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1. УВОД 
 

Настощият доклад е изготвен с цел анализ и отчет на резултатите от наблюденията 
на пунктове, изграждащи локалната мониторингова мрежа за повърхностно течащите и 
подземните води, пунктовете за мониторинг на въздух, пунктовете за мониторинг на шум 
и вибрации, пунктовете за мониторинг на почви и извършените дейности по биологичен 
мониторинг в района на участък „Ада тепе”, находище „Хан Крум”. 

Настоящият документ включва извършеният мониторинг, свързан с реализацията на 
проекта на „ДПМ Крумовград“ ЕАД за „Добив и преработка на златосъдържащи руди от 
участък „Ада тепе” на находище „Хан Крум”. Основните цели на плана за мониторинг са: 

• Събиране на информация за допълване на базата от данни, която 
Дружеството има преди започване на строителство на бъдещия минен обект; 

• Сравнимост на резултатите с бъдещото състояние на околната среда след 
заповане на строителството и следващите етапи на реализация; 

• Събиране на данни за проектиране на обекта.  
Мониторингът включва пробовземане от точки, резултатите от които са използвани 

за установяване на промени в състоянието на компонентите на околната среда (ОС) в 
района на участък „Ада тепе”, находище „Хан Крум”. Анализите са извършени от 
акредитирани лаборатория, както и чрез собствени апаратура и уреди на Дружеството.   

 
 

2. ОБЩА ЧАСТ 
 

Докладът за мониторинг на околната среда (Докладът) на „Дънди Прешъс 
Металс Крумовград” ЕАД („ДПМ Крумовград“ ЕАД, ДПМК или Дружеството) е 
изготвен във връзка с извършен мониторинг на околната среда в района на бъдещия 
обект за „Добив и преработка на руда от участък Ада тепе на находище „Хан Крум”, 
община Крумовград” и в изпълнение на задълженията на Дружеството, съгласно 
утвърден от органите по околна среда План за мониторинг на околната среда през 2014 г.  

Карта с разположението на елементите на минния обект и дистанции до населени 
места е представена в Приложение №1.  

Съгласно условията за „Фаза на проектиране”, т.3 от Решението по ОВОС 
(Приложение №2), e разработен план за мониторинг на околната среда, който се 
съгласува с РИОСВ – Хасково, ИАОС и Община Крумовград, а по отношение на 
компонент „Води“ и с Басейнова дирекция за управление на водите в Източно- 
беломорски район Пловдив.  
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3. ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ БИОЛОГИЧНИ КОМПОНЕНТИ В 
РАЙОНА НА МЕСТНОСТ „АДА ТЕПЕ“ 

 

 
 3.1 Повърхностни и подземни води: 
 
 Районът на реализация на обекта попада в обхвата на Басейнова дирекция за 

управление на водите - Източнобеломорски район, с център гр. Пловдив. 
 Управлението на водите се извършва съгласно действащата в страната нормативна 

уредба, като конкретните дейности в близък и дългосрочен аспект са на основата на 
разработен План за управление на водите в речния басейн на р. Арда, от който е част и р. 
Крумовица и притоци.  

 За разглеждания район, със Заповед No РД-292 /22.03.2010 г. на министъра на 
околната среда и водите е утвърден Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в 
Източнобеломорски райони, който се явява и основен инструмент за управление на 
водите и дава насоки за текущият и бъдещ контрол на водите в басейна на р. Арда. 

 Източниците на замърсяване на повърхностните и подземните води в района се 
обуславят, както от характерното за района земеделие с използване на минерални торове, 
така и от релефа, интензитета на падналите валежи, минералния състав на скалите, 
степента на изветряне и др. Друг важен източник на замърсяване е липсата на 
пречиствателни станции в населените места от общината, с малки изключения. 

През 2015 г. не е извършвана производствена дейност от ДПМК. Дружеството е в 
процедури за издаване на разрешителни, съгласно изискванията на закона за устройство 
на територията. 

 
3.2 Въздух 
 
 Съгласно климатичното райониране на България, теренът попада в Климатичния 

район на Източно родопските речни долини на Южнобългарската климатична подобласт 
от Континентално-средиземноморската климатична област. Нископланинският релеф и 
отвореността през долината на река Крумовица на север, позволяват безпрепятственото 
нахлуване както на средиземноморски, така и на студени континентални въздушни маси 
през зимното полугодие. 

Теренът се намира източно от контролираните от МОСВ замърсени атмосферни 
басейни Димитровград (с контролирани атмосферни замърсители: прах, серен диоксид, 
азотни оксиди, сероводород, флуорни съединения, оловни аерозоли) и южно от Кърджали 
(с контролирани атмосферни замърсители: прах, серен диоксид, азотни оксиди, сярна 
киселина, оловни аерозоли). Поради отдалечеността му от посочените басейни, 
пресечения релеф и посоката на преобладаващите в района ветрове (север-северозапад – 
юг-югоизток), районът не е достъпен за замърсители от тези два наблюдавани басейна. 
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Няма документирани локални промишлени замърсители на територията на гр. 
Крумовград. 

 В настоящият Доклад са представени измервания на прахо-газови емисии в 
атмосферния въздух измерени от акредитирана лаборатория (протоколите от измервнията 
са представени в Приложение 3), както и резултатите от три пункта за постоянен 
мониторинг на фини прахови частици с размери до 2,5 и 10 микрометра, както и 8 пункта 
за измерване на отложен прах. Приложен е доклад (в Приложение 3) от събраните 
метеорологични данни за 2015 г. Данните от постоянният мониторинг са достъпни в 
интернет свободно на следния адрес: 

http://krumovgrad.webnoise.eu/index.php 
     
3.3 Почви 
 
Съгласно почвеното райониране на страната, районът се отнася към 

Средиземноморската почвена област, Балканско-Средиземноморска почвена подобласт, 
Източнородопско-Сакарска провинция. Провинцията е характерна с доминирането на 
плитки почви (Leptosols, LP) – ранкери с литосоли, на ранкери с канеловидни лесивирани 
(chromicq LVx) почви и развитие на ерозия. Земите на провинцията са предимно ІV 
бонитетна група – лоши.  

Преобладаващ почвен тип в района на проекта са канелените горски излужени 
почви. По-ограничено се засягат почвите с интразонално разпространение - рендзините и 
съвсем ограничено - алувиалните почви. 

Вкисляване, засоляване или други антропогенни въздействия с негативен характер 
не са установявени за почвите от горския фонд в района на местността  Ада тепе. В някои 
участъци от почвите в горския фонд в района на Ада Тепе се съдържат по-високи 
концентрации на арсен, хром, никел, които се дължат на естествен геохимичен фон. През 
2015г. почви са опробвани в цялата територия на концесионната площ. Резултатите са 
представени в точката за „Почви“. 

 
3.4 Биологичен мониторинг 
 
Районът на реализация на бъдещия минен обект попада в защитена зона  

„НАТУРА 2000” – BG 0001032 „Родопи - Източни” по Директива 92/43 за запазване на 
природните местообитания на дивата флора и фауна. 

В непосредствена близост е защитена зона BG 0002012 „Крумовица” по Директива 
79/409/ЕЕС за съхранението на дивите птици утвърдени с ПМС № 122/02.03.2007 г. 
Съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета 
и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007г., изм. 
ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г.) е изготвена оценка за съвместимост на 
инвестиционното предложение с предмета и целите на защитена зона „Източни Родопи”. 
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Целта на оценката е да определи, опише и оцени преките и непреките въздействия върху 
здравето на хората, компонентите и факторите на околната среда, включително 
биологичното разнообразие и неговите елементи, почвата, водата, въздуха, атмосферата, 
ландшафта, земните недра, природните обекти, минералното разнообразие и 
взаимодействието между тях. Сравнително малката територия (около 85 хектара) или 
около 0.04% от площта на зоната, която се засяга, близостта на антропогенни ландшафти 
(много селища, ниви, използвани активно пасища, горски култури) обуславя сравнително 
малкия брой местообитания и видове, които ще бъдат засегнати от проекта на „ДПМ 
Крумовград“ ЕАД. Наблюдаваните видове през 2015 г. в пробни площи са описани по 
долу:  

• популацията на Четириточковата меча пеперуда (Euplagia quadripunctaria); 
• популацията на жълтокоремната бумка (Bombina variegata); 
• популациите на двата вида сухоземни костенурки - Шипоопашата (Testudo 

hermanni) и Шипобедрена (Testudo graeca)  
• популаците на прилепи;  

 
3.5 Шум 

 
Районът на реализация на бъдещият минен обект е разполжен в хълмиста 

местност. В близост до него няма промишлени източници на шум. Територията е 
натоварена шумово единствено от ежедневните дейности на хората живущи в населени 
места. Мониторинг на шум е предвиден в 6 точки (населени места), поради липсата на 
седмата точка - промишлена площадка.  Измерванията са направени от акредитирана 
лаборатория. 
 

3.6 Взривно-сеизмично въздействие (вибрации) 
 
Мониторинга на взривно-сеизмично въздействие на етапа преди започване на 

строителството на минния обект има за цел да установи настоящите нива на вибрации, 
които съществуват от различни по вид дейности. По тази причина първо бе предвидено 
точката за постоянен мониторинг на вибрации да бъде в мах. Победа на с. Овчари, където 
се предполага, че въздействието от преминаването на трафик свързан с дейностите на 
минния обект би имал най-осезаемо въздействие върху близките до пътното платно 
жилищни сгради и стопански постройки. След отказ от местното население, на фирмата  
да бъде предоставен имот, срещу договорен наем, в който да бъде монтирано 
оборудването за измерване на сеизмични вълни (сеизмограф), Дружеството беше 
принудено да търси друг вариант за поставяне. Същото важи и за уреда за измерване на 
фини прахови частици в атмосферата, както и уредите за измерване на отложен прах. 
След преценка на най-близките населени места, които ще бъдат повлияни от трафика към 
и от минния обект, бе избрано с. Звънарка, като част от препоръчаният път за достъп от 
Областно пътно управление Кърджали, което бе разглеждано като основен вариант по 
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време на процедурата за ОВОС. Уредите са разположени в близост (около 1,5 м) до 
пътното платно и имат за цел да натрупват данни за въздействието от един от най-
вероятните източници на вибрации – трафикът на пътни превозни средства. Данните от 
постоянният мониторинг са достъпни в интернет свободно на следния адрес: 
http://krumovgrad.webnoise.eu/seismo.php?sn=3003048 

Съгласно плана за мониторинг се предвижда извършване на постоянен контрол на 
взривнo-сеизмичното въздействие в 3 пункт, след започване на строителните дейности. 
Карта с точките за мониторинг е представена в Приложение 5 
 

 
4. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА МОНИТОРИНГОВИТЕ ПУНКТОВЕ, 
ПРОБНИ ПЛОЩИ И ТЕРИТОРИИ 

 

 
4.1 Води 
 
 За оценка качеството на водите в района на бъдещият минен обект са предвидени 

за опробване 22 водни пункта - повърхностно течащи (8 пункта) и подземни води (14 
пункта). Поради това, че някои от пунктовете все още не съществуват или не са 
изградени като пунктове за мониторинг (например стари проучвателни сондажи), са 
наблюдавани само съществуващите пунктове. Карта с пунктовете за мониторинг на 
повърхностни и подземни води през 2015г. е представена в Приложение 4. Статични 
водни нива се наблюдават в 15 пункта със седмична и месечна честота. Карта с всички 
отразени пиезометрични сондажи, включително и наклонените сондажи е представена в 
Приложение 4. Избраните местоположения, са описани в таблица 4-1.1. В таблицата се 
дава описание на всеки конкретен пункт. 
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Таблица 4-1.1: Пунктове за мониторинг на води 

№ Наиме-
нование 

НВ 

(m) 

географски 
координати 

(WGS84) 
Вид наблюдавани 

показатели 
Честота на 

пробонабиране Местоположение, описание и предназначение 

1 ESW 01 236 
Е 387727 

N 45 86 770 
ПОВ.В 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

Веднъж 
месечно 

Река Крумовица – начало, (при вливането на Кесибир дере в Егречка река). Показва качеството на 
повърхностните води южно от минния обект 

2 ESW 03 233 
E 38 69 38 

N 45 86 342 
ПОВ.В 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

Веднъж 
месечно 

Кесебир дере  - преди сливане с Егречка. Показва качество на водите преди сливане с р. Егречка  

3 ESW 04 235 
E 38 76 08 

N 45 86 646 
ПОВ.В 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

Веднъж 
месечно 

Егречка река – преди сливане с Кесибир дере. Показва качество на водите преди сливане с Кесебир 
дере 

4 ESW 05 222 
Е 39 03 67 

N 45 88 680 
ПОВ.В 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

Веднъж 
месечно 

Буюк дере – преди вливане в р.Крумовица. Показва качеството на водите на Буюк дере преди 
вливане в р. Крумовица. 

5 ESW 06 240 
Е 386225 

N 4588202 
ПОВ.В 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

Веднъж 
месечно 

Калджик дере – преди моста при махала Победа на с. Овчари. Показва качеството на водите на 
дерето преди преминаване на довеждащият път към минния обект и преди преминаването на дерето 

покрай минния обект 

6 ESW 07 220 
E 38 77 91 

N 45 89 777 
ПОВ.В 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

Веднъж 
месечно 

Калджик дере – преди вливане в р.Крумовица. Показва качеството на водите преминаващи западно 
от минния обект. 

7 ESW 08 231 
E 388364 

N 4587708 
ПОВ.В 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

Веднъж 
месечно 

р. Крумовица на около 200 м. след северната шахта на съоръжението за съхранение на минни 
отпадъци. 
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Таблица 4-1.1: Пунктове за мониторинг на води 

№ Наиме-
нование 

НВ 

(m) 

географски 
координати 

(WGS84) 
Вид наблюдавани 

показатели 
Честота на 

пробонабиране Местоположение, описание и предназначение 

8 ESW 09 215 
E 386952 

N 4592512 
ПОВ.В 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

Веднъж 
месечно 

р. Крумовица на около 100 м., преди точката на заустване на отпадъчни води. Референтен  за пункт 
ESW 10. Представя качество на водите преди заустване 

9 ESW 10 215 
E 386822 

N 4592681 
ПОВ.В 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

Веднъж 
месечно 

р. Крумовица на около 100 м., след точката на заустване на отпадъчни води. Има за цел оценка на 
въздействието на заустените товари върху качеството на водите. 

10 EGW 01 N/A 

проектен 

E 388187,46 

N 4589517,6 

ПОД.В 

водно ниво 
Веднъж 
месечно Мониторинговият пункт се намира  на североизток от обекта  и представя пукнатинни подземни 

води течащи към р Крумовица от североизточния  сектор на Ада Тепе. Разположен в еоценски 
пясъчници и конгломерати.. Пункта има за цел да следи качеството на водите в ПВТ с код 

BG3G00PtPg2023 - Пукнатинни води – Крумовград-Кирковска зона. 
съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

четири пъти  
годишно 

11 EGW 02 312 

E 388103  

N 4588506 

 

ПОД.В 

 

водно ниво 
Веднъж 
месечно 

Мониторинговият пункт е кладенец намиращ се на И-СИ от рудника в долната част на склона (в мах. 
Чобанка) и представя подземни води в палеоценски брекчоконгломерати и пясъчници 

(Крумовградска група) с посока на дрениране  на изток-североизток към р. Крумовица. Пункта има 
за цел да следи качеството на водите в ПВТ с код BG3G00PtPg2023 - Пукнатинни води – 

Крумовград-Кирковска зона.  

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

четири пъти  
годишно 

12 EGW 03 312 
 Е 386986 

N 4588201 
ПОД.В 

водно ниво 
Веднъж 
месечно Мониторинговият пункт е разположен в метаморфния комплекс (метагранити и гранитогнайси) на 

западния склон на Ада тепе и представя подземни води течащи към Калджик дере от водосбора на 
западния склон на находището. Пункта има за цел да следи качеството на водите в  ПВТ с код 

BG3G00PtPg2023 - Пукнатинни води – Крумовград-Кирковска зона. 
съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

четири пъти  
годишно 
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Таблица 4-1.1: Пунктове за мониторинг на води 

№ Наиме-
нование 

НВ 

(m) 

географски 
координати 

(WGS84) 
Вид наблюдавани 

показатели 
Честота на 

пробонабиране Местоположение, описание и предназначение 

13 EGW 04 229 
Е 387596 

N 4586825 
ПОД.В 

водно ниво 
Веднъж 
месечно Мониторинговият пункт е разположен в метаморфните скали от склона пред терасата на р. 

Крумовица и представя подземни води, течащи на юг  под депото за минни отпадъци. Пункта има за 
цел да следи качеството на водите в ПВТ с код BG3G00PtPg2023 - Пукнатинни води – Крумовград-

Кирковска зона. 
съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

четири пъти  
годишно 

14 EGW 05 220 
Е 387957 

N 4591016 
ПОД.В 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

четири пъти 
годишно 

Помпена станция за питейно-битово водоснабдяване „Крумовград”, разположена в алувиалните 
материали на река Крумовица.Показва има ли влошаване на качеството на подземните води 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Пункта има за цел да следи качеството на водите 
в кватернерен водоносен хоризонт от водно тяло с наименование BG3G000000Q010 „Порови води в 

Кватернер – река Арда”. 

15 EGW 06 218 
E 387590 

N 4590649 
ПОД.В 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

четири пъти 
годишно 

Помпена станция за питейно-битово водоснабдяване „Овчари” – Крумовград – II.,разположена в 
алувиалните материали на река Крумовица. Показва има ли влошаване на качеството на подземните 
води предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Пункта има за цел да следи качеството на 
водите в кватернерен водоносен хоризонт от водно тяло с наименование BG3G000000Q010 „Порови 

води в Кватернер – река Арда”. 

16 EGW 07 230 
E 387521 

N 4586750 
ПОД.В 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

Съгласно 
разрешително 
за водовземане 

(но минимум 
четири пъти 
годишно) 

Кладенец за водоснабдяване на минния обект, разположен в алувиалните материали на река 
Крумовица. Показва има ли влошаване на качеството на подземните води предназначени за питейно-
битово водоснабдяване. Пункта има за цел да следи качеството на водите в кватернерен водоносен 
хоризонт от водно тяло с наименование BG3G000000Q010 „Порови води в Кватернер – река Арда”. 
При приключване на строителството на шахтово-тръбния кладенец към Плана за мониторинг ще се 

приложи  схема с конструкцията на съоръжението за да е ясно къде зауства дренажния лъч в 
шахтово-тръбния кладенец и литоложка колонка. 
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Таблица 4-1.1: Пунктове за мониторинг на води 

№ Наиме-
нование 

НВ 

(m) 

географски 
координати 

(WGS84) 
Вид наблюдавани 

показатели 
Честота на 

пробонабиране Местоположение, описание и предназначение 

17 EGW 08 N/A 

проектен 

E 387367 

N 4587549 

ПОД.В 

водно ниво 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

Веднъж 
месечно 

четири пъти  
годишно 

 

На висока кота на Ада тепе представляващ референтен пункт над съоръжението за минни отпадъци. 
Разположен в метаморфни скали – метагранити и гнайси на места с редки прослоявания от шисти. 
Подземните води са пукнатинен тип, с посока на дрениране към река Крумовица.Пункта има за цел 

да представи фонова характеристика на подземните води, които текат към ИССМО. 

18 EGW 09 N/A 

Проектен 

E 388302 

N 4587478 

ПОД.В 

водно ниво 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

Веднъж 
месечно 

четири пъти  
годишно 

В петата на северния дял на ИССМО, между северен зумпф и река Крумовица. Разположен в 
метаморфни скали – метагранити и гнайси на места с редки прослоявания от шисти. Подземните 
води са пукнатинен тип, с посока на дрениране към река Крумовица. Пункта има за цел да следи 

качеството на подземните води, които текат след ИССМО.   

19 EGW 10 N/A 

Проектен 

E 388392  

N 4587262 

ПОД.В 

водно ниво 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

Веднъж 
месечно 

четири пъти  
годишно 

В петата на южния дял на ИССМО, между южен зумпф и река Крумовица. Разположен в 
метаморфни скали – метагранити и гнайси на места с редки прослоявания от шисти. Подземните 
води са пукнатинен тип, с посока на дрениране към река Крумовица. Пункта има за цел да следи 

качеството на подземните води, които текат след ИССМО.   

20 EGW 11 325 
E 385053  

N 4589103 
ПОД.В 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

четири пъти  
годишно 

Помпена станция на с. Звънарка.Каптираните извори са водоизточници непопадащи в терасата на р. 
Крумовица. Дренират води в отложенията на палеогена. Пункта има за цел да следи качеството на 

водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване. 

21 EGW 12 220 
E 389417 

N 4589599 
ПОД.В 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.2 

четири пъти  
годишно 

Тръбен кладенец на помпена станция село Гулийка. Разположен е в алувиалните терасни отложения 
на р.Крумовица. Пункта има за цел да следи качеството на водите предназначени за питейно-битово 

водоснабдяване. 

22 EWW 01 N/A проектен ОВ количество постоянно Пречиствателна станция за битово-фекални води – вход. Следи се качеството и количеството, тъй 
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Таблица 4-1.1: Пунктове за мониторинг на води 

№ Наиме-
нование 

НВ 

(m) 

географски 
координати 

(WGS84) 
Вид наблюдавани 

показатели 
Честота на 

пробонабиране Местоположение, описание и предназначение 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.1  

Всеки месец 
като то е важно за последващият процес на биологично пречистване. 

23 EWW 02 N/A проектен ОВ 

количество постоянно 

Пречиствателна станция за битово-фекални води – изход. Следи се за информация какво е 
качеството и количеството на пречистваните води преди изпращане към резервоар за води. 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.1 

Всеки месец 

24 EWW 03 N/A проектен ОВ 

количество Непрекъснато 

Резервоар за води – следи се качество и количество, тъй като това са производствените води и 
технологията е чувствителна към качеството на водите. съгласно 

описаните в 
Таблица 2-2.1 

Веднъж 
седмично 

25 EWW 04 N/A проектен ОВ 

количество Непрекъснато 

Северна събирателна шахта на ИССМО – колиичеството и качеството на водите ще се следи с цел 
използването им в оборот. 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.1 

Веднъж 
седмично 

26 EWW 05 N/A проектен ОВ 

количество Непрекъснато 

Южна събирателна шахта на ИССМО – качеството и количеството на  водите ще се следи с цел 
използването им в оборот. 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.1 

Веднъж 
седмично 

27 EWW 06 N/A проектен ОВ количество  непрекъснато Утаител в открит рудник (руднични води) – качеството на  водите ще се следи с цел използването им 
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Таблица 4-1.1: Пунктове за мониторинг на води 

№ Наиме-
нование 

НВ 

(m) 

географски 
координати 

(WGS84) 
Вид наблюдавани 

показатели 
Честота на 

пробонабиране Местоположение, описание и предназначение 

съгласно 
описаните в 
Таблица 2-2.1 

Веднъж 
седмично 

в оборот. 

28 EWW 07 207 
E 386952,99 

N 4592540,62 
ОВ 

количество Непрекъснато 

Точка на заустване (предварително съгласувана с Басейносва дирекция „Източнобеломорски район”) 
– качество на заустваните води. съгласно 

описаните в 
Таблица 2-2.1 

Веднъж 
седмично 

 
* Сезонно означава през:  

• пролетен период – месец май – юни; 
• летен период – месец юли – септември; 
• есенен период – октомври – ноември; 
• зимен период – януари – февруари. 
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Пробовземания за анализ от повърхностни и подземни води бяха извършени през 
месец май, юли и декември 2015г.  

Пробовземанията бяха направени от изградените към момента пунктове и при 
наличието на вода в тях. Допълнително опробване за химичен анализ беше извършено на 
сондажи в близост до бъдещи пунктове EGW 09 и EGW 10, които се очаква да бъдат 
разрушени в строителната фаза на проекта.  

 В Приложение 4 са представени карти на пунктовете за мониторинг на 
повърхностни и подземни води, от които са взети проби за анализ на качество през 2015г. 
Пунктовете са избрани така, че представят фоновото състояние на водите в района около 
и по течението на р. Крумовица и притоци в близост до бъдещ минен обект „Ада тепе”. В 
същото приложение е представена карта на всички пиезометрични сондажи, за 
измервания на статични водни нива. В Приложение 4 са достъпни протоколите с 
резултатите, като отделно е представен анализ, от измерванията на статичните водни нива, 
от началото на измерванията до 2015 година. 

Анализ на води от пункт EGW 07 (Кладенец за водоснабдяване на минния обект) не е 
извършван. Пунктът е консервиран от ДПМК и е пломбиран от Басейнова Дирекция – 
Пловдив по искане на Дружеството.  

 
Пробовземане и анализ на повърхностни води обхваща 9 пункта, както следва: 

 
Вид Наименования по вътрешна 

номенклатура на „ДПМ Крумовград” 
ЕАД, използванa за съответния пункт  

Повърхностни води 
ESW 01, ESW 03, ESW 04, ESW 05, ESW 06, 
ESW 07, ESW 08, ESW 09 и ESW 10 

 
Повърхностните води са анализирани по следните показатели: 

• За всички пунктове за повърхностни води: мед (Cu), арсен (As), желязо (Fe), манган 
(Mn), цинк (Zn), алуминий (Al), разтворен кислород, pH, електропроводимост, азот 
- амониев (N-NH4), азот - нитритен (N-NO2), азот-нитратен (N-NO3), общ азот (N 
(общ)), фосфор – орто-фосфати(P-ortho-PO4),общ фосфор (Pобщ), БПК5, хром (Cr 
(VI)), хром (Cr(III)), нефт и нефтопродукти, никел (Ni), сулфати (SO4), калций (Ca), 
магнезий (Mg), кадмий (Cd), хлориди (Cl), калциево-карбонатна твърдост, олово 
(Pb), кобалт (Co), цианиди (свободни), цианиди (общо) 

• За пунктовете ESW 09 и ESW 10, освен гореизброените и по показателите хром 
общ (Cr общ) и ХПК. 

 
Пробовземане и анализ на подземни води обхваща 8 пунктa, както следва: 
 

Вид Наименования по вътрешна номенклатура на 
„ДПМ Крумовград” ЕАД, използвани за съответния 
пункт  
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Вид Наименования по вътрешна номенклатура на 
„ДПМ Крумовград” ЕАД, използвани за съответния 
пункт  

Подземни  
води  

EGW 02, EGW 03, EGW 04,  
EGW 05, EGW 06, EGW 08, EGW 11 и EGW 12 

 
Анализ на подземни води е извършен по показатели, както следва: 

• За пунктовете EGW 02, EGW 03, EGW 04, EGW 08, EGW 09, EGW 10, както 
следва: нефтопродукти, флуориди (F), живак (Hg), олово (Pb), селен (Se), натрий 
(Na), бор (B), антимон (Sb), цианиди общи, обща твърдост, перманганатна 
окисляемост, електропроводимост, рH, амониев йон (NH4), нитрити (NO2), 
нитрати (NO3), сулфати (SO4), хлориди (Cl), фосфати (PO4), кадмий (Cd), мед (Cu), 
никел (Ni), хром Cr, алуминий (Al), желязо (Fe), калций (Ca), магнезий (Mg), 
манган (Mn), цинк (Zn), арсен (As), естествен уран, бензен, бенз(а) пирен, 1,2 
дихлоретан, полициклични ароматни въглеводороди, тетрахлоретилен 
трихлоретилен, пестициди единичен, пестициди (общо), обща бета активност, обща 
алфа активност, обща индикативна доза. 

• За пунктовете EGW 05, EGW 06, EGW 11 и EGW 12, съгласно показателите 
определени в Приложение №1 (Таблици А1, Б, В и Г) на Наредба №9 за качеството 
на водите предназначени за питейно-битово цели, както следва:  

• 1. Микробиологични показатели съгласно Таблица А. 1 за вода по смисъла на чл. 6, 
ал. 1, т. 1, 2 и 4: ешерихия коли (E. coli) и ентерококи. 

• 2. Таблица Б - химически показатели - акриламид, антимон (Sb), арсен (As), бензен, 
бенз(а)пирен, бор (B), бромати, винилхлорид, 1,2-дихлоретан, епихлорхидрин, 
живак (Hg), кадмий (Cd), мед (Cu), никел (Ni), нитрати (NO3), нитрити (NO2), 
олово (Pb), пестициди, пестициди (общо), полициклични ароматни въглеводороди, 
селен (Se), тетрахлоретен и трихлоретен, трихалометани (общо), флуориди (F-), 
хром (Cr), цианиди (CN-) 

• 3. Таблица В – показатели с индикаторно значение - Активна реакция (pH), 
алуминий (Al), амониев йон (NH4), вкус, електропроводимост, желязо (Fe), калций 
(Ca), магнезий (Mg), манган (Mn), мирис, мътност, натрий (Na), общ органичен 
въглерод (C общ), обща твърдост, остатъчен свободен хлор, перманганатна 
окисляемост, сулфати (SO4), фосфати (PO4), хлориди (Cl-), цвят, цинк (Zn), 
клостридиум перфрингенс (вкл. спори), колиформи, брой колонии (микробно 
число) при 22 °С 

• 4. Таблица Г – радиологични показатели - тритий, обща индикативна доза, обща 
алфа-активност, обща бета-активност, естествен уран (U ест.) 
 
В пунктове EGW 04 (ATDDGT 043), EGW 04-1 (ATDDGT 036), EGW 05 (ATDDGT 

037), EGW 06 (ATDDGT 038), EGW 07 (ATDDGT 039), EGW 08 (ATDDGT 042), EGW 09 
(ATDDGT 041), EGW 09-1 (ATDDGT 040), EGW 15 (BH-THICK-E), EGW 16 (BH-MWF-
H), EGW 17 (BH-MWF-К), EGW 18 (BH-MWF-F), EGW 19 (BH-RPWR-B), EGW 20 (BH-
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RPWR-D) и EGW 21 (BH-MWF-J) се извършва измерване на статични водни нива на 
седмична база. 
  

 4.2 Въздух  
 
 Качеството на атмосферният въздух (КАВ) е анализирано от акредитирана 
лаборатория в 6 пункта, упоменати в таблица 4-2.1, като плануваните за наблюдение 
параметри са следните : NO, NO2, SO2, H2S, O3, NH3, CO, CH4, НМВВ, ФПЧ10 , ФПЧ2,5 – 
фини прахови частици и метеорологични параметри: температура, влажност, посока и 
скорост на вятъра, атмосферно налягане. 
 

Таблица 4-2.1: Мониторинг на атмосферния  въздух 

Място на измерванията 
Пунктове 

№ 
Брой пунктове Параметри честота 

гр. Крумовград, кв. „Изгрев“ АА 01 1 

Съгласно 
изброените 
по горе 

Веднъж 
годишно 

мах. Победа на с. Овчари АА 02 1 

мах. Върхушка на с. Овчари АА 03 1 

с. Дъждовник АА 04 1 

с. Звънарка АА 05 1 

мах. Чобанка на с. Овчари АА 06 1 

 
*Карта с всички точки е представена в Приложение №3 

Оценка на качеството на атмосферният въздух беше извършена през месеци февруари 
и месец август 2015 от ИАОС – регионална лаборатория Стара Загора.  
 

През 2015 г. Дружеството инсталира и пусна в действие следните уреди за непрекъснат 
мониторинг на фини прахови частици в атмосферния въздух и измервне на отложен прах: 

• 3 бр. прахомери от тип „E Sampler“, с производител Enviro Technology, 
Великобритания за измерване на фини прахови частици с размери до 10 
микрометра (ФПЧ10) и до 2,5 микрометра (ФПЧ2,5);  

• 8 уреда за измерване на отложен прах от тип „Frisbee type dust deposit gauge”.  
• Спецификации на използваните уреди за измерване са прикачени към всички 

предствавени в приложенията измервания. 
 

Наблюдаваните параметри са фини прахови частици с размери до 10 и до 2,5 
микрометра, както и отложен прах в единица повърхност, в следните мониторингови 
пунктова, както следва:  
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Таблица 4-2.2 Собствен мониторинг на атмосферния  въздух 
идент.
№ 

Рецептор Измерени 
параметри 

Продължит
елност 

АА 01 
гр. Крумовград, кв. 

„Изгрев” 
PM10 и PM2.5 

(µg/m3), и отложен прах 
(mg/m2/дневно) 

Постоянно АА 02 
м. Победа на с. 

Овчари* 

АА 03 
м. Сойка на с. 

Овчари 

АА 04 
м.Синап на с. 

Скалак 

Отложен прах 
(mg/m2/дневно) 

Постоянно 

АА 05 
м. Къпел на с. 

Дъждовник 
АА 06 с. Звънарка** 

АА 07 
м.Върхушка на с. 

Овчари 

АА 08 
м. Чобанка на с. 

Овчари 

АА 09 
площадка на 

флотационна фабрика*** 

ФПЧ10 и ФПЧ2.5 
(µg/m3), и отложен прах 
(mg/m2/дневно) 

Постоянно 

Карта с всички точки е предоставена в Приложение №3 
*В точка АА02 не е поставено мониторингово оборудване, поради липса на съгласие от жителите на 

махалата. 
** В точка АА 06 е поставено оборудване за измерване на фини прахови частици, вместо в пункт АА02.  
*** В точка АА 09 измерванията ще започнат, когато тя бъде налична. 
   

Данните от собствения мониторинг са представени в приложение №3 към 
настоящият доклад. 

 
4.2.1. Метеорологичен мониторинг 
 
Според изискванията на международните конвенции и националното 

законодателство всички големи промишлени обекти трябва да имат изградена система за 
контрол на въздействието върху околната среда. Неделима част от такава система е 
модула за метеорологичен мониторинг, тъй като атмосферата е средата, в която става 
разпространението на прахо-газовите замърсители. Във тази връзка в началото на месец 
ноември 2013г. е поставена и пусната в експлоатация професионална автоматична 
метеорологичнa станция (АМС). Станцията се намира на североизток от обекта в края на 
гр. Крумовград. Отдалечена е на около 3000 метра от бъдещия минен обект. АМС дава 
възможност да се получават данни в реално време за основните метеорологични 
параметри: 

• Температура и влажност на въздуха; 
• Атмосферно налягане; 
• Посока и скорост на вятъра; 
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• Количество и интензивност на валежите; 
Непрекъснатите измервани 24 часови метеорологични данни, са част от 

националната система за метеорологичен мониторинг, „Дънди Прешъс Метълс 
Крумовград” ЕАД (Дружеството) предоставя достъп на Националния институт по 
метеорология и хидрология при Българската Академия на Науките (НИМХ-БАН), с който 
има сключен договор за сътрудничество. АМС е позиционирана в гр. Крумовград в имот 
собственост на НИМХ-БАН. Ежемесечно се изготвя доклад за метеорологичен 
мониторинг. АМС е пусната в експлоатация през месец ноември 2013г. Всички 
метеорологични данни при реализацията на проекта ще се използват за изготвяне на 
доклади за мониторинг и проектиране, както и за изготвяне на проектите за взривяване с 
отчитане на силата и посоката на вятъра, воден баланс на съоръжението за минни 
отпадъци и открития рудник. 

  
4.3 Почви 
 

 През 2015 г. е направено едно пробовземане на почви, през есенния сезон. Освен 
предвидените пунктове за мониторинг посочени в Таблица 4-3.1. са опробвани почвени 
проби от цялата концесионна площ, за резултатите от които в Приложение 6 има 
представен отделен доклад. Измерваните параметри в точките за собствен мониторинг 
посочени в Таблица 4-3.1.  

 

Таблица 4-3.1: Мониторинг на почви 

Номер по 
вътрешна 

номенклатура 
на ДПМ 

Крумовград 
ЕАД 

Място на 
пробовземане 

Описани и разстояние от 
най-близкото 

съоръжение на минния 
обект 

Брой 
пробни 
площи 

Параметри  

mg/kg 

Честота 

ESS 01 
Е 387583 

N 4588927 

На около 150 м северно от 
рудника и на 115 м северно от 

старата постройка на 
туристическа хижа 

1 

рН, As, Cd,  Ni, Pb,  Zn, Cr, 
Cu, Mn, Hg, Fe,  

базисни елементи - К, Ca, 
Mg, Na 

Веднъж на 
две години 

през 
есента  

ESS 02 
E 388008 

N 4588444 

На около 200 м източно от 
рудника и на 130 м югозападно 
от мах. Чобанка на с. Овчари 

1 

рН, As, Cd, Ni, Pb,  Zn, Cr, 
Cu, Mn, Hg, Fe,  

базисни елементи - К, Ca, 
Mg, Na 

Веднъж на 
две години 

през 
есента 

ESS 03 
E 388591 

N 4587686 

На около 400 м източно от 
ИССМО и 120 м западно от мах. 

Къпел на с. Дъждовник 
1 

рН, As, Cd, Ni, Pb,  Zn, Cr, 
Cu, Mn, Hg, Fe,  

базисни елементи - К, Ca, 
Mg, Na 

Веднъж на 
две години 

през 
есента 

ESS 04 
E 387821 

N 4586910 

На около 100 м южно от 
обогатителнта фабрика и 157 м 

северно от р. Крумовциа 
1 

рН, As, Cd, Ni, Pb,  Zn, Cr, 
Cu, Mn, Hg, Fe,  

базисни елементи - К, Ca, 
Mg, Na 

Веднъж на 
две години 

през 
есента 
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ESS 05 
E 387012 

N 4587523 

На около 300 м западно от 
резервоара за дъждовна вода, и 
на 138 м югозападно от пътя 

между мах Победа на с. Овчари и 
минен обект „Ада тепе” 

1 

рН, As, Cd, Ni, Pb,  Zn, Cr, 
Cu, Mn, Hg, Fe,  

базисни елементи - К, Ca, 
Mg, Na 

Веднъж на 
две години 

през 
есента 

ESS 06 
E 387047 

N 4588323 

На около 200 м западно от 
рудника между мах. Победа и 
мах. Сойка на с. Овчари 

1 

рН, As, Cd, Ni, Pb,  Zn, Cr, 
Cu, Mn, Hg, Fe,  

базисни елементи - К, Ca, 
Mg, Na 

Веднъж на 
две години 

през 
есента 

ЕSS 07 
E 387831 

N 4588038 
между открития рудник, ИССМО  1 

рН, As, Cd, Ni, Pb,  Zn, Cr, 
Cu, Mn, Hg, Fe, 
нефтопродукти  

Веднъж на 
две години 

през 
есента 

ESS 08 
E 388191 

N 4587311 

между северното и южното дере 
на ИССМО 

1 
рН, As, Cd, Ni, Pb,  Zn, Cr, 

Cu, Mn, Hg, Fe, 
нефтопродукти 

Веднъж на 
две години 

през 
есента 

Карта с всички точки е представена в Приложение №6. 

 
Измерваните параметри се определят като общо съдържание в mg/kg суха почва, 

съгласно изискванията на Наредба № 3 за нормите за допустимо съдържание на вредни 
вещества в почвите (в сила от 12.08.2008г.).  
 
 4.4 Биологичен мониторинг 
 

Компонентите на биологичния мониторинг включват: 
• Анализ и оценка на състоянието на популацията на Четириточковата меча пеперуда 

(Euplagia quadripunctaria) и оценка степента на антропогенно въздействие на 
проекта върху нея; 

• Анализ и оценка на състоянието и динамиката на популацията на жълтокоремната 
бумка (Bombina variegata) като се оценя степента на антропогенно въздействие на 
проекта върху нея; 

• Анализ и оценка на състоянието и динамиката на популациите на двата вида 
сухоземни костенурки; Шипоопашата (Testudo hermanni) и Шипобедрена (Testudo 
graeca)  като се оцени степента на антропогенно въздействие на проекта върху тях. 
Също така да се оцени успеха на процеса на релокация на сухоземните костенурки 
от територията на проекта, както и предприетите мерки, съгласно План за действие 
за биоразнообразието, което включва оценка на настоящото състояние на  
хабитатите около минния обект; 

• Анализ и оценка на състоянието и динамиката на популациите на прилепи, който 
имаше за цел да установи настоящото състояние на популациите обитаващи зони 
около бъдещият минен обект, както и една референтна зона отдалечена от 
дейностите на дружеството на няколко километра. 
 
 
4.5 Шум 
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Мониторинг на шум е предвиден в 7 точки, като измервнията са направен в 6 точки 

(населени места), поради липсата на седмата точка - промишлена площадка.  
 

Таблица 4-5.1: Мониторинг на шума 

№ на 
пункт 

Място на измерването 
Брой 
точки 

Параметри Честота 

1 гр. Крумовград, кв. „Изгрев”  1 

Еквивалентно 
ниво на шума 

(dBA) 

 

Веднъж годишно 
от акредитирана 
лаборатория  

2 мах. Сойка на с. Овчари 1 
Веднъж годишно 
от акредитирана 
лаборатория  

3 мах. Върхушка на с. Овчари 1 
Веднъж годишно 
от акредитирана 
лаборатория  

4 мах. Победа на с. Овчари 1 
Веднъж годишно 
от акредитирана 
лаборатория  

5 с. Дъждовник 1 
Веднъж годишно 
от акредитирана 
лаборатория  

6 
територията на промишлената 
площадка* 

1 
Веднъж годишно 
от акредитирана 
лаборатория 

7 мах. Чобанка 2 на с. Овчари 1 
Веднъж годишно 
от акредитирана 
лаборатория 

*Съгласно „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и 
определяне на нивото на шума в мястото на въздействие” 

** Карта с  всички точки е предоставена в Приложение №7 

   Измерванията са направени от акредитирана лаборатория. 
 

4.6 Взривно-сеизмично въздействие (вибрации) 
 
Мониторинга на взривно-сеизмично въздействие на етапа преди започване на 

строителството на минния обект, е проведе в посочените в Таблица 3-6.1точки.  
  

Таблица 3-6.1 : Собствен и външен мониторинг на взривно-сеизмичното въздействие  

№ на 
пункт 

Място на измерване Брой точки Параметри* Честота 



 

 

 
22 

 

1 м. Сойка на с. Овчари  1 PPV, f 
 

24 часов мониторинг 

 

2 м. Победа, с Овчари*  1 PPV, f 

3 
Обогатителна фабрика 

(офис) 
1 PPV, f 

*Точката е заменена с точка в с. Звънарка, по описаните по-горе в т. 3.6 причини. 
 
Използваният уред за собствен постоянен мониторинг е сеизмограф Minimate Pro 4 

на фирмата Instantel, който измерва: 
 

• скорост на вибрациите – PPV, mm/s; 
• ускорение – a, m/s2; 
• преместване – U, µm; 
• честота– f, Hz. 

 
 

5. ВИД И ЧЕСТОТА НА МОНИТОРИНГА 
 
5.1 Води 

 
 През 2015 г. е направено трикратно пробонабиране на водни проби от 

акредитирана лаборатория и изследване качеството на водите показани в таблица 4-1.2. 
Измервани са статични водни нива на подземни води на седмична база. Резултатите от 
химичните анализи за качество на водите от настоящите изследвания са сравнени със 
стойности от действащата нормативна уредба като за по-голяма яснота протоколите са 
представени в отделно Приложение 4.   

Резултатите от анализа на повърхностните води са сравнени със стойностите на 
показателите определени в НАРЕДБА № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на 
повърхностните води (издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 22 
от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г.). В допълнение състоянието на повърхностните води 
е сравнено с изискуемите индивидуални емисионни ограничения записани в 
Разрешително за заустване на пречистени отпадъчни води  №33140188/21.08.2015г., 
издадено от Дирекция за басейново управление с център гр. Пловдив.  

Резултатите от анализа на подземните води са сравнени със стандартите за качество 
на подземните води определени в  НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване 
и опазване на подземните води. В Приложение 4 са представени резултати от 
изследваните пунктове за подземни и повърхности води, както през 2015 г., така и през 
изминали години, сравнени със стойностите от действащата нормативна уредба. 
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5.2 Атмосферен въздух 

 
 През 2015г. е направено двукратно измерване на качеството на атмосферният 

въздух през месеците февруари и август. Изследванията са направени от акредитирана 
лаборатория на ИАОС – регионална лаборатория Стара Загора. Резултатите са сравнени 
със стойности в Наредба №12/15.07.2010г. за норми на серен диоксид, азотен диоксид, 
фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, 
както и с нормите записани в Наредба №14/23.09.1997г. за норми на пределно допустими 
концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места. Протоколи 
от анализите са представени в Приложение 3.  

 
През 2015г. Дружеството започна провеждането на самостоятелен постоянен 

мониторинг в три точки на фини прахови частици (ФПЧ) с размери до 2,5 и 10 
микрометра в атмосферния въздух, както и на отложен прах върху земната повърхност. 
Резултатите са представени в самостоятелен доклад (Приложение 3)  

 
5.3 Почви 

 
 През 2015г. е направено мащабно проучване на почвите в цялата концесионна 

площ на Дружеството, включително и заложените в Плана за собствен мониторинг 
почвени проби. Резултатите са представени в Приложение 6 към настоящият доклад.   

 
5.4 Биологичен мониторинг 

 
През отчетния период са извършени дейности по мониторинг на животински 

видове в района на участък „Ада тепе” на нах. „Хан Крум”, община Крумовград в 
месеците от април до септември 2015г. Мониторирани са териториите определени в 
утвърдения мониторингов план в част „Биоразнообразие“. В Приложение 8, са 
представени отделни доклади за всички мониторирани видове животни през 2015г. Те 
включват сравнения на данни с предходни години.  

Обхвата на биологичния мониторинг в част „Растителност“ е съсредоточен в 
териториите в непосредствена близост до бъдещият минен обект, като включва дейности 
необходими за прилагане на Плана за управление на биоразнообразието: 

• картиране и оценка на природни местообитания; 
• Картиране на ключови места и обекти за костенурките; 
• Флористичен състав на природните местообитания. 

 
Всички местообитания са идентифицирани съгласно йерархичната класификация 

на местообитанията на EUNIS (European Nature Information System, 
http://eunis.eea.europa.eu/index.jsp). За нуждите на тази класификация под природно 
местообитание се разбира място, където естествено живеят растения и животни и което се 
характеризира на първо място от своите физични особености (топография, 
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физиономичност, почва, климат, води и др.) и на следващо от растителните и 
животинските организми, които го населяват. Класификацията на местообитанията по 
EUNIS обхваща територията на цяла Европа (както сушата, така и водното пространство). 
Всички консервационно значими местообитания от европейската екологична мрежа 
НАТУРА 2000 имат съответствие в класификацията на EUNIS 
(http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp). За окончателното определяне на местообитанията с 
консервационна значимост са използвани още Interpretation Manual of European Union 
Habitats EUR 27, “Ръководство за определяне на местообитанията от европейска 
значимост в България” и Червена книга на Р България (http://e-ecodb.bas.bg/rdb/en/vol3/). 

Резултатите от мониторинга са представени като част от Проект за изпълнение на 
плана за действие за биоразнообразието на Дънди Прешъс Металс Крумовград ЕАД. 

 
5.5 Шум 

 
Измервания на шум са проведени еднократно в 6 точки (населени места) от 

акредитирана лаборатория. Данните са представени в Приложение 7 Измерванията са 
проведени на 14-15.10.2015 г. като са измерени стойности за дневен, вечерен и нощен 
шум, съгласно изискванията на Наредба №6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в 
околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на 
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за 
оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху 
здравето на населението. Данните са анализирани като за сравнителни стойности са 
използвани записаните в горната Наредба 6. 
 
   

5.6 Взривно-сеизмично въздействие (вибрации) 

 
 

През 2015г. са измервани постоянно вибрации в една точка (с. Звънарка). 
Конкретни измервания на взривно-сеизмични въздействия не са извършвани, тъй като 
предполагаемите изтоници на вибрации не са взривни дейности. Данните събрани от 
началото на измерванията на 17.9.2015 г. са представени в Приложение 5 Файловете могат да 
бъдат отворени за анализ със софтуеър, който е свободен и може да бъде свален от страницата на 
производителя на измервателното оборудване в интернет от следния адрес: 
 
http://www.instantel.com/downloads/default.aspx 
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6. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МОНИТОРИНГОВИЯ 
ПЛАН 

 
Резултатите са представени в различни точки по пунктове за различните 

компоненти на околната среда: 
 
6.1 Води 

 
 

 През годината са извършени пробовземания и химичен анализ на водни проби от 
акредитирана лаборатория – „Евротест-контрол”ЕАД, София, трикратно през месеците 
май, август и декември 2015г.  Взети са проби от повърхностно течащи води от притоци и 
р. Крумовица, както и от подземни води, включително от помпени станции за питейно-
битово водоснабдяване. Събирането на базисни данни за състоянието на водите като 
количествена и качествена динамика ще продължи до стартиране на строителството на 
обекта. Натрупването на базисни данни за количеството и качеството на водите ще 
позволи в бъдеще да бъде оценен по-коректно ефекта от дейностите по добив и 
преработка на минния обект.  

 Резултатите от химичните анализи за всички мониторингови пунктове са 
представени в Приложение 4. 

 
6.1.1 Повърхностни води 

Качеството на водите на река Крумовица и притоци през 2015г. е изследвано в 9 
пункта. Повърхностните води са анализирани трикратно през месеците май, август и 
декември по показатели описани в т.4.1 на настоящият Доклад.  

Съгласно записаното в НАРЕДБА № Н-4 състоянието на води в реките е разделено 
в четири категории реки, планински типове реки (R1, R2, R3), полупланински типове реки 
(R4, R5) + условно изворен тип (R15), равнинни типове реки (R7, R8, R12, R13), 
пресъхващи и ЧМ типове реки (R9, R10, R11, R14). Река Крумовица и притоците и 
попадат в тип „пресъхващ тип реки“.  

Сравнението на състояние на повърхностните води в резултатите от анализите 
може да бъде направено с три дефинирани с Наредба №Н-4 състояния – „много добро“, 
„добро“ и „умерено“. За целите на настоящият доклад за сравнение на получените 
резултати от мониторинга са избрани физикохимични елементи за „добро“ качество на 
повърхностните води. Следващите показатели за качеството на повърхностните води са 
стандартите за качество на химични елементи и други вещества за вътрешно 
повърхностни води и те са максимално допустимите концентрации (МДК) за стандарти за 
качество на химични елементи и други вещества (СК), които също са регламентирани в 
НАРЕДБА № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води. Към 
анализа са добавени и стойности записани в Наредбата за стандарти за качество на 
околната сред и някои други замърсители. 



 

 

 
26 

 

Направено е и друго сравнение на резултатите от анализираните проби с 
записаните индивидуални емисионни ограничения, част от издадено Разрешително за 
заустване на води за проектиране на пречиствателно съоръжение. 

Във всички представени протоколи от анализ на повърхностни води показателят 
Cr6+ e със стойност <0,05 мг/л, която стойност е над стойността за този показател в 
Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води от 0,008 мг/л. 
При така подадената стойност в протоколите от изпитванията на показателя не е 
възможно да се установи има ли повишени концентрации на шествалентен хром в 
повърхностните води или не. По тази причина този показател не е описван в при 
резултатите от анализа на повърхностни води. В различните анализи, пунктове за 
охарактеризиране на повърхностни води, се наблюдават следните повишени концетрации 
по пунктове: 

 
 

• ESW 01 – р. Крумовица начало (при сливането на р. Егречка и Кесебир 
дере). Пункта се намира на 200 м южно от бъдещият минен обект и има фонов характер. 
Той показва състоянието на водите, които са в близост до южната част на минния обект, 
но по течението на р. Крумовица се намират преди бъдещият минен обект.                 

По физикохимичните показатели за „добро“ качество на пресъхващи типове реки, 
към които попада река Крумовица и стандартите за качество на химични елементи и други 
вещества за вътрешно повърхностни води МДК-СКОС, регламентирани в НАРЕДБА № Н-
4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води, не се наблюдават повишени 
концентрации.  

Съгласно химическите показатели заложени в Наредбата за стандарти за качество 
на околната среда и някои други замърсители (Наредба СКОС) няма стойности над 
определените прагове. 

Същото важи и за стойности над определените индивидуални емисионни 
оградничения.  
 

• ESW – 03 – р. Кесебир след мах. Синап преди вливане в р. Егречка 
 
Пункта се намира в източна посока на 600 м. разстояние от с. Синап. Използва се за 

събиране на информация за замърсявания на Кесебир дере формирани във водосборната 
зона на дерето.   

За отчетната година са анализирани 3 броя водни проби. Резултатите от 
изследваните показатели  показват, че концентрацията на алуминиеви йони (Al) в пробата 
от 29.05.2015 г. е била 0,026 mg/l, при установена норма съгласно Наредба Н-4 от 0,25 
mg/l. по изследваните показатели за „добро“ състояние. При следващите две измервания 
концентрацията пада първо до 0,024 mg/l през месец август, а през декември е под 
границите на откриване на използваният метод за анализ.  
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• ESW 04 – р. Егречка река – преди сливане с Кесибир дере 
 
Пункта се намира в южна посока на 500 м. разстояние от бъдещата обогатителна 

фабрика. Използва се за събиране на информация за замърсявания на р. Егречка 
формирани във водосборната и зона. Пунктът е фонов, поради това че се намира по 
течението над минния обект.  

За отчетната година са анализирани 3 броя водни проби. Резултатите от 
изследваните показатели показват, че с изключение на една от пробите взета на 18.08.2015 
г., в която оловните йони са били в концентрация 0,021 mg/l, която е по-висока от 
нормативната стойност в Наредба за СКОС от 0,014 mg/l, превишава и индивидуалното 
емисионно ограничение за оловни йони в Разрешителното за заустване на отпадъчни води 
от 0,01 mg/l.  

 
• ESW 05 Буюк дере преди вливане в р. Крумовица 
 
Пунктът има за цел да показва замърсявания идващи към р. Крумовица от махали 

намиращи се във водосборната зона на дерето. Буюк дере е десен приток на р. Крумовица. 
За отчетната година  са анализирани 2 водни проби. Второ пробовземане през септември  
2015 не е осъществено, поради липса на вода.  

Резултатите от изследваната водна проба по изследваните показатели  показват, че 
концентрациите на замърсители в отчетната 2015 година остава под нормативно 
определените стойности в НАРЕДБА № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на 
повърхностните води 
 

• ESW 06 Калджик дере – преди моста при махала Победа на село Овчари.  
 
Показва качеството на водите на дерето преди преминаване на довеждащия път 

към минния обект и преди преминаването на дерето покрай минния обект. 
За отчетната година са анализирани 2 броя водни проби. Проба през месец 

септември не взимана поради липса на вода.  
Резултатите от изследваните показатели  показват, че с изключение на една 

повишена концентрация на железни йони отчетена след пробовземане на 09.12.2015 г., 
когато концентрацията достига 0,14 mg/l при определен стандарт за качество от 0,1 mg/l 
регламентирани в НАРЕДБА № Н-4, не са отчетени други по-високи стойности за 2015 г. 

 
• ESW 07 Калджик дере преди вливане в Крумовица 
 
Пункта се намира в север-северозападна посока на 300 м. разстояние от точката на 

вливане на Калджик дере в р. Крумовица. Водите от това дере са пряко свързани с оттока, 
който пада като валеж върху Ада тепе. Пунктът има за цел да събира данни за 
замърсявания на р. Крумовица идващи от населени места намиращи се във водосборната 
зона на дерето и бъдещият минен обект.  
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Пунктът е опробва веднъж през отчетния период. Като другите два пъти е бил сух. 
Анализите не показват замърсявания по опробваните компоненти.  
 

• ESW 08 река Крумовица след северна шахта на съоръжението за съхранение 
на минни отпадъци. 
 

За отчетната година са анализирани 3 броя водни проби. Резултатите за отчетния 
период не показват замърсяване. 

 
• ESW 09 р. Крумовица  
 
Пункта се намира на около 100 м., преди точката на заустване на отпадъчни води. 

Този пункт е референтен за пункт ESW 10. Представя качество на водите на р. Крумовица 
преди заустване на водите след пречиствателната станция. 

Води от пункта се опробвани 3 пъти през 2015 г. Анализите показват, че в 
изследваната водна проба от 18.08.2015 г. в пробата се откриват следните по-високи 
концентрации и от изискуемите по Наредба Н-4: 

- Азот – амониев (NH4
+ - N), с концентрация от 1,93 mg/l при стандарт за 

качество от 0,65 mg/l по Нредба Н-4; 
- Азот – общ (Nобщ), с концентрация от 3,6 mg/l при нормативно допустим от 2,5 

mg/l по Нредба Н-4; 
- Фосфати (PO4

3--P), с концентрация от 0,21 mg/l при нормативно допустим от 
0,15 mg/l по Нредба Н-4; 

- Манганови йони (Mn), с концентрация от 0,15 mg/l при нормативно допустим от 
0,05 mg/l по Нредба Н-4; 

- Железни йони (Fe), с концентрация от 1,13 mg/l при нормативно допустим от 
0,1 mg/l по Нредба Н-4; 

- Медни йони (Cu), с концентрация от 0,031 mg/l при нормативно допустим от 
0,022 mg/l по Нредба Н-4. 

Прави впечатление, че повишените концентрации в този референтен пункт ESW 09, 
корелират почти напълно с повишените коцентрации в ESW10, с изключение на 
концентрацията на медни йони, която е под нормативните изисквания в ESW10.  
Концентрациите на замърсители са в пряка връзка с близките земеделски земи и торенето 
им и заустваните тръби от градската канализация без пречистване. 
 

• ESW 10 р. Крумовица след точката на заустване на отпадъчни води от 
минния обект 

 
Пункта се намира по течението на р. Крумовица на около 100 м., след точката на 

заустване на отпадъчни води. Има за цел да допринесе за оценка на въздействието на 
заустените количества пречистени води върху качеството на водите в реката. До 2014 е 
наименуван като пункт 02.  
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През отчетния период точката е опробвана 3 пъти. При първото опробване през 
месец май на 29.05.2015г. има два компонента, които са били с повишени коцентрации: 

- Алуминиеви йони (Al), с концентрация от 0,35 mg/l, при нормативно допустим 
от 0,025 mg/l по Нредба Н-4;  

- Железни йони (Fe), с концентрация 0,48 mg/l, при нормативно допустим от 0,1 
mg/l по Нредба Н-4. 

 
При второто измерване на 18.08.2015г. са измерени следните по-високи от 

стандарта за качество стойности: 
- Азот – амониев (NH4

+ - N), с концентрация от 2,81 mg/l при стандарт за 
качество от 0,65 mg/l по Нредба Н-4; 

- Азот – общ (Nобщ), с концентрация от 5 mg/l при нормативно допустим от 2,5 
mg/l по Нредба Н-4; 

- Фосфати (PO4
3--P), с концентрация от 0,3 mg/l при нормативно допустим от 0,15 

mg/l по Нредба Н-4; 
- Манганови йони (Mn), с концентрация от 0,14 mg/l при нормативно допустим от 

0,05 mg/l по Нредба Н-4; 
- Железни йони (Fe), с концентрация от 0,16 mg/l при нормативно допустим от 

0,1 mg/l по Нредба Н-4; 
Забелязва се пряката връзка на двата пункта ESW 09 и ESW 10, като единствената 

разлика е в концентрацията на медните йони, които в ESW 10 са установени, но в един 
порядък по-ниска концентрация. Прави впечатление, че концентрацията на амониеви и 
фосфатни йони, както и концентрацията на общ азот се повишават от ESW 09 до ESW 10, 
връзката на двата пункта по метални йони е обратнопропорционална, тоест намалява 
между двата пункта по течението, което вероятно се дължи на малко по-високото 
съдържание на водородни катиони в средата потвърдено от почти неутралната стойност 
на pH за двата пункта. Вероятно свободните водородни йони образуват бързо 
хидрокарбонати, а от там и свързват йони на метали, с което се обяснява и пада в 
концентрацията им. Замърсяването с всички описани по-горе замърсители вероятно се 
дължи на няколкото тръби от градската канализация, които без пречистване се вливат в 
реката или в зависимост от сезона и в пясъците и. Допълнителна прична са всички 
обработваеми площи, които се намират по течението на р. Крумовица преди двата пункта. 
 

Това води към пряката корелация на количеството повърхностен отток, който 
преминава през коритото на реката и действа на разреждането на замърсителите. Поради 
това разреждане на водите и данните за водите са за чисти води по Наредба Н-4.  

 
6.1.2 Подземни води 

 
Проби от подземни води са взети съгласно графика за мониторинг с някои 

изключения. Не са взети проби от мониторингов пункт  EGW 07, тъй като e подземен 
шахтово-тръбен кладенец за водоснабдяване на минния обект и е косервиран и пломбиран 
от БД – Пловдив, по искане на Дружеството. Други пунктове като EGW 01, 09 и 10 все 
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още не сa изградени. През 2015 г. събирането на данни за статични водни нива на 
подземни води продължи и данните са достъпни в Приложение 4, както и кратък анализ на 
динамиката им. Режимът на наблюдение на тези пунктове дава възможност за 
проследяване динамиката в изменението на статичното водно ниво и химическия състав 
на подземните води. По този начин се набират данни, които да се използват за сравнение 
при бъдещо оценяване на евентуалното индиректно влияние от рудничния комплекс върху 
подземните води. Колебанията в статичните водни нива на тези води се определят от 
условията на подхранване и от сезонните климатични особености. Анализа показва, че 
няма пряка връзка между измерваните водни нива в различните пиезометри, както и че 
всички имат пряка зависимист на подхранване от валежите. 

 
Пунктовете и анализираните пунктове за подземни води са следните: 

 
• Сондаж EGW 01 е проектен. Намира  на североизток от обекта  и представя 

пукнатинни подземни води течащи към р Крумовица от североизточния  сектор 
на Ада Тепе. Разположен в еоценски пясъчници и конгломерати.. Пункта има за 
цел да следи качеството на водите в ПВТ с код BG3G00PtPg2023 - Пукнатинни 
води – Крумовград-Кирковска зона. 

 
Анализ на води през 2015 г. не е правен, тъй като сондажа е проектен.  

 
• Пункт EGW 02, е кладенец намиращ се на И-СИ от рудника в долната част на 

склона (в мах. Чобанка) и представя подземни води в палеоценски 
брекчоконгломерати и пясъчници (Крумовградска група) с посока на дрениране  
на изток-североизток към р. Крумовица. Пункта има за цел да следи качеството 
на водите в ПВТ с код BG3G00PtPg2023 - Пукнатинни води – Крумовград-
Кирковска зона.  

 
Химическият анализ на взетата проба показва, че във водите всички изследвани 

показатели отговарят на стандарта за качество съгласно Наредба №1/2010 за проучване, 
ползване и опазване на подземните води, с изключение на арсена (As) в пробата от месец 
18.08.2015 г, при която стойността в пробата е 11 µg/l при станадрт за качество от 10 µg/l.  
 

• Сондаж EGW 03, разположен в метаморфния комплекс (метагранити и 
гранитогнайси) на западния склон на Ада тепе и представя подземни води 
течащи към Калджик дере от водосбора на западния склон на находището. 
Пункта има за цел да следи качеството на водите в  ПВТ с код BG3G00PtPg2023 
- Пукнатинни води – Крумовград-Кирковска зона.  

 
Химическият анализ на взетите проби през 2015 г. показва, че водите отговарят на 

стандарта за качество съгласно Наредба №1/2010 за проучване, ползване и опазване на 
подземните води, с изключение на описаните в таблицата.  
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Показател  Стандарт за 
качество по 
НАРЕДБА № 
1/2010   

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория на 
29.05.2015 

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория на 
18.08.2015 г. 

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория на 
09.12.2015 г. 

Манган (Mn) 50 µg/l 230 µg/l 510 µg/l 101 µg/l 
Желязо (Fe) 200 µg/l 51 µg/l 3320 µg/l 150 µg/l 
Арсен (As) 10 µg/l <5 41 µg/l 8,5 µg/l 

 
Вероятно появата на железните и арсеновите йони, над изискуемите от стандарта за 

качество ниво, се дължи на по-ниското ниво, на разреждане на водите през летните 
месеци, поради намаленото количество на валежите.   

 
• Сондаж EGW 04 разположен в метаморфните скали от склона пред терасата на 

р. Крумовица и представя подземни води, течащи на юг  под депото за минни 
отпадъци. Пункта има за цел да следи качеството на водите в ПВТ с код 
BG3G00PtPg2023 - Пукнатинни води – Крумовград-Кирковска зона.  

 
Химическият анализ показва, че изследваните показатели отговарят на стандарта за 

качество определен в Наредба №1/2010 за проучване, ползване и опазване на подземните 
води. Регистрирани са следните отклонения: 

 
Показател  Стандарт за 

качество по 
НАРЕДБА № 
1/2010   

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория на 
29.05.2015 

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория на 
18.08.2015 г. 

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория на 
09.12.2015 г. 

Манган (Mn) 50 µg/l 120 µg/l 105 µg/l 50 µg/l 
Желязо (Fe) 200 µg/l 47 µg/l 210 µg/l 170 µg/l 

*стойност над стандарта по Наредба №1 

 
Завишените концентрации на желязо вероятно се дължат на корозията на 

обсадните тръби. По-високите концентрации на манган вероятно се дължат на естествени 
процеси на окисление и хидрогеоложката динамика на подземните води. 
 

• EGW 05, помпена станция за питейно-битово водоснабдяване „Крумовград”, 
разположена в алувиалните материали на река Крумовица.Показва има ли 
влошаване на качеството на подземните води предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване. Пункта има за цел да следи качеството на водите в кватернерен 
водоносен хоризонт от водно тяло с наименование BG3G000000Q010 „Порови 
води в Кватернер – река Арда”. 

 
Химическият анализ показва, че изследваните показатели отговарят на записаните 

в Наредба №9 за качеството на водите предназначени за питейно битови цели. 
Регистрирани са следните отклонения: 
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Показател  НАРЕДБА 
№ 9 за 
качеството 
на водите за 
питейни 
цели  

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория 
на 29.05.2015 

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория 
на 18.08.2015 
г. 

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория 
на 09.12.2015 
г. 

нитрати 
(NO3) 

50 µg/l 50 µg/l 2,9 µg/l 4 µg/l 

обща α 
активност 

0,1 Bq/l 0,099 Bq/l 0,117 Bq/l 0,048 Bq/l  

ешерихия 
коли 

0/100 
cfu/100cmʒ 

1/100 1/100 1/100 

колиформи 0/100 
cfu/100cmʒ 

22/100 7/100 43/100 

ентерококи 0/100 
cfu/100cmʒ 

0/100 2/100 5/100 

клостридиум 
перфрингенс 

0/100 
cfu/100cmʒ 

0/100 2/100 0/100 

*стойност над стандарта по Наредба №1 

 
В пункта прави впечатление неколкократното откриване на вредни за човешкия 

организъм микроорганизми в питейната вода. Друго явление е коцентрацията на 
нитратите през месец май, което с голяма вероятност се дължи на торенето на 
заобикалящите водоизточника земеделски земи в терасата на р. Крумовица, както и лекото 
повишаване на алфа лъчението при пробата през месец юли. 
 

• EGW 06, Помпена станция за питейно-битово водоснабдяване „Овчари” – 
Крумовград – II.,разположена в алувиалните материали на река Крумовица. 
Показва има ли влошаване на качеството на подземните води предназначени 
за питейно-битово водоснабдяване. Пункта има за цел да следи качеството 
на водите в кватернерен водоносен хоризонт от водно тяло с наименование 
BG3G000000Q010 „Порови води в Кватернер – река Арда”. 

 
Химическият анализ показва, че изследваните показатели отговарят на записаните 

в Наредба №9 за качеството на водите предназначени за питейно битови цели. 
Регистрирани са следните отклонения: 

 
Показател  НАРЕДБА 

№ 9 за 
качеството 
на водите за 

Наредба 
№1 за 
подзмени 
води 

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория 
на 29.05.2015 

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория 
на 18.08.2015 

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория 
на 09.12.2015 
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питейни 
цели  

г. г. 

колиформи 0/100 
cfu/100cmʒ 

- 10/100 0/100 0/100 

ешерихия 
коли 

0/100 
cfu/100cmʒ 

- 1/100 0/100 0/100 

бромати 10 µg/l - 26 <10 <10 
Хлор 
(свободен) 

0,3 mg/l - 0,111 mg/l 0,392 mg/l 1,52 mg/l 

*стойност над стандарта по Наредба №1 

 
Високата концентрация на свободен хлор вероятно се дължи на засилено 

хлориране на питейните води. В пробата от месец май, се вижда повишен брой опасни 
микроорганизми за чаовешкото здраве, които в следващите проби са сведени до 0. 
Интересна за отбелязване е еднократната повишена стойност на броматите, която е добре 
да бъде проследена и през следващите години. 

 
• EGW 07 Кладенец за водоснабдяване на минния обект, разположен в 

алувиалните материали на река Крумовица. Показва има ли влошаване на 
качеството на подземните води предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване. Пункта има за цел да следи качеството на водите в 
кватернерен водоносен хоризонт от водно тяло с наименование 
BG3G000000Q010 „Порови води в Кватернер – река Арда”. При 
приключване на строителството на шахтово-тръбния кладенец към Плана за 
мониторинг ще се приложи  схема с конструкцията на съоръжението за да е 
ясно къде зауства дренажния лъч в шахтово-тръбния кладенец и литоложка 
колонка.   

 
Анализ на води през 2015 г. не е правен, тъй като водоизточника е пломбиран.  

 
• EGW 08 проектен в района на Ада тепе - На висока кота на Ада тепе 

представляващ референтен пункт над съоръжението за минни отпадъци. 
Разположен в метаморфни скали – метагранити и гнайси на места с редки 
прослоявания от шисти. Подземните води са пукнатинен тип, с посока на 
дрениране към река Крумовица.Пункта има за цел да представи фонова 
характеристика на подземните води, които текат към ИССМО. 

 
Проби са взети от инжинерно-геоложки сондаж на около 200 м. западно от 

бъдещият пункт, за да се трубат данни до изграждането на пиезометър в конкретната 
локация. Химическият анализ на взетите проби показват, че изследваните показатели 
отговарят на Наредба №1/2010 за проучване, ползване и опазване на подземните води. 
Регистрирани са следните отклонения: 
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Показател  Наредба №1 
за подзмени 
води 

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория 
на 29.05.2015 

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория на 
18.08.2015 г. 

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория на 
09.12.2015 г. 

обща 
индикативна 
доза 

0,1 mSv/год 0,021 mSv/год 0,113 mSv/год 0,085 mSv/год 

обща α 
активност 

0,1 Bq/l 0,113 Bq/l 0,67 Bq/l 0,517 Bq/l 

перманганатн

а 
окисляемост 

5 mg О2/l 1,86 mg О2/l 2,61 mg О2/l 6,4 mg О2/l 

манган 50 µg/l 14 µg/l 14,4 µg/l 160 µg/l 
желязо 200 µg/l 43 µg/l 2 µg/l 350 µg/l 
нефтопродук

ти 
50 µg/l <20 µg/l <20 µg/l 58 µg/l 

*стойност над стандарта по Наредба №1 

 
Високите концентрации на желязото (Fe) в последната проба вероятно са в 

следствие от силно корозирала метална тръба на сондажа.  
Източника на повишената алфа активност в последните две проби, както и 

повишената еднократно измерена обща индикативна доза в пробата от юли е трудно да се 
определи без по-дългосрочни наблюдения. 

Повишената концентрация на манган вероятно се дължи на понижените статични 
водни нива, а от там и количества вода, в които се излужват металите. Същото важи и за 
нефтопродуктите. Хипотезата се потвърждава и от анализите направени на измерваните 
статични водни нива в сондажите, като те са варирали, както следва:  

• На 20.05.15 – 12,98 м.;  
• 14.08.15 – 14,35 м.;  
• 10.12.15 – 15,18 м. 

 
Движение на нивата на подземните са представени в графиката отдолу (с тъмната 

линия). С червено, стълбчета представят валежите със съответните им количества. Видима 
е връзката на подхранването на подземните води от валежите, но естествено това се 
случва със съответното закъснение във времето при различните сондажи. Подхранването 
зависи силно и от интензивността на валежа. На графиката подхранването на подземните 
води се „вижда“ в пиковете показани със зелени стрелки, те са следствие от падналите 
валежи (червени стълбчета), докато плавните покачвания на кривата са зоните, в които 
водните нива спадат, (показани са с червени стрелки). Със синя стрелка е показана една 
зона на насищане с води, след която се вижда и много силно изразен пик в покачването на 
нивото на подземните води. Това е дълготрайната корелация между насищането на 
пукнатините, след дълъг период на липса на достатъчни количества валежи, и последващ 
период след насищането с води на порите (пика показан с зелена стрелка). 
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Повишената перманганатна окисляемост говори за вероятен ферментационен 

процес, но няма видими доказателства за това твърдение във водната проба. 
 

• EGW 09 проектен. В петата на северния дял на ИССМО, между северен 
зумпф и река Крумовица. Разположен в метаморфни скали – метагранити и 
гнайси на места с редки прослоявания от шисти. Подземните води са 
пукнатинен тип, с посока на дрениране към река Крумовица. Пункта има за 
цел да следи качеството на подземните води, които текат след ИССМО.     

 
Пунктът не е анализиран, тъй като не е изграден все още. 

 
• EGW 10 проектен. В петата на южния дял на ИССМО, между южен зумпф и 

река Крумовица. Разположен в метаморфни скали – метагранити и гнайси на 
места с редки прослоявания от шисти. Подземните води са пукнатинен тип, 
с посока на дрениране към река Крумовица. Пункта има за цел да следи 
качеството на подземните води, които текат след ИССМО. 

 
Пунктът не е анализиран, тъй като не е изграден все още. 

 
• EGW 11 - Помпена станция на с. Звънарка. Каптираните извори са 

водоизточници непопадащи в терасата на р. Крумовица. Дренират води в 
отложенията на палеогена. Пункта има за цел да следи качеството на водите 
предназначени за питейно-битово водоснабдяване. 

 
Анализът на водните проби от помпената станция EGW 11 показва, че няма 

концентрации на йони, които да превишават записаните в Наредба №9/16.03.2001  за 
качеството на водата, предназначена за питейно-битови цел, с изключение на следните 
дати с превишени концентрации на следните показатели: 

 
Показател  Наредба №9 

за питейни 
води 

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория 

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория на 

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория на 

0,00

50,00

100,00

150,00

-0,29

4,71

9,71

14,71

19,71

16.10.2010 г. 16.10.2011 г. 16.10.2012 г. 16.10.2013 г. 16.10.2014 г. 16.10.2015 г.



 

 

 
36 

 

на 29.05.2015 18.08.2015 г. 09.12.2015 г. 
алуминий 200 µg/l 1300 µg/l 15 µg/l <8,0 µg/l 
манган 50 µg/l 100 µg/l 4,4 µg/l 4 µg/l 
желязо 200 µg/l 1300 µg/l 140 µg/l 19 µg/l 
ешерихия коли 0/100 

cfu/100cmʒ 
1/100 2/100 2/100 

колиформи 0/100 
cfu/100cmʒ 

16/100 42/100 18/100 

ентерококи 0/100 
cfu/100cmʒ 

0/100 2/100 1/100 

обща α 
активност 

0,1 Bq/l 0,049 Bq/l 0,094 Bq/l 0,119 Bq/l 

*стойност над стандарта по Наредба №1 

 
Вероятно високата концентрация на алуминий, манган и желязо, вероятно се 

дължи на малко количество вода във водоизточника, който се намира в варовикова основа 
през, която дренирането на водите, неможе да бъде сравнено с нито един друг наблюдаван 
пункт за питейни води, тъй като те се намират в алувиалната тераса на р. Крумовица. Не 
са налични данни за водните нива и количества налични във водоизточника, което 
означава, че горните вероятности са базирани само на предположения. 

Вероятно същите са и причините за наличието на развили се микроорганизми 
във водите.  

В тази проба паралелно се появяват и хром и никел, които не се откриват в 
другите опробвани пунктове, но концентрацията им е под изискуемата за питейни води. 

 
• EGW 12 - Тръбен кладенец на помпена станция село Гулийка. Разположен е 

в алувиалните терасни отложения на р.Крумовица. Пункта има за цел да 
следи качеството на водите предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване. 

 
Анализът на водните проби от помпената станция EGW 12 показва, че няма 

концентрации на йони, които да превишават стандарта за качество съгласно Наредба 
№9/16.03.2001  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 
Показател  Наредба №9 

за питейни 
води 

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория 
на 29.05.2015 

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория на 
18.08.2015 г. 

Анализ в 
Акредитирана 
лаборатория на 
09.12.2015 г. 

ешерихия коли 0/100 
cfu/100cmʒ 

1/100 0/100 0/100 

колиформи 0/100 
cfu/100cmʒ 

18/100 0/100 0/100 

Хлор 
(свободен) 

0,3 mg/l 0,153 mg/l 0,488 mg/l 0,39 mg/l 
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обща α 
активност 

0,1 Bq/l 0,024 Bq/l 0,084 Bq/l 0,141 Bq/l 

*стойност над стандарта по Наредба №1 

Причините вероятно са същите като при пункт EGW 11. 
 
6.2 Въздух. 

  
Измервания на качеството на атмосферния въздух са направени два пъти през 

февруари и през месец август. Оценка на качеството на атмосферният въздух беше 
извършена от акредитирана лаборатория на ИАОС, регионална лаборатория Стара Загора. 
До стартиране на строителната фаза на проекта ще продължи събиране на данни за 
качеството на атмосферният въздух и динамиката. Натрупването на базисни данни ще 
позволи в бъдеще да бъде оценен по-коректно ефекта от дейностите по добив и 
преработка на рудите от участък „Ада тепе” на находище „Хан Крум”.  

 Резултатите от анализите за всички мониторингови пунктове са представени в 
Приложение 3. 

 
Измерените параметри от акредитираната лаборатория са - азотен оксид (NO), 

азотен диоксид (NO2), серен диоксид (SO2), сероводород (H2S), озон (O3), амоняк (NH3), 
въглероден оксид (CO), метан (CH4), фини прахови частици с размер до десет микрометра 
(ФПЧ10), суспендирани частици, олово (аерозол) (Pb), бензен, полициклични ароматни 
въглеводороди (ПАВ), тежки метали – кадмий (Cd), никел (Ni) и живак (Hg), арсен (Аs). 

 
 Като цяло може да се направи заключение, че качеството на атмосферният въздух е 

добро.  
Резултатите са сравнени със стойности в Наредба №12/15.07.2010г. за норми на 

серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и 
озон в атмосферния въздух, както и с нормите записани в Наредба №14/23.09.1997г. за 
норми на пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на 
населените места. 

Изводът от направеният анализ на данните измерени от акредитираната 
лаборатория на РЛ-Стара Загора е, че няма превишени концентрации на замърсители.  

Резултатите от собствените измервания на фини прахови частици с размери до 10 и 
до 2,5 микрометра, също не показват превишаване на концентрациите записани в Наредба 
12. Изчислените концентрации на отложен прах върху единица земна повърхност, също не 
превишават нормативно установените от 350 мг/кв2/денонощие, записани в НАРЕДБА № 
2 от 19 февруари 1998 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни 
газове) на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници. 

Може да се отбележи, че усреднените часови стойности за фини прахови частици 
през зимните месеци ноември и декември, често преминават над нормативно установените 
прагове, но не се задържат в границите над прага за ФПЧ10 за периоди над 24 часа от 50 
µg/m3, което не позволява часовите превишавания да бъдат обединение и отчетени като 
замърсяване на въздуха. По-отношение на ФПЧ2,5 се наблюдава, предимно през зимните 
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месеци, повишени концентрации в усреднените данни за час, но те немогат да бъдат 
изчислени за година, тъй като нормата определена в Наредба 12 е средногодишна и е 25 
µg/m3. Резултатите за 6-те месеца от началото на непрекъснатите измервания не показват 
превишаване на 6 месечна база. 

Резултатите от собствения постоянен мониторинг на фини прахови частици и 
отложен прах са представени в Приложение 3 

 
6.3 Почви. 

 
Почвените проби са взети при широкомащабно изследване на почви в цялата 

концесионна площ.  
Осъществено бе през месец октомври 2015 г. от екип лицензирани експерти от 

ИПАЗР „Н.Пушкаров“. Подходът за пробовземане отговаря на изисквания за екологичен 
мониторинг. Всяка средна проба се състои от пет индивидуални вземания, като местата 
отстоят на 2 метра от фиксираната точка. При възможност бяха взети и почвени проби на 
втора дълбочина (20-40 м). Предвид скалистия релеф това бе ограничено за 5 проби. 

Всички проби са изсушени, пресети през сито 2 mm и подготвени за анализ. При 
определяне на почвената реакция и разлагането за определяне на общи форми на тежки 
метали бе извършено стриване на сито (ахат). 

Подготовката на пробите и провеждането на екстракцията бе съгласно изискванията 
на Наредба 3/2008 за вредни вещества в почвата с aqua regia  

Аналитичните измервателни процедури се извършиха в акредитирана лаборатория 
към Минно-геоложкия университет на апарат с индуктивно-свързана плазма. 

Резултатите за 8-те проби включени в Плана за собствен мониторинг на ДПМК са 
представени в следващата таблица: 

 
 Опис № As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

  mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

ESS 1 242 <1 173 65.0 <0.5 161 18.1 113 

ESS 2 107 <1 98.2 38.2 <0.5 90.0 12.0 79.4 

ESS 3 21.1 <1 64.2 44.7 <0.5 38.9 9.5 158 

ESS 4 <10 <1 120 57.8 <0.5 53.7 7.1 148 

ESS 5 98.1 <1 107 57.7 <0.5 80.7 18.4 109 

ESS 6 25.6 <1 48.4 48.1 <0.5 51.7 34.8 152 

ESS 7 85.4 <1 75.8 46.5 <0.5 108 16.9 100 

ESS 8 <10 <1 31.1 26.2 <0.5 27.8 19.9 90.9 

*стойностите в червено са над записаните прагове в Наредба 3/2008 за вредни вещества в почвата 
 

Доклада от анализ на всички почвени проби, както и анализ на проби от пчелен мед  
са представени в Приложение 6 Прави впечатление, че анализа на безопасността и в 5-те 
проби от мед, по отношение на вредни вещества (метали и металоиди), показва липса на 
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отчетени съдържания, въз основа на използвания уред. Това показва, че всички проби мед 
могат да се характеризират като безопасни за консумация от хранителна гледна точка.  

  
6.4 Биологичен мониторинг. 

          
Мониторинг на влечуги: През отчетния период дните за мониторинг на двата 

защитени вида сухоземни костенурки – шипоопашата (Testudo hermanni) и шипобедрена 
(Testudo graeca) бяха увелични до 45 човекодни. Това позволи мониторинга да обхване 
месеците от април до септември и да даде по-пълна картина състоянието на популацииите 
в два много важни момента от годишния им цикъл, а именно след зимната хибернация и 
преди нея. Натрупаното количество данни от началото на мониторинга на видовете през 
2012 г. до днешна дата е представен в подробен доклад за мониторинг на двата вида. 
Доклада може да бъде видян в Приложение 8. 
       Мониторинг на насекоми: Паралелно с работата по мониторинг на сухоземни 
костенурки и бумки са проведени 40 теренни работни дни през месеците май, юни, юли и 
август по мониторинг  на вида Четириточковата меча пеперуда (Euplagia quadripunctaria). 
При изследванет вида е установен на Ада тепе. Екземпляри са установени на практика 
само в акациеви гори (Robinia pseudoacacia) или в непосредствена близост до тях. Този 
мониторинг ще се изпълнява ежегодно по време на етапа на строителството (максимум 
две години) и до 3-тата година на експлоатацията. От 4-тата година наблюдението може 
да се извършва през година. 
      Мониторинг на земноводни: В резултат на теренните проучвания през 2013 г. се 
установи, че видът  Жълтокоремна бумка, (Bombina variegata) е с ниска численост в 
района. Не може да служи за мониториране на въздействие от страна на бъдещия проект. 
В Приложение 8, е представен „Доклад за извършен биологичен мониторинг на 
животински видове от клас Насекоми (Insecta), клас Земноводни (Amphibia) и клас 
Влечуги (Reptilia) – район на участък „Ада тепе” на находище „Хан Крум”. 
 

Извън заложените в Плана за мониторинг на Дружеството през 2015г. е направен 
мониторинг на видовете прилепи, резултатите от който могат да бъдат разгледани в 
Приложение 8. 
 

6.5 Шум. 

 
През 2015г. е направен анализ на шум в 6 точки находящи се около бъдещият 

минен обект. Всяка точка на измерване е посетена три пъти за измерване на дневен, 
вечерен и нощен шум, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за 
показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните 
части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, 
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума 
върху здравето на населението (Наредба 6). 
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Резултатите от измерванията в 6-те точки са сравнение със записаните норми за 
еквивалентно ниво на шум записани в Наредба 6. Нормите използвани за сравнение са 
представени в долната таблица: 
 
Територии и устройствени зони в урбанизираните територии и 
извън тях 

Еквивалентно ниво на 
шума в dB(A) 
ден вечер нощ 

1. Жилищни зони и територии 55 50 45 
 

Освен анализа на стойностите по часови пояси е направен анализ и за 
еквивалентните стойности за 24 часа. 
 
 

Наименование Вид L ден L вечер L нощ L 24 
  Жилищни зони и територии 55 50 45 - 

  Производствени зони 70 70 70 - 

  мерна единица dB (A) dB (A) dB (A) dB (A) 
1 Крумовград (кв. 
Изгрев) 

Шум в жилищна зона 41,5 33,17 34,17 42,29 

2 мах. Сойка* Шум в жилищна зона 40,3 34,59 35,76 42,88 
3 мах. Върхушка* Шум в жилищна зона 42,6 35,31 37,9 44,97 
4 мах. Победа* Шум в жилищна зона 46,5 47,1 44,9 51,83 
5 с. Дъждовник Шум в жилищна зона 40,9 43,15 44,12 50,14 
6 Минен обект** Шум в производствена зона  -  -  -  - 
7 мах. Чобанка* Шум в жилищна зона 43,3 33,71 34,56 43,32 
 * всички са махали на с. Овчари. 
** Измерванията ще започнат, когато има производствени дейности. 
 

Анализа на данните показва, че всички измервания са под съответните нормативно 
изискуеми. Прави впечатление близостта на измерените стойности за еквивалентно ниво 
на нощен шум в мах. Победа (44,9 dB (A)) и с. Дъждовник (44,12 dB (A)), които са доста 
близики до нормата от 45 dB (А) за нощен шум. Високите стойности се дължат на 
периодичен лай на кучета, както и свуци издавани от щурци. 

 
6.6 Взривно-сеизмични вълни. 

 
Измервание на взривно-сеизмични вълни се извършва в една точка с. Звънарка до 

път трети клас 509, който е препоръчан на Дружеството като път за достъп до бъдещият 
минен обект. Монтиран е един брой сеизмограф, който от момента на монтиране на 
03.06.2015 г. до 31.12.15г. е отчел 566 събития. Някои от регистрираните събития са 
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показани в Приложение 5, където могат да бъдат видени различни източници на 
измерениите аномалии.  
 
  

7. ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МОНИТОРИНГОВАТА МРЕЖА ЗА 
2015 Г. 

 
7.1 Ефективност 

 
Компонент води 
 
Прилаганата схема на локален мониторинг дава представа за състоянието и 

тенденциите на промяна на хидродинамичните и хидрохимични условия на повърхностно 
течащите и подземни води в района на бъдещия минен обект. На базата на анализираната 
мониторингова информация могат да се направят следните изводи за ефективността на 
мониторинговата мрежа използвана през 2015г.: 

 
• Местоположението на пунктовете дава възможност за оценка на базисната картина 

на състоянието на водите, като дава възможност за сравнение с бъдещо евентуално 
замърсяване на повърхностните и подземни води в резултат на производствената 
дейност на “Дънди Прешъс Металс Крумовград” ЕАД, по данни за 
хидрогеоложките и хидрохимични условия в близост до контурите на бъдещият 
рудник, представящи различните видове подземни води, които по един или друг 
начин са свързани геоложки с рудното тяло на Ада тепе и пластовете под него; 
 
Компонент въздух 
 
Прилаганата схема на локален мониторинг дава представа за състоянието и 

тенденциите на промяна на качеството на атмосферният въздух в района на бъдещия 
проект. На базата на анализираната мониторингова информация може да се направи 
извода, че така избраната схема е достатъчно ефективна и дава представа за: 

 
• Качеството на атмосферният въздух като единствен източник на информация за 

Дружеството; 
• Местоположението на пунктовете дава възможност за оценка на базисната картина 

на качеството на атмосферният въздух, като дава възможност за сравнение с 
бъдещо евентуално замърсяване в резултат на производствената дейност на “Дънди 
Прешъш Металс Крумовград”ЕАД; 

• Разполагането на прахомери в три населени места, работещи в непрекъсната режим 
на събиране на данни, дава възможност за запознаване с настоящата ситуация, 
преди да има каквито и да било дейности на бъдещият минен обект. В трите точки 
поставените уреди събират данни не само за ФПЧ10, каквото е изискването на 
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Плана за мониторинг, но в допълнение събират данни и за респираторната фракция 
ФПЧ2,5, която също крие рискове за човешкото здраве; 

• Уредите за отложен прах дават представа за настоящата ситуация и резултатите 
могат да бъдат сравнени с данни от всички етапи на работата на бъдещият минен 
обект.  
 
Биологичен мониторинг 

 
С развитието на Проекта за добив и преработка на златосъдържащи руди се развиха 

и разбиранията на Дружеството по отношение на опазването на защитените видове 
животни в защитена зона „Източни Родопи“, в която изцяло попада бъдещият минен 
обект. Това доведе до изготвянето на Плана за действие за биоразнообразието (ПДБ), със 
силен акцент върху развитието на хабитатите за двата защитена вида костенурки 
(шипоопашата и шипобедрена сухоземни костенурки), като основните цели на плана са 
подобряване на хабитатите в близост до минния обект, предразполагане на локалните 
популации сухоземните костенурки за активно развитие и борбата с бракониерството. За 
изпълнението на дейностите по ПДБ, бе изработен проект за прилагане на записаните в 
плана действия и дейности. Част от дейностите по плана бяха приложени през 2015, като 
може да се твърди че те спомогнаха за уточняване и конкретика на развитите в плана цели 
и действия за постигането им. Това бяха дейностите по картиране на местообитанията в 
зона около минния обект, идентифициране на места за създаване на противоерозионни 
малки съоръжения, които да имат роля на малки водоеми задържащи вода в сухи месеци 
от годината, от които да се възползват животни и други конкретни дейности вписани в 
проекта.  

Паралелно съгласно Плана за мониторинг на видовете и ПДБ, беше засилена 
интензивността на мониторинга на сухоземните костенурки, като доклада представя 
развитието на популациите в период от 2012 до 2015 г. В допълнение на записаните 
изисквания за мониторинг в Плана за мониторинг, чрез ПДБ са добавени зони за 
мониторинг, които са индикаторни за развитието на популациите.  

Анализите и оценката в резултат на наблюденията на терен ще продължат да бъдат 
изготвяни, отчитайки взаимовръзката между абиотичната, биотичните и антропогенни 
фактори, в резултат на които ще се прогнозират, закономерностите в природната среда и 
въздействието на външните стресови фактори. 

 
Почви 
 
През 2015г. беше направено мащабно проучване включващо на само 7-те точки 

заложени в мониторинговия план, а над 90, които бяха развити в конретна мониторингова 
мрежа. Целта беше да се покаже настоящото състояние на почвите и необходимостта от 
интервенции за подбряването им. Едновременно с това наблюдение в по-широка мрежа 
беше създадена базисна карта, която да помогне в бъдещите сравнения на състоянието на 
почвите след започване на дейността на минния обект.  
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В допълнение беше направен анализ на 5 проби от пчелен мед взети от пчелини, 
които се намират в близост до бъдещият минен обект, както и референтни такива, които 
също да бъдат използвани за сравнение в бъдещите дейности на Дружеството.  

 
Шум 
 
Измерванията на шум към момента показват стойностите без да има промишлено 

натоварване. Събраните данни ще спомогната за сравняване на данните при започване на 
работа на минния обект и ще помогнат за идентифициране на ключови зони за прилагана 
на мерки за шумозащита, ако такива се налагат. 

 
Взривно-сеизмични вълни (Вибрации) 
 
Измерванията на сеизмичните вълни и вибрации в 1 точка с. Звънарка, разположена 

на 2 метра от основния път за достъп препоръчан с писмо на Областна пътно управление 
Кърджали, а именно път III-509 през селата Звънарка и Токачка, дават представа за 
натоварванията с вибрации към момента на пътното платно. Тъй като в България липсва 
регулационна рамка за нива на вибрации, които са безопасни за сгради, резултатите се 
сравняват с немския стндарт за опазване на сгради и паметници на културата (DIN 4150) и 
към момента показват стойностите без да има промишлено натоварване.  

Събраните данни ще спомогната за сравняване на данните при започване на работа 
на минния обект и ще помогнат за идентифициране на ключови зони за прилагана на 
мерки за защита от вибрации и шумозащита, по пътищата за достъп. 

 
7.2 Предложения за подобряване на ефективността 

 
Компонент води 

 
• По препоръка на ИАОС са определени местоположенията за изграждане през 2014г 

на нови пиезометрични кладенци за екологичен мониторинг. Проектните пунктове 
с наименования EGW 01, EGW 08, EGW 09,  EGW 10, са влючени в Плана за 
Мониторинг на Дружеството за 2014г. Местоположението на бъдещите пиезометри 
е представено в Приложение 4.  

• Всички  пунктове за подземни води да се изследват с определените стойности за 
стандарти за качество на подземни води посочени в Приложение 1 на Наредба 1 за 
проучване, ползване и опазване на подземни води, като за пунктовете 
представляващи ПС за питейно-битово водснабдяване с определените максимални 
стойности в Приложение 1 на Наредба 9 за качеството на водите предназначена за 
питейно-битови цели. 

• За пунктовете за подземни води, а именно пунктове за подземни води с изключение 
на EGW 05, 06, 07, 11 и 12 да се добави и калий, защото е от основните йони и 
участва в проверката на йонния баланс. 
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• Определени са местоположенията на два нови пункта за мониторинг на 
повърхностни води с наименования ESW 09 и ESW 10, по препоръка на експерти 
от  БД-ИБР Пловдив. Пунктовете са включени в Плана за Мониторинг на 
Дружеството през 2014г. Местоположението на новите пунктове е представено в 
Приложение 4. 

• Освен физикохимичните показатели за повърхностни води, в пунктовете ESW 08, 
ESW 09 и ESW 10, да се наблюдават и следните биологични елементи за качество: 
Биотичен индекс за макрозообентос („Методики за мониторинг на биологичния 
елемент макрозообентос на реки (биотичен и трофичен индекс)“) и IPS индекс за 
фитобентос-кремъчни (диатомови) водорасли ((„Методики за мониторинг на 
биологичния елемент фитобентос на реки (IPS индекс)“).  

• Да се започне събиране на данни за състоянието на повърхностните води на 
седмична база за (pH, електропроводимост, разтворен кислород, температура) в 
точките за мониторинг. Причина - натрупване на данни и създаване на модел на 
сезонна динамика на физичните качества на повърхностните води; 

• Да се продължи събирането на данни за статични водни нива в пиезометрите, до 
фазата на строителни дейности, след което броят има да се редуцира до оставащите 
съществуващи в момента по Плана за мониторинг. 

• Към съществуващите пунктове за подземните води, използвани за питейно-битови 
цели (ПС-Звънарка, ПС-Крумовград, ПС-Овчари), по препоръки от експертите от  
БД-ИБР Пловдив, в мониторинговата мрежа през 2014 е добавен и тръбен кладенец 
на ПС "Гулийка", даващ допълнителни данни за състоянието на подземните води 
използвани за питейно-битови цели. 
 

Въздух 
 

• Честотата на измерване на качеството на атмосферния въздух да бъде един път 
годишно през летния сезон. Изборът на този сезон е свързан с очакваното 
въздействие от дейността на обекта върху атмосферния въздух, което е от 
емитирани прахови частици; 

• Да се запази събирането на данни за двата размера фини прахови частици с рамери 
до 2,5 и до 10 микрометра, както и да продължи събирането на данни за отложен 
прах през целия период на дейности на Дружеството. 
 

Почви 
 

• Да  се проведе мониторинг на почви преди започване на строителство; 
 
Биологичен мониторинг 

 
• Да продължи провеждането на биологичния мониторинг за постигане на основната 

му цел осигуряване на  обективно наблюдение на въздействието от разработването 
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на участък „Ада тепе”, община  Крумовград. Да гарантира наблюдение на 
определените в доклада по оценка за съвместимост биологични компоненти в 
района на Ада тепе; 

• Да се приложат мерките записани в ПДБ и проекта за прилагането му. 
  

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Води 
 

След обобщаване на резултатите от извършените анализи през 2015г. и сравняването им 
със стандартите за качество записани в НАРЕДБА № Н-4 от 14.09.2012 г. за 
характеризиране на повърхностните води (издадена от министъра на околната среда и 
водите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г.) и индивидуалните 
емисионни ограничения записани в Разрешително за заустване на пречистени отпадъчни 
води  №33140188/21.08.2015г., издадено от Дирекция за басейново управление с център 
гр. Пловдив, могат да се направят следните заключения: 
 
1. Повърхностно течащи води, както следва: 

• река Крумовица – отговаря по изследваните показатели на Наредба №H-4, с 
изключение на наблюдаваните стоности в пункт ESW10 около 100 м след точката 
на заустване, където стойностите, на дата 20.05.15г., на алуминиеви (Al) и железни 
(Fe) йони са били по-високи от изскуемите по за „добро“ качество на водите класа 
реки, в който попада р. Крумовица, съгласно Наредба №H-4. При измерването на 
18.08.15г., отново в пункт ESW10, но този път и в пункт ESW09 (100м. преди 
точката на заустване) и за двата пункта са отчетени повишени стойности на 
амониеви йони (NH4), общ азот (Nобщ), фосфати (РО4), манган (Mn), желязо (Fe), в 
допълнение в пункт 9 и на медни (Cu) йони. При следващото измерване всички 
стойности са паднали под нормите; 

• река Егречка - отговаря по изследваните показатели на Наредба №H-4, като само в 
един от случаите (при малките летни количества на повърхностния отток) е имало 
повишаване на концентрацията на оловни (Pb) йони; 

• р. Кесебир дере - отговаря по изследваните показатели на Наредба №Н-4, с едно 
изключение в измерването на 29.05.15, когато концентрацията на алуминиеви йони 
(Al) е била по-висока; 

• р. Буюк дере - отговаря по изследваните показатели на Наредба №H-4; 
• р. Калджик дере -  отговаря по  изследваните показатели на Наредба №H-4, с едно 

изключение в измерването на 09.12.15, когато концентрацията на железни йони 
(Fe) е била по-висока. 

 
2. Подземни води – Качеството на подземните води в изследваните пунктове е свързано с 

минералогията на конкретните пластове, през които преминава сондажа, както и с 
пластовете, през които постъпват водите в мониторинговия пункт. Както е видно от 
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представената в доклада информация има завишени концентрации на някои метали, 
които могат да са комбинирано следствие от минераложкия строеж на пластовете, 
корозирали обсадни тръби на пиезометрите, така и от сондажни дейности, при 
изграждане на сондажите. Най-често срещаните повишени концентрации на йони на 
метали са железни (Fe), алуминиеви (Al), манганови (Mn) и по-рядко арсенови (As). 

3. В пунктовете за подземни води, използвани за питейно-битово водоснабдяване са 
отчетени ралични по вид и брой микроорганизми, които не би следвало да присъстват 
във питейната вода. Това вероятно се дължи на пробовземането преди преминаване 
през система за хлориране.   

 
Въздух 

 
След обобщаване на резултатите от извършените измервания през 2015г., могат да се 

направят следните заключения: 
Проведени са наблюдения в 6 пункта от акредитирана лаборатория не показват 

замърсяване на атмосферният въздух. През февруари е отчетена еднократно повишена 
стойност на азотнен оксид (NO) от 201 µg/m3, при стйност за час съгласно Наредба 12 от 
200 µg/m3. Прави впечатление, че във всички наслени места зимните стойности на азотни 
и серни оксиди са по-високи, което с голяма вероятност се дължи на изгарянето на 
изкопземи горива за отопление.  
 

Почви 
 

Данните от анализа на почвените проби в мониторинговата мрежа показват, че: 
 

• Съдържанието на кадмий във всички проби е под 1mg.kg-1 (т.е. под границата на 
откриване). 

• Съдържанието на живак е под 0.5 mg.kg-1 (под границата на откриване). 
• Съдържанието на олово е в границите на фоновите нива е не представлява проблем 

в изследваните точки. 
• Съдържанието на цинк (средна стойност - 80 5 mg.kg-1 е  значително под 

разрешената максимална стойност - 200 mg.kg-1 
• Съдържанието на хром е масово под разрешените МДК с изключение на проба 49, 

където се отчита двукратно превишаване на граничните стойности - 449 mg.kg-1 
• Съдържанието на никел варира в изследваните проби. Типично за района на 

Източните Родопи се откриват високи естествени нива на този елемент. В случая 
ние установяваме вариране около 73.2. mg.kg-1 , като обаче в част от пробите 
имаме значително превишаване на МДК, достигащи до 345  в точка 49. 
Информацията е представена в интерполирана карта (Фигура 4). 

• От изследваните елементи най-съществени колебания има арсенът. Неговото 
колебание е високо (средна стойност - 111,0 mg.kg-1  ± 120,4). Пресметната 
медиана е 55,7. Най-високата отчетена стойност е 477 mg.kg-1 в точка 57. Тези 
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концентрации значително надвишават максимално допустимата стойност и 
попадат в т. нар. интервенционни нива (които за индустриални площадки са над 
120 mg.kg-1). Същевременно представената интерполирана карта (Фигура 5) 
показва, че високите концентрации се установяват преимуществено в юго-западния 
край на концесионната площ. 

 
Като общ извод може да се заключи, че почвените проби отразяват металогенния характер 
на местността. Препоръчително да се наблюдават през годините съдържанията на никел и 
арсен, които показват високи нива на отлагане. 
 

Биологичен мониторинг 
 

Сухоземни костенурки: 
 

• От  целия период на изследването като неблагоприятна в климатично отношение с 
потенциално висок риск за костенурките може да се определи само зимата 2013-
2014г.;  

• Естественото прореждане на гората в следствие снеголомите, подобри условията за 
живот на сухоземни костенурки на „Ада тепе“; 

• Охранеността на костенурките от всички категории в края на сезон 2015 
(определена посредством тегловния индекс) е достатъчна за безпроблемно 
презимуване; 

• Субпопулациите и на двата вида са застаряващи. Факт който се потвърди и през 
настоящата година; 

• С натрупването на още данни през 2015г. се затвърди мнението, че субпопулацията 
на T. graeca в „Ада тепе“ и  „Синап“ е по-нестабилна; 

• Събраните данни за динамиката на числеността, пространственото разпределение и 
индивидуалните преходи на индивидите говорят за голямо значение на 
миграционните процеси за популациите; 

• Наблюдават се много ниски нива на репродукция на популациите и на двата вида в 
трите обследвани територии; 

• Костенуркоядството в района е сериозна заплаха за сухоземните костенурки; 
• Съдбата на релокираните и нерелокираните костенурки на „Ада тепе“ е обща. Не се 

откриват тревожни различия;  
• Изпълнението на „Biodiversity Action Plan for the Hermann Tortoise (Testudo 

hermanni) and the Spur-thighed Tortoise (Testudo graeca) at Ada Tepe Project area”  в 
пълния му обем ще подобри значително условията за живот на костенурките и ще 
спомогне за ограничаване на бракониерството. 
 

Прилепи: 
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• На територията на проектната площ в м. Ада тепе напълно отсъстват убежища на 
10-те пещерообитаващи вида прилепи, предмет на опазване в Защитена зона BG 
0001032 Родопи-Източни. Територията не е част от тяхно благоприятно 
потенциално местообитание, което се потвърждава и от резултатите на проекта 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза І” 

 
(http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001032&siteType=Hab
itatDirective).  
 

• Територията не е част от потенциално местообитание и на двата горски вида 
прилепи  (Широкоух прилеп – Barbastella barbastellus и Дългоух нощник – Myotis 
bechsteinii), предмет на опазване в Защитената зона, тъй като те обитават предимно 
влажни планински широколистни и по-рядко иглолистни гори. Насажденията от 
бял бор и издънковите дъбови гори в съчетание с географските и ландшафтни 
особености на Ада тепе поддържат сух и топъл микроклимат и не предоставят 
подходящи убежища за тези два вида. 

• Настъпилите промени в микроклимата и микрорелефа на тракийския рудник в 
резулат от проведените археологически разкопки са довели до трайното напускане 
на обитаващата го малка лятна колония от 8-10 индивида на Големия подковонос 
(Rhinolophus ferrumequinum). Както вече бе подчертано, не съществуват 
благоприятни условия за нейното повторно завръщане. На територията на 
проектната площ не съществуват други подходящи естествени убежища за вида, 
поради което не могат да бъдат предвидени и приложени мерки за смекчаване на 
въздействията върху местообитанията, използвани за почивка от малочислената 
популация на прилепите. 

• Проектната площ се характеризира с изключително ниско видово разнообразие на 
прилепното съобщество и неговата много слаба ловна активност. Регистрирани са 
прелети на единични екземпляри на четири вида. Това се дължи преди всичко на 
отсъствието на подходящи убежища в бялборовото горско насаждение и неговата 
гъстота, препятстваща характерната летателна ловна акткиност на прилепите.   

• Речната долина на Крумовица е особено благоприятно ловно местообитание на 
повечето видове прилепи обитаващи район с широк обхват. Технологията за добив 
на златосъдъпжащи руди, както и всички предвидени мерки в ДОВОС и ДОСВ 
гарантират опазването на това съседно местообитание, включително и на 
качествата на речните води и няма да повлияят върху неговия хранителен 
потенциал за прилепите. 
 

Четириточкова меча пеперуда: 
 

• Вида е местен, среща се и извън проектната зона;  
• Поради хладната пролет, годината не беше много благоприятна за вида; 
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• Необходимо е натрупване на по-обилна информация за състоянието на 
популацията на Четириточковата меча пеперуда в Крумовградския регион. 
 

Жълтокоремна бумка: 
 

• Вида е с ниска численост в района. 
• Популацията му е стабилна. 
• Изпълнението на „Biodiversity Action Plan for the Hermann Tortoise (Testudo 

hermanni) and the Spur-thighed Tortoise (Testudo graeca) at Ada Tepe Project area”  в 
пълния му обем ще подобри значително условията за живот на бумките чрез 
създаване на нови местообитания (микроводоеми). 

 
 

Шум 
 
Направените измервания на шум, не показват превишаване на нормите за жилищна среда.  
 
 

Взривно-сеизмично въздействие 
 
Направените измервания на сеизмични вълни и вибрации показват няколко единични 
събития, чиито източници немогат да бъдат определени със сигурност, но които показват 
стойности в различни направления спрямо земната повърхност, които преминават над 
установените в немския стандарт DIN4150 стойности за жилищни сгради и културни 
паметсници.  


