства и техните 
компоненти, най-вече хвостохранилища.  
 

18. Предвид това и в контекста на рискове от аварии, допринасящи за трансгранично 
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замърсяване, засягащо водните течения и международни езера, както и за да 
подпомогнат националните власти и оператори на хвостови стопанства да гарантират 
безопасността на тези съоръжения и допустимо ниво на риск, страните-членки на 
Икономическия и социален съвет на ООН решиха да изготвят насоки за безопасност и 
добри практики относно хвостохранилищата  под формата на препоръки, които да 
спомогнат за постигане на базово ниво на безопасност на този вид съоръжения.  
 

19. Насоките бяха изготвени от Съвместната експертна група по водни и индустриални 
аварии, чрез създадената за целта работна група с участието на доказани специалисти по 
хвостохранилища и трансгранични аварии. При изготвяне на насоките е отчетен 
приноса на регулаторните органи, оператори на хвостови стопанства, финансови 
институции и НПО-та по време на семинара за безопасност на хвостохранилища, 
проведен в Ереван на 12-14.11.2007г. 
 

20. Създадената работна група разписа насоките въз основа на цялата документация, 
изготвена от глобалната общност от учени, професионални организации и 
междуправителствени агенции, работещи по темата за безопасност на 
хвостохранилищата. Особено съществен е приносът на Европейската комисия, на 
Международната комисия по големите язовири (ICOLD), на UNEP, ICMM и др. 
Регулаторни органи като Европейската комисия освен това имат директиви и 
регламенти, касаещи проектирането и експлоатацията на хвостови стопанства, а 
ключови кредитни институции са разработили за своите инвестиции насоки за 
проектиране и гарантиране на безопасността на такъв вид съоръжения.  Не на последно 
място, проектирането и експлоатацията на хвостови стопанства се разглежда в редица 
международни документи и насоки относно индустриални аварии, управление на 
химични вещества, оценка на околната среда и предоставяне на публична информация 
за екологични рискове.  
 

21. По-долу са представени препоръките и основните моменти от насоките и добрите 
практики, изготвени от Икономическия и социален съвет на ООН за хвостовите 
стопанства с цел предотвратяване на аварии (с основен акцент върху 
хвостохранилищата) и ограничаване на възможността за негативни последици върху 
околната среда, човешкото здраве и инфраструктурата. Документите са базирани до 
голяма степен на одобрени и публикувани процедури за добри практики, за да се 
гарантира съответствие с международните стандарти.  Теми като сигурността на 
съоръженията (напр. саботаж, злонамерени действия) и безопасността на работниците 
не са разгледани в настоящите насоки. Независимо от това, те следва да се отчитат на 
всеки етап от жизнения цикъл на хвостовите стопанства. 

 

 
 

III. Принципи за безопасност на хвостовите стопанства 

 
1. Правителствата трябва да демонстрират лидерство и да създадат минимални 

административни рамки, за да улеснят изграждането, безопасната експлоатация и 
закриване на хвостови стопанства. 
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2. Операторите на хвостови стопанства носят основна отговорност за тяхната безопасност 
и за формулиране и прилагане на процедури за управлението ѝ, както и за използване на 
различни технологични и контролни системи за подобряване на безопасността и 
намаляване на риска. 
 

3. Отчитайки общия контекст на съответните насоки и добри практики, хвостовите 
стопанства следва да бъдат планирани, изграждани, експлоатирани и закривани по 
начин, който е индивидуален за всяко съоръжение, тъй като се отчитат конкретните 
климатични и хидроложки условия, топографията и геологията на съответния регион, 
характеристиките на хвостовия материал и някои други условия. 
 

4. Само компетентен и надеждно сертифициран (съгласно изискванията на националното 
законодателство, регулаторна рамка и норми за управление на безопасността) персонал 
трябва да участва в планирането, проектирането, изграждането, експлоатацията/ 
управлението и закриването на хвостови стопанства, като съответните компетенции на 
персонала трябва да бъдат описани в плана за експлоатация и управление (вж.параграф 
57). 
 

5. Всички заинтересовани страни следва да отчетат значимостта на един систематичен 
подход към планиране на безопасността на хвостовите стопанства. Спрямо всяко 
отделно съоръжение трябва да се прилага подход, гарантиращ висококачествения му 
жизнен цикъл на всички отделни фази - планиране, изграждане, експлоатация и 
закриване. 
 

6. Разбирането на процесите от жизнения цикъл на едно хвостово стопанство трябва да 
присъства на етапа на планирането и проектирането му, и да бъде допълнително 
доразвито чрез практически упражнения и симулации.  
 

7. Безопасността на хвостовите стопанства зависи най-вече от хората, отговорни за 
тяхното планирането и проектиране (и одобрение), строителните компании, 
операторите, властите и търговските инспектори, спасителните служби и 
професионалистите, ангажирани с дейностите по закриване и рекултивация. Ето защо 
тези хора трябва да бъдат адекватно обучени и квалифицирани, както и сертифицирани, 
когато това се изисква. 
 

8. Хвостовите стопанства трябва да бъдат експлоатирани съобразно нормите за 
изграждане, безопасност и опазване на околната среда в съответната държава, 
отчитайки международно признаните най-добри практики в тази сфера, както и 
съгласно плана за експлоатация и управление (оперативно ръководство), оценен и 
одобрен от съответния компетентен орган.  
 

9. Хвостовите стопанства трябва да се класифицират на база на оценка на риска, 
отчитайки параметрите, посочени в приложението към настоящите насоки. 
 

10. Когато се преценява най-оптималното разположение на хвостовото стопанство и как ще 
се използва то след извеждането му от експлоатация, трябва да се отчетат различни 
хидроложки и геоложки параметри, както и планираното земеползване. 
 



ECE/CP.TEIA/2008/9 
ECE/MP.WAT/WG.1/2008/5 
Page 9 
 

 

11. При наличие на хвостови стопанства, които представляват потенциален риск за 
близките населени места и земеползването в региона поради своя размер или наличието 
на опасни вещества, информирането и включването на тези населени места и хора 
(съгласно и с международно утвърдени процедури) трябва да се осигури с цел изготвяне 
на авариен план, който е разбираем за местната общност. 
 

12. Проектите за изграждане на хвостови стопанства, които биха могли да причинят 
неблагоприятни последици за околната среда и в съседни държави, трябва да бъдат 
оповестени и обсъдени между правителствата на съответните съседски държави, като 
следва да се приложат разпоредбите на Орхуска конвенция на Икономическия и 
социален съвет на ООН и да се изготви оценка за въздействието върху околната среда. 
 

13. Хвостовите стопанства трябва да бъдат експлоатирани съгласно разпоредбите на 
Конвенцията на Икономическия и социален съвет на ООН за достъп до информация, 
публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по 
екологични въпроси (Орхуска Конвенция). Когато въпросът е от трансграничен 
характер, следва да се прилагат Насоките от Алмати за насърчаване прилагането на 
разпоредбите на Орхуската Конвенция на международни форуми 
(http://www.unece.org/env/pp/ppif.htm) . 

 

IV. ПРЕПОРЪКИ 

 

1. Настоящите насоки представляват минималния пакет от изисквания за гарантиране на 
базови нива на безопасност на хвостовите стопанства. Те очертават тези аспекти, които 
следва да се вземат предвид, за да се постигне приемливо ниво на безопасност чрез 
прилагане на различни политики, мерки и методологии. Въпреки това, собствениците и 
операторите на хвостови стопанства следва да прилагат допълнителни процедури и 
предпазни мерки в съответствие с изготвената на място оценка на съоръжението, за да 
постигнат най-доброто постижимо ниво на експлоатацията му. 
 

2. Настоящите насоки следва да се прилагат в контекста на съответното национално 
законодателство и съществуващите международни насоки, препоръки и стандарти за 
хвостови стопанства. Следва да се използват и източници на информация, достъпни на 
международно ниво. 
 

3. По-долу са изброени препоръките към страните-членки на Икономическия и социален 
съвет на ООН, компетентните власти и операторите на хвостови стопанства. 
Техническите и организационни аспекти, изброени в Приложението, са неделима част 
от настоящите насоки и добри практики. 
 
 

A. Препоръки към страните-членки на Икономическия и социален съвет на 

ООН 
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1. Страните-членки на Икономическия и социален съвет на ООН трябва да 
идентифицират компетентните органи на национално, регионално и местно ниво, които 
имат достъп до необходимите човешки ресурси и професионални компетенции за 
изпълнение на задачите, предвидени в настоящите препоръки. 
 

2. Страните-членки на Икономическия и социален съвет на ООН следва да приемат и 
въведат в сила адекватно законодателство, което да гарантира безопасното изграждане, 
експлоатация, поддръжка и закриване на хвостовите стопанства, включително закони, 
касаещи изоставени или безстопанствени съоръжения от минали дейности. Трябва да се 
предприемат и необходимите институционални мерки (наред с други такива), като 
създаване на координационен механизъм, обхващащ ключовите страни в процеса.  
 

3. Страните-членки на Икономическия и социален съвет на ООН трябва да разработят и 
прилагат, ако това вече не е направено, мерки на национално ниво за действащите, 
както и за вече закритите, изоставени или безстопанствени хвостови стопанства, които 
могат да представляват риск за човешкото здраве или околната среда. Мерките на 
национално ниво, касаещи изоставените или безстопанствени хвостови стопанства, 
трябва да обхващат както въздействието им към настоящия момент, така и рисковете от 
негативни последици в бъдеще (аварии и разливи). 
 

4. Страните-членки на Икономическия и социален съвет на ООН трябва редовно да 
обменят опит и информация за добри практики за безопасност на хвостовите 
стопанства на всички етапи от жизнения цикъл на съоръженията. 

 

 
 

B. Препоръки към компетентните органи 

 
1. Компетентните власти трябва да гарантират, че всички страни, участващи в процеса по 

осигуряване на безопасност на хвостовите стопанства, си сътрудничат, по възможност в 
рамките на една интегрирана система, в която една институция изпълнява ролята на 
координатор. 
 

2. Компетентните власти трябва да известяват своите партньори в съседни държави за 
хвостовите стопанства, които в случай на авария биха могли да имат трансгранични 
последствия. 
 

3. Компетентните власти трябва да въведат процедура за оторизация и/или лицензиране, за 
да може да бъде одобрено изграждането на хвостово стопанство.  
 

4. Компетентните власти трябва да оценяват и одобряват проектните, оперативни и 
управленски планове (оперативно ръководство), изготвени от операторите на такъв вид 
съоръжения. 
 

5. Компетентните власти следва да удостоверят и одобрят мониторинга на хвостовото 
стопанство, извършван от оператора (или негов представител), така че да бъдат покрити 
установените стандарти за качество. 
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6. Компетентните власти трябва да се уверят, че операторите на хвостови стопанства са 
разработили вътрешни аварийни планове за съоръжението, отчитайки основните 
рискове, и че предоставят необходимата информация на обществеността и съответните 
власти, както и че си сътрудничат със съответните компетентни органи при изготвянето 
на външни планове.  
 

7. Относно хвостовите стопанства, които представляват сериозен риск за обществеността, 
съответните власти трябва да разработят външни аварийни планове съвместно с 
операторите на съоръженията, граждански групи, местни власти и спасителни служби, и 
да прилагат тези планове извън територията на съоръжението в случай на авария (вж. 
процеса, прилаган от APELL, описан в Приложението). 
 

8. Компетентните власти трябва да гарантират, че външните и вътрешни аварийни планове 
периодично се разглеждат и тестват, и при необходимост се редактират и актуализират. 
 

9. Компетентните власти трябва да използват методологии за идентифициране на 
рисковете и оценка на закрити, изоставени или безстопанствени хвостови стопанства, 
прилагайки поетапен подход, като започнат с основен оглед на обектите и постепенно 
пренасочват ресурсите към най-високорисковите съоръжения. 
 

10. В зависимост от установените рискове, компетентните власти трябва да планират 
подходящи мерки за намаляване на риска и/или мониторинг (ранно известяване) за вече 
закрити, изоставени или безстопанствени хвостови стопанства.  
 

11. Компетентните власти трябва да осигурят (като например организират или сътрудничат) 
непрекъснато обучение на инспектори, за да бъдат инспекциите им ефективни.  В 
допълнение, експертите, които не са от минния бранш, но които са ангажирани с оценка 
на въздействието върху околната среда и планиране на земеползването за целите на 
минни проекти, трябва също да бъдат обучавани по темата за минните отпадъци/ хвоста.  
 

12. Компетентните органи трябва да насърчават и участват в програма за "обучение на 
обучители" в съществуващи образователни институции, така че обучителите да развият 
необходимия капацитет за обучаване на служители на компанията и държавната 
администрация.  Когато е възможно, трябва да се осигури участие и в международни 
обучителни програми, организирани от различни институции на национално ниво или 
от ООН. 
 

13. Компетентните власти трябва да осигурят надеждно публично участие и лесен достъп 
до информация съгласно съответните разпоредби на Конвенцията за трансграничните 
последствия от индустриални аварии, Конвенцията за опазване и използване на 
трансгранични водни течения и международни езера и по-специално Орхуската 
Конвенция (вж. параграф 36). 

 

 
 

C. Препоръки към операторите на хвостови стопанства  

 
1. Всички хвостохранилища трябва да имат план за управление и експлоатация 
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(ръководство за експлоатация), който трябва да е на разположение на целия персонал, 
местните жители, държавните инспекторати и други релевантни заинтересовани страни. 
Всички документи, свързани с планиране, проектиране и строителство трябва да се 
поддържат, да бъдат достъпни и да се съхраняват безсрочно за бъдещи справки. 
 

2. Операторите на хвостохранилища трябва да наблюдават хвостохранилищата в 
съответствие с плана за експлоатация и управление, който е одобрен от компетентните 
институции. 
 

3. Операторите на хвостохранилища разработват и изпълняват вътрешни аварийни 
планове и ги прилагат на обектите си при риск от възникване на големи аварии или при 
възникване на неконтролирано събитие или авария. Операторите на хвостохранилища 
трябва периодично да преглеждат, тестват, редактират и актуализират вътрешните 
аварийни планове при всяка промяна в експлоатацията и управлението на мината. 
 

4. Операторът на хвостохранилището трябва да уведомява компетентните институции при 
възникване на аварийна ситуация на обекта. 
 

5. Операторите на хвостохранилища трябва да съдействат на компетентните институции и 
местните общности за изготвянето на външни аварийни планове. 
 

6. Операторите на хвостохранилища трябва да обучават персонала си и да осигуряват 
опреснително обучение по безопасност, специално по отношение на това как се 
идентифицират потенциално вредни събития и/или обстоятелства. 
 

7. Операторите на хвостохранилища трябва да извършват одити за безопасност на тези 
съоръжения и да се стремят да рилагат систми за управление на околната среда, 
базирани на международните стандарти. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ 

 

 
 

I. ЕТАП ПРЕДИ И ЕТАП ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО                                                             

A. Разрешителен режим  

1. Трябва да има система за издаване на разрешителни в зависимост от оценката на риска 
на Хвостовото стопанство (ХС). Оценката трябва да се извършва от оператора и да се 
преглежда и утвърждава от компетентните органи. Оценката на риска трябва да се 
извършва на база на плана за експлоатация и управление (ръководство за експлоатация), 
изготвен от оператора. (Повече информация по темата е дадена в Раздел C за 
идентифициране на опасностите и оценка на риска.) 
 

2. Процедурата по издаване на разрешителни трябва да прави разграничение между:  

a. Основна процедура по оторизиране; 
b. Оторизации с участие на обществеността; 
c. Оторизации, които включват ОВОС (Оценка на въздействието върху околната 

среда) и участие на обществеността.  
 

3. Комплексната процедура (c) трябва да се прилага за хвостови стопанства, когато: 
 

a. Съоръжението за отпадъци съдържа отпадък, който се счита за опасен 
(препоръчана класификация и прагови съдържания по Директива 91/689/ЕК); или 

b. Съоръжението за отпадъци съдържа субстанции и препарати, класифицирани 
като опасни (препоръчителна класификация и прагови количества по Директива 
на ЕС 67/548/EEC или 1999/45/ЕК); или 

c. Неизправност, пробив или неправилна експлоатация може да причини голяма 
авария. 

 
B. Оценка на въздействието върху околната среда и планиране на 

земеползването 
 

1. Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) трябва да се счита за 
предварително условие за изграждането и експлоатацията на всяко хвостово стопанство 
(виж препоръките горе в раздела за разрешителния режим). ОВОС трябва да дава 
информация и решения за потенциалните физически въздействия на хвостовото 
стопанство върху околната среда и за беде отворена за коментари на заинтересованите и 
засегнатите лица, така че те да могат да коментират и да дават предложения по 
оценката, ако има предпоставки за възражения срещу нея. 
 

2. ОВОС трябва да дава информация и решения за: 
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a. Критериите за избор на място на съоръжението:  климата, общата топография, 
геологията на региона, сеизмичните опасности, чувствителността към околната 
среда, хидрологията (подземни и повърхностни води) и местната геоморфология; 

b. Критерии за хвоста:  геохимични характеристики на хвоста, физически и 
геотехнически характеристики на хвостовото стопанство; 

c. Критерии за разположението на обекта:  инфраструктура във въздушния откос, 
кадастрални граници, потенциална минерализация под обекта, топография на 
обекта и хидрогеология; 

d. Управление:  начин на депониране на хвоста, воден баланс, методика на 
управление на съоръжението при висока вълна, мониторинг.  

e. Закриване: критерии за завършване, ползване на земята след закриването, 
дългосрочна физическа, геотехническа и биологична стабилност, и 
рехабилитация на екосистеми, ако е необходимо; 

f. Оценка на нулева алтернатива, т.е. ако проектът не се реализира. 
 

C. Идентифициране на опасности и оценка на риска 
 

1. Преди издаването на разрешителни и изграждането на ХС, първо трябва да се извърши 
оценка на риска. Оценката на риска може да се прави по различни начини, със 
стандартни процедури, които са описани в литературата. В по-малка или по-голяма 
степен, петте стъпки са описани долу. Тези стъпки трябва да се извършат от кандидата 
за разрешителни, а резултатите трябва да бъдат разгледани и потвърдени от 
компетентните органи. Процесът тук има и шеста стъпка, която представлява оценка на 
това доколко са приемливи рисковете. 

 
Стъпка 1 - Идентифициране на опасностите 

 
Кандидатът трябва да направи оценка на възможните опасности като: 
� Токсичност и еко-токсичност на хвостовия материал; 
� Опасности за водната среда, които произтичат от други токсични въздействия на 
хвоста (pH, химично потребление на кислород, соленост, 
разпрашаване/разпръскване на материал извън съоръжението); 

� Опасност от наводнения поради свободната течност в стената на 
хвостохранилището; 

� Физически/механични опасности от движението на твърда фаза (транспорт на 
пулп и/или втечняване) в случай на авария 

� Опасности от замърсяване на почви с хвост/шлам. 
 

Установената опасност определя доколко да се инвестират усилия в по-нататъшната 
оценка. 

 
Стъпка 2 – Аварийни сценарии 

 
Кандидатът трябва да опише сценариите при различните възможни аварии и да 
идентифицира потенциалните причинители. Сценариите трябва да взимат предвид: 
� Възможни екстремни събития в района на хвостовото стопанства (напр. силни 
дъждове, снеговалежи, топене на снегове, земетресения, свлачища, лавини); 
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� Пробив/срутване на съществуващи стени (напр. други ретензионни 
стени/бентове) на въздушен откос, при който може да се получи "ефект на 
доминото";  

 
Причини, свързани с управлението и контрола на хвостовото стопанство, 
включително човешка грешка. 
При разработването на сценария трябва да се взимат предвид подобни аварии и 
разминаване на косъм с ХС от реалния живот. Не трябва да се изключва нито един 
възможен сценарий. 

 
Стъпка 3 – Идентифициране на потенциални засегнати страни и съоръжения 

 
На тази стъпка кандидатът трябва да идентифицира кой и какво може да бъде 
засегнато при възможните сценарии (с авария на стена/стени). Аспектите, които 
трябва да се вземат предвид, са свързани с околната среда (води,почви, флора и 
фауна), хора (живот, здраве и условия на живот), икономически загуби за населението 
(щети по инфраструктура или имущество). Специално внимание трябва да се отдели 
на сценарии, при които може да се причинят трансгранични щети. 

 
Стъпка 4 – Мерки за безопасност 

 
Кандидатът трябва да опише мерките за безопасност, насочени основно към 
предотвратяване на потенциалните сценарии (причините за пробиви/срутване) както е 
посочено в Стъпка 2. На второ място, трябва да се опишат мерките целящи 
ограничаване на последиците/въздействието в случай на авария със стена. Тези мерки 
включват аварийна готовност (системи за предупреждение, обявяване на готовност и 
тревога) и аварийни планове. При аварийното планиране се препоръчва 
сътрудничество между операторите на хвостовите стопанства, компетентните органи 
и местните органи за управление (общините). 

 
Стъпка 5 – Оценка на въздействието 

 
Кандидатът трябва да направи оценка на въздействията/ефектите на възможните 
сценарии върху потенциалните засегнати хора и съоръжения по Стъпка 3. При 
извършване на оценката, трябва да се имат предвид предложените мерки за 
безопасност по Стъпка  4 и да се направи оценка доколко те ще ограничат 
потенциалното въздействие. 

 
Стъпка 6 –  Оценка и преглед на риска 

 
Накрая, кандидатът трябва да направи оценка на вероятността на основните сценарии 
(за авария със стена), както са описани в Стъпка 2, имайки предвид предложените 
мерки за безопасност и тяхната надеждност. Тази оценка трябва да се извършва на 
базата на данни, които са специфични за самия обект, както и общи данни, а когато не 
са налице такива данни,  се прави експертна преценка. В някои случаи е възможно да 
се направят количествени оценки на вероятността, т.е. за повторяемост на високата 
вълна (наводнения); в други случаи е възможно единствено да се преценява най-общо 
дали вероятността е голяма или малка. Така идентифицираните рискове представляват 
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комбинация между вероятността да се случи даден сценарий и потенциалните 
въздействия от него. Проучените различни сценарии (авария със стена) може да се 
представят във формат на матрица - вероятността по едната ос, а въздействието по 
другата. 

 
На тази стъпка кандидатът трябва да прецени дали рисковете по различните сценарии 
може да се считат за приемливи. Оценката за това кое доколко е приемливо, ще 
направи разграничение по скала, в която от една страна стоят рискове с ниска 
вероятност и слабо въздействие и от друга - тези с висока вероятност и голямо 
въздействие. Полезно е да се направи разграничение между три групи/класове на 
риска: зелена група – приемливи; жълта група – условно приемливи; и червена – 
неприемливи. 

 
2. Ако всички рискове свързани с планираното хвостово стопанство са преценени като 

приемливи (т.е. попадат в зелената група рискове) кандидатът може да започне 
процедурата за подаване на заявление, включително мерките за безопасност, предложени 
в Стъпка 4 или определени по друг начин. В други случаи може да се предприемат 
действия за оценка и определяне на по-стриктни критерии за проектиране и 
експлоатация, мониторинг с по-голяма честота и/или други мерки за намаляване на 
риска. Ако няма налице реалистични икономически и технически мерки, които може да 
намалят риска до приемливо ниво, логичният резултат от оценката трябва да бъде да не 
се изгражда хвостово стопанство. При такива обстоятелства алтернативният вариант е да 
се предложи друго местоположение на хвостовото стопанство. 
 

3. Окончателното решение за това доколко са приемливи рисковете е част от 
разрешителните процедури и в него трябва да участват компетентните институции и 
други заинтересовани страни (например представители на местното население, 
обществеността като цяло и др.) 
 
 

D. Безопасност на стената/стените на хвостохранилището 
 

1. При планирането и проектирането на хвостовото стопанство трябва да се отдели 
специално внимание на:  
 

a. Чашата на хвостохранилището  – трябва точно да се оценят следните параметри: 
� Стабилността на хвоста  (или друг депониран материал, като например 
утайки/шлам, генерирани от пречистването на отпадни води);  

� геоложка ситуация; 
� Хидрогеоложка ситуация;  
� Хидроложка ситуация; 
� Геофизична ситуация. 

 
b. Стената на хвостохранилището – трябва точно да се оценят следните параметри:  
� Стабилност на откоса/откосите на стената; 
� Якост и стабилност на фундамента на стената;  
� Стабилност на хвостовия материал  (предизвикано втечняване);  
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� Ерозия на стената (вътрешна и външна); 
� Системи за оборотни води;  
� Аварийни преливници; 
� Свлачищни процеси; 

 
c. Хвостопровод до хвостохранилището и разпределителни тръбопроводи около 

него 
� Безопасност; 
� Опазване на околната среда. 

 

2. Трябва да бъде избран подходящ метод за надграждане на стената, така че да е съобразен 
с местните условия (например сеизмичност, състав на хвоста, суров климат и др.). 
Трябва да се обърне специално внимание на контрола на качеството и надзора в 
началната строителна фаза на хвостовото стопанство (ХС). 

 
3. Трябва да се проектират допълнителни залети площи, така че да се осигури достатъчен 

капацитет за поемане количества в извънредни ситуации. 
 

4. Опасните субстанции и технологичните води трябва да се рециклират и връщат обратно 
в употреба доколкото е технически възможно, а когато рециклирането на опасните 
субстанции е невъзможно, те трябва да бъдат неутрализирани преди депониране. 

 

 
 

II.  ЕКСПЛОАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  

A. Управление 
 

1. Хвостовото стопанство трябва да се експлоатира и управлява на базата на план за 
експлоатация и управление (ръководство за експлоатация), както и на базата на план за 
управление на отпадъците (ако не е включен в ръководството за експлоатация). Тези два 
плана трябва да бъдат разгледани, оценени и одобрени от компетентните органи и трябва 
да бъдат разработени още на базата на планирането, след което да бъдат редовно 
актуализирани. Целта на тези планове е ефективно да се управляват рисковете и 
опасностите на хвостовото стопанство  (или съоръжението за отпадъци) така че тези 
рискове и опасности не излизат от зелената група (виж класификацията на рисковете в 
предишната глава, раздел С относно идентифициране на опасностите и оценката на 
риска). 
 

2. Ръководството за експлоатация трябва да съдържа: 
 

a. Описание на хвостопровода до хвостохранилището и разпределителните 
тръбопроводи около него (безопасност и опазване на околната среда); 

b. Описание на всички процедури в мониторинга – механизми на проучванията, 
честота на опробването, контролни листове и екологични норми за всеки 
параметър, например: минимален капацитет/запасна височина, порово налягане, 
ниво на подземните води, функциониране на дренажната система, отвеждане на 
повърхностни води, движение на стената, стабилност на откосите; 
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c. Процедури за докладване на несъответствия с нормативните изисквания и аварии; 
d. Корективни мерки, които трябва да се изпълняват в случай на неспазване на 

нормативните изисквания; (e) Вътрешен авариен план; 
e. Параметри за оценка на ефективността и адекватността на ръководството за 

експлоатация. 
 

3. Всички промени в ръководството за експлоатация трябва да се анализират от гледна 
точка на качеството и приложимостта им и този анализ трябва да се документира. 
 

4. При значими сезонни събития трябва да се прави оценка на поведението на хвостовото 
стопанство. Резултатите трябва да бъдат събирани, и да се използват всеки път когато се 
планират рехабилитационни дейности. 
 

5. В случай, че материалът, който се съхранява в хвостохранилището, има киселинно 
генериращ потенциал, тогава плановете трябва да бъдат разработени по такъв начин, че 
да се предотвратява или намалява генерирането на кисели води, като и вторично да се 
събират и отвеждат тези кисели води, така че да се спазват изискваният на 
разрешителните или съответните емисионни норми. 

 
B. Образование и обучение на персонала 

 
1. Подходът към ХС, базиран на целия експлоатационен живот на съоръженията, изисква 

персонал с познания в различни сфери и от различни институции. Тези специалисти 
трябва да са обединени в разбирането си и познанията за техническите и управленски 
аспекти, и също да прилагат процедури, които да обединяват знанията им в 
практическите дейности по ХС, т.е. да се допълват помежду си. Тези процеси на 
допълване и обединяване на познанията в различни сфери понякога изискват обучение 
(и опреснително или допълнително обучение) на различни специалисти в различни 
институции. 
 

2. Необходимите специалисти трябва да бъдат идентифицирани по цялата верига на 
“планиране-проектиране-строителство-експлоатация-извеждане от експлоатация-
рехабилитация”. 
 

3. Необходими са специалисти с различни професии, включително инженери и мениджъри, 
плановици, специалисти по контрола (в регулаторните органи), специалисти по околна 
среда и безопасност, специалисти в мониторинга и одита.  Трябва да подчертаем, че е 
особено важно обучението да бъде двупосочно – минните инженери трябва да са 
информирани за въпросите по опазване на околната среда и безопасността, и обратното - 
персоналът по опазване на околната среда трябва да е наясно с въпросите, които касаят 
хвостотово стопанство. 
 

4. Сферите, в които са необходими адекватни умения, които трябва да бъдат изградени 
чрез програми за обучение и практически опит на място: 

 

a. Технологии и бъдещи тенденции в проектирането на ХС; 
b. Процедури на обекта за безопасна експлоатация и управление на риска; 
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c. Стандарти и нормативни изисквания за ХС като цяло и за неговата безопасност и 
процедури за опазване на околната среда;  

d. Управленски системи и инструменти, включително корпоративна социална 
отговорност;  

e. Измерители за качеството на експлоатация и защита на околната среда; 
f. Околна среда (включително основна хидрология) и здравни аспекти;  
g. Одити за безопасност и опазване на околната среда на обекта и всички негови 

съоръжения;  
h. Отчетност - вътрешна и за обществен достъп; 
i. Комуникиране. 

 

5. Елементите на несигурност, заложени във всички потенциално опасни ХС, изискват 
специални учения в оценката и управлението на риска, но също и комуникация и 
отчетност за рисковете. 
 

6. Нормално е инспекторите да познават принципите на проектиране на ХС и 
нормативните изисквания.  Независимо от това, от тях се очаква и да придобият знания 
за практиките в сферата на експлоатацията и управлението на риска на ХС, тъй като тези 
практики не генерират печалби за дружествата и е възможно да бъдат пренебрегвани. 
Обучението за инспектори е разгледано по-подробно в следващия раздел. 
 

7. Когато ХС се намират в населени места, трябва да бъдат изградени умения за 
комуникация и преговори, за да се предоставя информация на заинтересованите страни 
сред обществеността относно решенията (и публичното участие в тях), които касаят 
обществеността. Тези интереси често са ориентирани към социални, икономически и 
екологични въпроси, касаещи местните общности, които трябва да бъдат разбирани 
конкретно от мениджърите и проектантите, но също и от инспекторите и консултантите. 
 

8. Има различни начини за изграждане на широк обхват от знания и умения, особено чрез 
съществуващите национални образователни институции и минно-геоложките 
университети, независимо, че често е полезно първо да се проведат програми за 
"обучение на обучители" за да може да се изградят необходимите знания у персонала. 
Освен националните институции, има възможности като онлайн курсове и 
кореспондентски програми за обучение. Освен това, различните агенции на ООН имат 
публикувани различни ръководства и материали за самообучение и материали за 
обучение на обучители в сферата на управлението на ХС. Международните институции 
и професионалните конференции все по-често играят важна роля в обучението, обмена и 
популяризирането на информация. Където това е възможно, обучението трябва да се 
концентрира върху проактивни дейности и методи за практическо обучение, тъй като 
това са най-ефикасните средства за обучение на възрастни. 

 
C. Образование и обучение за инспектори 

 
1. Инспекторите трябва да преминат през обучение по: 

 
a. Нови технологии; 
b. Стандарти и процедури; 
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c. Корпоративни методи и инструменти в управлението (на околната среда и 
безопасността) и корпоративен одит; 

d. Стандарти в мониторинга и одитирането на компаниите;  
e. Оценка и комуникиране на рисковете; 
f. Комуникиране с персонала на оператора и с местната общност. 

 

2. Трябва да се преценят необходимите ресурси за обучението и ако е необходимо, трябва 
да се осигурят повече ресурси, така че да може да покрият пълния спектър от теми и 
умения, които са необходими за инспектирането на ХС през целия му живот. 
 

3. Обучението трябва да включва симулации, практическо обучение, учения (тренировки) в 
реална среда, разиграване на роли, полеви упражнения, обсъждания на казуси и уроците 
от дадена ситуация. Обучението трябва да бъде текущ процес, а не еднократно действие. 
Различните събития и програми за обучение могат да използват множество материали от 
агенциите на ООН. Посещенията на място практическите обучения в други държави са 
също много ценен инструмент за обучение. 
 

4. Обучението трябва да се провежда разсрочено във времето и трябва редовно да се 
доразвива, преразглежда и проследява, както и да се провеждат редовни опреснителни 
курсове. 

 

 

 

 

 

III.  ИНСПЕКЦИИ  

A. Инспекции на съоръженията 
 

1. Проверките на съоръжението трябва да се извършват от компетентните органи на всички 
етапи от жизнения цикъл на хвостовото стопанство и трябва да осигурят спазването на 
всички необходими стъпки за управление на безопасността на тези стопанства от страна 
на операторите им без потенциален риск за околната страна и човешкото здраве. 
Инспекторите трябва да проверяват дали хвостовото стопанство се управлява в 
съответствие с правните и  регулаторни изисквания, както и с одобреното ръководство за 
експлоатация  и плана ни за управление на минните отпадъци. 

 

a. По време на фазата преди строителството и на самия строителен етап: проверка 
на локацията на интегрираното съоръжение за съхраняване на минни отпадъци 
(ИССМО); проверка на предполагаемите фактори, засягащи плана на района; 
строителството на стената на хвостохранилището;  

b. По време на периода на експлоатация: проверка за осигуряване на физическата 
стабилност на ИССМО и превенция на почвата, въздуха и повърхностните води 
от замърсяване; проверка на редовния мониторинг на измерванията на имисиите 
и емисиите; проверка за правилното докладване на аварии и предприемане на 
правилните корективни действия; 

c. По време на и след закриване и рекултивация: проверка  за осигуряване на 
физическата стабилност на ИССМО; проверка на процеса на рехабилитация, 
включително и правилното водене на документацията 
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2. Ако мениджмънта на хвостовото стопанство не спазва ръководството за експлоатация 

и/или ИССМО, инспектиращите органи трябва да заставят оператора да приложи 
корективни мерки за определен период, и ако това не се спази, да отнемат 
разрешителното за експлоатация. 

 
 

 

IV.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗОСТАВЕНИ ОБЕКТИ 

A. Оценка и приоритетни задачи на изоставените обекти 
 

1. Изоставените или безстопанствени обекти трябва редовно да се проверяват от 
компетентните власти в зависимост от степента на риска на съответния обект, оценена 
при първоначалната проверка. 
 

2. Първоначалната проверка трябва да включва пешеходен оглед на елементите на 
хвостовото стопанство като хвостохранилището, плажа, системата за управление на 
водите и хидрографската водосборна област, както и неблагоприятните фактори на 
които са изложени общностите в земите под хвостохранилището и земеползвателите, и 
всички важни природни терени, нуждаещи се от специална защита. 
 

3. Публичният достъп до обекти, представляващи значителен риск за хора и животни, 
трябва да бъде ограничен. 
 

4. Компонентите, структурите и параметрите, предвидени за проверка и преглед при 
признаци на необичайно поведение трябва да включват следното: 

 

a. Геоморфологична ситуация и водосборна площ (вливащи се потоци, размер и 
топография на водосборната площ на хвостовото стопанство, очаквана честота и 
размер на висока вълна); 

b. Корона на стената (използвани материали, неточности, ниски зони, признаци на 
ерозия);  

c. Геометрия на наклона (височина, ъгъл, берми); 
d. Състояние на склона на хвостохранилището (материали, растителност, признаци 

на ерозия, дренажни води, хлътване, активни движения на масата като хлътване, 
хлъзгане или въртене); 

e. Водно огледало (размер отнасящ се до хвостовото стопанство, дълбочината, 
геометрията, растителността, външни наноси като боклук); 

f. Система за управление на водите (наличие и състояние на дренажи, обхождане, 
съоръжение за избистряне, резервен/авариен преливник, помпи); 

g. Мониторингово оборудване (наред с другото, тригонометрични точки, 
проучвателни цели, пиезометри/кладенци) 

h. Исторически инциденти и аварии. 
 

1. В зависимост от резултата от прегледа, обектите трябва да се обозначат от зелено до 
червено в зависимост от категорията на риска ("нисък риск", "среден риск", "висок 
риск"). 
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2. Обектите трябва да се приоритизират за по-нататъшна подробна оценка въз основа на 

първоначалната оценка на риска. Тази оценка трябва да доведе до разработването на 
стратегия за управление на риска, което в някои случаи може да се ограничи до 
мониторинг, докато други обекти може да се нуждаят от незабавни действия поради 
значителна вероятност от предстояща авария. Подробната оценка трябва да включва: 

 
a. Проучване на съществуващата документация;  
b. Детайлно проучване на обекта; 
c. Потенциално изследване на обекта; 
d. Приблизителни изчисления за вероятността за идентифициране на конкретна 

авария 
 

1. Започвайки с обектите с най-висок риск, всички рискови обекти трябва да бъдат 
изследвани и да бъдат събрани данни за тях (т.е.  топографски проучвания). За всеки от 
тях в разумни срокове трябва да се изготвят и договорят чрез търг специфични програми 
за управление на риска. Тези програми за управление на риска в някои случаи включват 
планове за пълна рехабилитация на обекта, докато в други случаи е достатъчен само 
мониторинг. Програмите могат да се разделят на фази, където по-опасните рискове се 
отстраняват краткосрочно, а рехабилитация на обекта може да се извърши на следващ 
етап. 

 
B. Управление на изоставени обекти 

 
1. Компетентните органи трябва да положат усилия за локализиране на отговорната страна 

(предишен оператор, собственик на земя) за изоставени или безстопанствени обекти и да 
ги принудят със законови мерки да управляват правилно обекта. В случай на дълги 
съдебни процедури, компетентните органи трябва да предприемат необходимите мерки 
за предотвратяване на евентуални злополуки. 
 

2. Системата за управление на изоставени или безстопанствени обекти трябва да включва 
организационна структура, отговорности, процедури и ресурси за определяне и 
прилагане на политиката за предотвратяване на инциденти. 

 
a. Организационна структура: трябва да бъдат определени компетентните органи за 

извършване на оценката и мониторинга на изоставени или безстопанствени 
обекти. Те трябва да имат подходящ персонал, технически средства и бюджет за 
извършване на задачата; 

b. Идентификация и оценка на опасностите: закритите, изоставени или 
безстопанствени обекти трябва да бъдат известни и каталогизирани в инвентарен 
опис съдържащ тяхното местоположение и основните им характеристики, и 
трябва да бъдат съответно обозначени; 

c. Мониторинг и поддръжка обектите трябва да се наблюдават и поддържат, и първо 
да се рехабилитират тези, където има вероятност или голяма вероятност от 
аварии. 

d. Премахването или препроектирането на такива обекти в повечето случаи е доста 
скъпо и трябва да се предприема само когато не са приложими мерките за 
намаляване на риска. 
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Бележка: Повече указания за работата с изоставени обекти, включително административния ресурс за 
комуникация с мениджмънта на тези обекти, може да бъде намерен в публикацията на ООН -  
Identification and Management of Contaminated Sites – a methodological guide (UNEP/ADEME 2005). 

 
 

 

 

V. ПЛАНИРАНЕ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

1. За всяко хвостово стопанство трябва да се изготвят аварийни планове за фазите на 
неговото строителство, експлоатация и закриване и рекултивация. Подходящият авариен 
план трябва да бъде изготвен преди издаването на разрешителните за строеж, 
експлоатация или закриване и рекултивация. Следователно те ще бъдат изготвени в 
сроковете определени от местни или международни правила. 
 

2. Аварийните планове трябва да бъдат изготвени, тествани и проверени от оператора на  
хвостовото стопанство (вътрешни планове) и от съответните органи (външни планове), а 
именно: 

 
a. Преди започване на експлоатация; 
b. При възникване на инцидент или авария в обекта или в други подобни обекти;  
c. При промяна на организацията на спасителната служба или нейния висш 

персонал;  
d. При наличие на нови технически инструкции или идентификация на нови 

идентифицирани рискове; 
e. Ако в резултат на промените са достигнати планираните стойности, или в случай 

на неправилно управление, структурни проблеми или природни бедствия; 
f. През редовни интервали, както е определено в самите аварийни планове. 

 

3. Да оцени опасността от заливане на площи под хвостохранилището от наводнение или 
авария на стената на съоръжението, или на условия, възникнали в площите над 
хвостохранилището или на интензивни валежи. Ако е приложимо, аварийните планове 
трябва да включват карти на наводненията при течове, дължащи се на планирането на 
самото съоръжение и на евентуална авария на стената. 
 

4. При наличие на поредица от стени на хвостохранилището, трябва да се направят анализи 
за евентуално възникване на прогресивна авария с "домино" ефект на стените. За да се 
оценят ефектите от аварията на стената, трябва да се изготвят карти, очертаващи 
потенциалния район на наводнение в случай на авария. Трябва да се извършат анализи за 
определяне на условията, които биха довели до бавна, бърза или практически мигновена 
авария на стената. 
 

5. Аварийните планове, както вътрешни така и външни, трябва да включват: 
a. Обхват и цел на аварийния план; 
b. Оценка на аварийни ситуации, рискове, потенциално засегнати терени, и др.  
c. Отговорности на всеки член на организацията (поредица от отговорности и 

пълномощия за вземане на решения); 
d. Организиране на процедури по комуникация и уведомяване;  
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e. Налично оборудване за интервенции; 
f. Процедури за действия при аварии за всеки от определените аварийни сценарии; 
g. Процедури по рехабилитация. 

 

 
A. Вътрешно планиране при аварийни ситуации 

 
1. За всеки конкретен обект и ситуация трябва да се разработят вътрешни аварийни 

планове. Тези планове трябва да се тестват и оценяват чрез периодични тренировъчни 
симулации, така както са дефинирани във всеки авариен план. 
 

2. Преди разработването на вътрешен авариен план трябва да се направи анализ за 
определянето на най-вероятния вариант за авария на стената при най-неблагоприятни 
условия и последващия пиков поток.  Анализът трябва също да идентифицира химични 
вещества или други евентуални замърсители , които могат да бъдат изпуснати в случай 
на авария на хвостовото стопанство. 
 

3. Вътрешните аварийни планове трябва да съдържат оценки на количеството и вида 
оборудване необходимо за справяне със замърсяването или опасните емисии, както и 
строителни материали и оборудване необходимо за аварийни ремонти на хвостовото 
стопанство, базирани на структурните, фундаментни и други характеристики на стените.  
Необходими са също и указания за почистване на всичкия материал, който може да бъде 
изпуснат от хвостовото стопанство. 
 

4. Вътрешните аварийни планове трябва да са съвместими с външните такива на 
компетентните обществени органи, и трябва да се активират в координация в случай на 
голяма авария. 
 

5. Плановете за известяване на ключовия персонал, местните власти и аварийните служби 
и обществеността трябва да бъде неотменна част от аварийния план и трябва да бъдат 
подготвени за всички условия за възникване на аварии на стените. 
 

6. Вътрешните аварийни планове трябва да бъдат част от плана за управление и 
експлоатация на дружеството (ръководство за работа), и трябва редовно да бъдат 
преразглеждани от висшия мениджмънт.  Корпоративният персонал, отговорен за 
управлението на действията при аварии трябва да бъде обявен на всички работещи на 
обекта, а персоналът работещ на място трябва да бъде обучен по процедурите за 
действия при аварии и докладване на инциденти. 
 
 

B. Външно планиране при аварийни ситуации 
 

1. Външните аварийни планове трябва да бъдат изготвени и прилагани от съответните 
органи, да отговарят на местните нужди и да варират по сложност според вида и 
степента на покритие на потенциално засегнатата площ.  Когато в тези планове 
хвостовото стопанство е идентифицирано като значителен риск, вътрешните и външните 
аварийни процедури трябва да бъдат съвместими. 
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2. На местната общност трябва да бъде дадена възможността да участва в изготвянето и 

проверката на външните аварийни планове и да участва в тренировъчните симулации. 
 

3. Местната общност трябва да има право да изказва коментари в разумни срокове, като 
тези коментари бъдат надлежно отчитани. 
 

4. В граничещи райони плановете за действие в непредвидени ситуации на два района в 
съседни области трябва да са съвместими един с друг и да включват данни за контакт с 
цел правилно оповестяване на евентуални аварии. В най-добрия случай местните 
общности и компетентни органи на тези съседни области имат същите права за участие в 
изготвянето и проверката на съвместимите аварийни планове. 

 
Бележка: Трябва да се отбележи, че одобрения от ООН процес за “ Информираност и готовност за 
аварийни ситуации на местно ниво” (APELL процес) е разработен за управление на изготвянето на 
външни аварийни планове. Версия на APELL, която е специфична за рудодобива, е разработена 
съвместно с Програмата на ООН за околна среда (UNEP) и минната индустрия. 

 
C. Планиране при аварийни ситуации, възникнали на изоставени обекти 

 
1. Компетентните власти трябва да разработят аварийни планове за изоставени и 

безстопанствени обекти, отчитайки горното по отношение на вътрешното и външното 
аварийно планиране. Преди изготвянето на тези планове, чийто капацитет и 
отговорности вече съществуват, трябва да се проверят: 

 

a. Съществуващите регионални рамкови системи за аварийна готовност, като 
гражданска защита, пожарна безопасност, действия при наводнения; 

b. Наличните аварийни планове за координирана регионална/трансгранична 
готовност; 

c. Ясна командна структура и управление на интерфейси между засегнатите власти; 
d. Съществуващи модели на сценарии за минни инциденти и включването им в 

аварийните планове за населението. 
 
 
 

VI.  СПРАВКИ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО ДОБИВ И ХВОСТ 

1. Съществува голямо количество литература за хвоста и управлението му. Някои от най-
важните са подбрани тук, като се набляга на източници, които предоставят достъп до 
готови и налични онлайн документи и справки, тъй като те често са по-достъпни за 
читателите с ограничени финансови ресурси за закупуване на книги. 
 

2. Където това е възможно, съответните документи на ООН са осветени, тъй като често са 
били разглеждани преди публикацията им. 
 

3. Финално са включени поредица от справочници, публикувани от професионални 
асоциации. 
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4. Някои от източниците по-долу предоставят линкове към основните справочни 
източници, но не съхраняват целите документи. 

 
Бележка: Въпреки, че източниците по-долу които не са изцяло осъвременени, те могат да 
предоставят ценна информация и допълнителни линкове
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Общи източници на информация: 
 

1. Минна асоциация на Канада (MAC; www.mining.ca). 
 

2. Форума за минерални ресурси (MRF;  http://www.mineralresourcesforum.org/): Съдържа 
информация по основни проблеми. Подробна литература относно хвостовите стопанства 
и цианидите. 

 
3. Добри практики в добива ( http://www.goodpracticemining.org/ ). Проучвания и указания 

за добрите практики при добива, включително хвостовите стопанства. 
 

4. Каталог на документи на ООН върху разработката на полезни изкопаеми 
http://www.natural- resources.org/minerals/CD/index.htm. 

 

5. Общ преглед на проблеми засягащи добивния сектор е публикуван в няколко издания на 
спрения журнал "Добив и околна среда", като последното му издание също е налично в 
електронен формат  http://www.mineralresourcesforum.org/library/bookreviews/ie2000.htm. 

 

6. Международния комитет по големи язовири (www.icold-cigb.net/) е международна НПО 
предоставяща форум за обмяна на знания опит в строителството на язовири. 
Международната комисия по стени от голям размер е публикувала авторитетни 
бюлетини относно стените на хвостохранилищата. 

 
7. Сравнителен документ на ЕС  "Най-добрите налични технологии за управление на 

хвостохранилища и табани за стерилна скална маса в минните дейности" 
(http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm). 
 
 

8. Директива 2006/21/EК на ЕП и Съвета на 15 март 2006 за управление на отпадъци от 
добивни индустрии. 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:EN:PDF) 
 

9. Властите в Австралия, Канада и Южна Африка са публикували документи с указания за 
управление на хвоста. Приложимите наредби от тези страни са публикувани на 
съответните национални институционални сайтове. 
 

10. Отличен набор от достъпни "Указания за най-добри практики" е публикуван от 
Австралийското правителство на:  http://www.unep.fr/pc/mining/library/library.htm. 
 

11. Международният съвет по метали и добив е публикувал поредица от полезни 
публикации (виж)  (see http://www.icmm.com/library_pubcats.php). 
 

12. Справки за цианиди могат да се намерят на сайта на Форума за полезни изкопаеми 
(MRF- виж по-горе), или на сайта на Международния кодекс за цианидите 
(www.cyanidecode.org) 
 

13. За безопасна работа с цианиди и други химикали при  обработка на рудата, полезни са 
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принципите на OECD (http://www1.oecd.org/scripts/ehs/guidingprinciples/index.asp). 
 

14. Справки за аварийна готовност и реагиране могат да се намерят на сайта на UNEP 
APELL виж http://www.unep.fr/pc/apell/publications/pdf_files/pub-catalog-APELL.pdf  . 
Това включва полезен наръчник за APEL в добивания сектор 
(http://www.uneptie.org/pc/apell/publications/publication_pages/apellmanual.html).(има 
версии на английски и руски език) 
 

15. Още полезни източници: http://www.icmm.com/sitewide.php?kw=APELL и 
http://www.icmm.com/sitewide.php?kw=emergency  
 

16. Новия доклад за проучванията свързани с реакция при аварии се намира на 
http://www.icmm.com/library_pub_detail.php?rcd=184 
 

17. Наръчникът за идентификация на опасностите в местната общност се намира на сайта на 
APELL по-горе. Виж 
http://www.uneptie.org/pc/apell/publications/publication_pages/hazardid.html 
 

18. Идентификация и управление на замърсени обекти – методологически наръчник, 
(UNEP/ADEME 2005). 
 

19. Международната асоциация за оценка на въздействието (IAIA) събира изследователи, 
практици и потребители на различни видове оценки на въздействието по цял свят 
(www.iaia.org/). 
 

20. Международна организация по стандартизация ISO 9000/ISO 14000 - специални 
приложения (www.iso.org/). 

 

21. Глобалната отчетна инициатива - (GRI) разработва и разпространява глобално 
приложими "Указания за устойчиво отчитане" за доброволно прилагане от организации 
отчитащи икономическо, екологично и социално представяне (www.globalreporting.org/). 
 

22. Корпоративната социална отговорност (CSR) е концепция, която организациите 
прилагат в Указанията за устойчиво отчитане на глобалната отчетна инициатива (see: 
en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility). 
 

23. Програмата на ООН за околна среда и други партньори имат поредица от публикации с 
цел обучение.  Някои от тях се намират на: 
http://www.unep.fr/pc/mining/library/library.htm  

 
24. Обучението в други области като ОВОС и Системи за управление на околната среда е 

спонсорирано от съответните секторни асоциации. Програмата на ООН за околна среда 
също е издала инструкторско ръководство по ОВОС и Системи за управление на 
околната среда. Международният институт за управление на цианидите (ICMI) обучава 
бъдещи одитори в различни аспекти на управлението на цианидите включително 
хвостови стопанства (www.cyanidecode.org). 
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