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1. УВОД 
 

Настощият доклад за 2016 г. 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 (ДПМК, Дружеството) 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 и в ранната строителна 
фаза на бъдещия минен обект; 

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

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) за 
2016 г. 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 има 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 2016 г. не е извършвана производствена дейност от ДПМК. Дружеството е в 
процедури за издаване на разрешителни и подробно устройствено планиране на 
периферната инфраструктура около минния обект (Пътища, водо и електропроводи и 
др.), съгласно изискванията на закона за устройство на територията. През 2016г. беше 
започнато строителство, чрез почистване на терените от растителността, както и земно-
изкопни и насипни работи. 

 
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, 
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пресечения релеф и посоката на преобладаващите в района ветрове (север-северозапад – 
юг-югоизток), районът не е достъпен за замърсители от тези два наблюдавани басейна. 
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 електронно 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 2016 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 
2016г. почвен мониторинг не е правен, поради слабата динамика на почвите като 
разпространение на замърсители. 

 
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. 
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ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г.) е изготвена оценка за съвместимост на 
инвестиционното предложение с предмета и целите на защитена зона „Източни Родопи”. 
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 2016 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)  
 

3.5 Шум 
 

Районът на реализация на бъдещият минен обект е разположен 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, както и от земно-изкопните и насипни работи на Дружеството и реконструкция на 
пътно платно по пътя за достъп до обекта. Мониторинг на шум е предвиден в 6 точки 
(населени места), поради липсата на седмата точка - промишлена площадка.  
Измерванията са направени от акредитирана лаборатория и обхващат и период на 
взривни работи, проведени във връзка със строителството на обекта. 
 

3.6 Взривно-сеизмично въздействие (вибрации) 
 
Мониторинга на взривно-сеизмично въздействие има за цел да установи 

настоящите нива на вибрации, които съществуват от различни по вид дейности, 
включително почистването на растителността и строителни извършвани от Дружеството, 
чрез подизпълнители. Първоначалната предвидена точка за постоянен мониторинг на 
вибрации 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 е 
заменена след отказ от местното население. В тази връзка Дружеството беше принудено 
да търси друг вариант за поставяне на сеизмограф. 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 
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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 
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 

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 2016г. е представена в Приложение 4. Статични 
водни нива се наблюдават в 24 пункта със седмична и месечна честота. Карта с отразени 
важни пиезометрични сондажи, включително и наклонените сондажи е представена в 
Приложение 4. Избраните местоположения, са описани в таблица 4-1.1. В таблицата е 
описан 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 – февруари – март. 
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Пробовземания за анализ от повърхностни и подземни води бяха извършени през 
месец март, юни, октомври и декември 2016г.  

Пробовземанията бяха направени от изградените към момента пунктове и при 
наличието на вода в тях.  

В Приложение 4 е представен специализиран доклад за извършения мониторинг на 
води през 2016 г.   
  

 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 месец октомври 
2016 от ИАОС – регионална лаборатория Стара Загора с цел да се установи дали има 
промяна в замърсявания, която се дължи на започналите строителните дейности от 
Дружеството, както и в този сезон на дейност на населението.  
 

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”.  
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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 
пунктове, както следва:  

 
 
Таблица 4-2.2 Собствен мониторинг на атмосферния  въздух 

идент.№ Рецептор Измерени 
параметри 

Продължителност 

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; 
• Количество и интензивност на валежите; 
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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. АМС е пусната в експлоатация през месец ноември 2013г. 
Всички метеорологични данни при реализацията на проекта се използват за изготвяне на 
доклади за мониторинг, 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 2016 г. не е правено пробовземане на почви поради специфичната слаба 
динамика на този компонент на околната среда 
 

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. 
 
 
4.5 Шум 

 
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 Място на измерването Брой Параметри Честота 
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пункт точки 

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, се провежда постоянно в с. Звънарка. Посочените в 
Таблица 3-6.1 точки са предвидените в Плана за мониторинг. В мах. Сойка на с. Овчари 
все още не е поставен сеизмограф.  
  

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

№ на 
пункт 

Място на измерване Брой точки Параметри* Честота 

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 
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*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 

 
Цялостен доклад за мониторинг на води е представен в Приложени 4 и по тази 

причина не е включен в тази точка на обобщения доклад по останалите компоненти.
  

5.2 Атмосферен въздух 

 
 През 2016г. е направено едно измерване на качеството на атмосферният въздух 

през месец октомври. 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.  

 
От 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 2016г. почви не са мониторирани.   
 

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 
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месеците от април до септември 2016г. Мониторирани са териториите определени в 
утвърдения мониторингов план в част „Биоразнообразие“. В Приложение 8, са 
представени отделни доклади за всички мониторирани видове животни през 2016г. Те 
включват сравнения на данни с предходни години.  

 
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 22.12.2016 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, както и е направено измерване на шум по време на взривни работи свързани 
със строителството на обекта. Данните са анализирани като за сравнителни стойности са 
използвани записаните в горната Наредба 6. 
   

5.6 Взривно-сеизмично въздействие (вибрации) 

 
През 2016г. са измервани постоянно вибрации в една точка (с. Звънарка). 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 
  
 
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, четирикратно през месеците 
март, юни октомври и декември.  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.  
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 Резултатите от химичните анализи за всички мониторингови пунктове са 
представени с Доклада за мониторинг на води представен в Приложение 4. 

 
6.2 Въздух. 

  
Измервания на качеството на атмосферния въздух са направени еднократно през  

месец октомври между 12 и 24.10.2016 в различните точки. Измерванията на качеството 
на атмосферният въздух беше извършено от акредитирана лаборатория на ИАОС, 
регионална лаборатория Стара Загора. Натрупаните през годините базисни данни ще 
позволят 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 основни 
замърсители. В допълнение може да се направи и още един извод по отношение на 
качеството на атмосферния въздух свързан с изгарянето на твърди горива за отопление. 
Едни и същи замърсителите се проявяват в различно количествено съотношение, но във 
почти всички населени места (Таблица ….). Същите не се откриват през летните месеци 
при анализи в предходни години извършени от същата акредитирана лаборатория. От там 
и извода, че са пряк резултат от изгарянето на твърди горива. 

Таблица….. 
мах. Победа на 

с. Овчари 

с. 

Звънарка 

кв.Изгрев на гр. 

Крумовград 

мах.Върхушка 

на с. Овчари 

мах.Чобанка 

на с. Овчари 
с. Дъждовник 

Флуорантен   Флуорантен Флуорантен Флуорантен Флуорантен 

Пирен Пирен Пирен Пирен Пирен Пирен 

Бензо(а)антрацен     Бензо(а)антрацен Бензо(а)антрацен Бензо(а)антрацен 

Хризен     Хризен Хризен Хризен 
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Бензо(b)флуоранте

н   Бензо(b)флуорантен 

Бензо(b)флуоранте

н 

Бензо(b)флуоранте

н 

Бензо(b)флуоранте

н 

Бензо(а)пирен   

Индено(1,2,3-

cd)пирен       

Индено(1,2,3-

cd)пирен   Бензо(ghi)перилен       

Бензо(ghi)перилен           

 
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. 

Трябва да се отбележи, че има някои изключения, в които е имало измерени 
стойности над допустимите концентрации и количества отложен прах върху земната 
повърхност. Причините за тях, както и конкретни данни от измерванията са представени в 
приложение 3 в специализиран доклад.  

Може да се отбележи, че усреднените часови стойности за фини прахови частици 
през зимните месеци, 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 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. В 
специализирания доклад в приложение 3 е доклад с причини за по-високите стойности. 
Като най-важен се очертава извода, че от земно-изкопните и насипните дейности на 
Дружеството започнали през месец ноември, немогат да бъдат причислени към 
допринасящите фактори.  

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

 
6.3 Почви. 

 
През 2016 г. анализ на почвите не е правен, последното пробовземане е направен 

през 2015 г. 
  

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) 45 човекодни. Мониторинга обхваща месеците от април до септември и 
дава достатъчно пълна картина за състоянието на популацииите в два много важни 



 

 

 
23 

 

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, както и докладите от мониторинг на насекоми и земноводни могат да бъдат 
видени в Приложение 8. 
        

6.5 Шум. 

 
През 2016 г. е направен анализ на шум в 6 точки находящи се около бъдещият 

минен обект на 22.12.2016 г. 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). Дневният шум е измерен в 
периода на извършване на първите и единствени до момента взривни работи по време на 
строителството. 

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 37,1 35 37,2 43,5 

2 мах. Сойка* Шум в жилищна зона 33 33,7 27,2 36,9 
3 мах. Върхушка* Шум в жилищна зона 34,9 27,5 38,3 43,8 
4 мах. Победа* Шум в жилищна зона 51,7 29 28,1 47,2 
5 с. Дъждовник Шум в жилищна зона 49,3 21 25,3 44,7 
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6 Минен обект** Шум в производствена зона - - - - 
7 мах. Чобанка* Шум в жилищна зона 39,5 25 21,5 35,8 
 * 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, които през 2015 г. в мах. Победа (44,9 dB (A)) и с. Дъждовник (44,12 dB 
(A)) и са били доста близики до нормата от 45 dB (А) за нощен шум, през отчетната 
година са със доста по-ниски стойности от измерените в мах. Победа (38,3 dB (A)) и с. 
Дъждовник (25,3 dB (A)). Това вероятно се дължи на зимния сезон на измерване, тъй като 
липсват летните шумове от насекомите (щурци например).  

 
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 е монтиран на 03.06.2015 г. През 
2016 г. уредът е отчел 1769 събития. Списък с всички отчетени събития е достъпен в 
интернет на следния адрес: 

http://krumovgrad.webnoise.eu/seismo.php?sn=3003048 
 
Едно събитие прави впечатление с амплитудата на ускорение на частиците по 

трите оси. В списъка събитието е отбелязано с жълт цвят. Събитието се е случило на 
26.05.2016 г. В приложение 5 са представени два доклада за конкретното събитие. 
Източника неможе да бъде определен, но събитието въпреки високите си стойности остава 
под опасните за жилищни сгради, паметници на културата и производствени обекти 
стойности обозначени в доклада на графиката с L1, L2 и L3. Стойностите на L1, L2 и L3 са 
установени в немския стандарт DIN4150 за различните типове сгради.  
 
  

7. ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МОНИТОРИНГОВАТА МРЕЖА ЗА 
2016 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 
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мониторингова информация могат да се направят следните изводи за ефективността на 
мониторинговата мрежа използвана през 2016г.: 

 
• 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 оценка на замърсяването от 
строителните дейности. В трите точки поставените уреди събират данни не само за 
ФПЧ10, каквото е изискването на 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 
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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 2016, като 
може да се твърди че те спомогнаха за уточняване и конкретика на развитите в плана цели 
и действия за постигането им. Дейностите през 2016 г. включиха 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 като например подготовка за залесяване на терени част от 
хабитати свързани с подобряване на условията за живот на костенурките.  

Паралелно съгласно Плана за мониторинг на видовете и ПДБ, след засилената 
интензивност на мониторинга на сухоземните костенурки, данните станаха по-пълни и по-
достоверни като това ще бъде тенденция с всяка изминаваща година на мониторинг. 
Доклада представя развитието на популациите в период от 2012 до 2016 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 2016г. не е извършван мониторинг на почви.  
 
Шум 
 
Измерванията на шум към момента показват стойностите без да има промишлено 

натоварване, но отчитат и ситуацията свързана със строителните дейности. Събраните 
данни в миналото, както и последните събрани такива през 2016 г. са потвърждение на 
направената оценка в Доклада за ОВОС относно реализацията на минния обект, тъй като 
вече съществуват емпирични данни за етапа на строителството. Събраната информация 
ще спомогне за сравняване на данните при започване на производството на минния обект 
и за идентифициране на ключови зони за прилагане 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 
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към момента показват стойностите без да има промишлено натоварване. До момента 
събраните данни не отчитат нива на вибрации, които да надхвърлят установените от 
снадарта прагове.  

Събраните данни ще спомогнат 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 на нови 

пиезометрични кладенци за екологичен мониторинг. Проектните пунктове с 
наименования EGW 01, EGW 08, EGW 09,  EGW 10, са включени в Плана за 
Мониторинг на Дружеството. Тези пиезоматрични кладенци да бъдат изградени, 
когато приключи строителството, тъй като местоположение попадат в 
непосредствена близост до съоръжения, които се изграждат. За изграждането са 
необходими площи около съоръженията, където кладенците няма как да бъдат 
опазени от разрушаване. 

• 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. 

• 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 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. 
 
 

Въздух 
 

• Да се запази събирането на данни за двата размера фини прахови частици с 
размери 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 
 

Без препоръки. 
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Биологичен мониторинг 

 
• Да продължи провеждането на биологичния мониторинг за постигане на основната 

му цел осигуряване на  обективно наблюдение на въздействието от разработването 
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 2016г. 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.), могат да се направят 
следните заключения: 
 
1. Повърхностно течащи води, както следва: 
 

• река Крумовица – отговаря по изследваните показатели за „добро“ състояние на 
Наредба №H-4, с изключение на наблюдаваните стойности в пункт ESW 09 100 м., 
преди точката на заустване на отпадъчни води и е референтен за пункт ESW 10., 
където стойностите на пробите взети, на дата 03.10.16г., на NH4, Ntotal, PO4, Ptotal, 
Mn+ и БПК5 и на 06.12.2016 г. Fe+ и отново БПК5 са били с концентрации над 
стандартите за качество, повишените концентрации от предишните проби са 
спаднали под праговете на стандарта. Тези резултати потвърждават картината от 
2015 г., когато същите замърсители с повишени концентрации отново са 
присъствали, с изключение на общия фосфор, който се появява през този отчетен 
период. Прави впечатление, че за медните йони през 2016 г. не са отчетени 
концентрации над стандарта за качество. За разлика от 2015 г. в пункт ESW 10, не 
се откриват замърсители със стойности над стандарта с изключение на пробата от 
06.12.2016г. по отношение на NO2 и пробата от 28.06.2016 г. по отношение на 
йоните на цинка (Zn+). И в двата случая пробите са единични и не са се повторили 
за разлика от 2015 г., когато алуминиеви (Al) и железни (Fe) йони са били с по-
високи стойности от записаните в Наредба 4 за класа реки, в който попада р. 
Крумовица; 

• река Егречка - отговаря по изследваните показатели на Наредба №H-4; 
• р. Кесебир дере - отговаря по изследваните показатели на Наредба №Н-4, с едно 

изключение в измерването от месец март 2016 г., когато концентрацията на 
медните йони (Cu) е била малко по-висока от стандарта за качество; 
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• р. Буюк дере - отговаря по изследваните показатели на Наредба №H-4; 
• р. Калджик дере -  отговаря по  изследваните показатели на Наредба №H-4, с две 

изключения в измерването на 06.12.2016 г. в пункт ESW 06, когато концентрацията 
на сулфатните йони (SO4) е била със стоност над стнадарта, както и 
електропроводимостта в пробата, което ясно показва корелацията между двете.  

 
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 
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. Впечатление прави, че отново се появяват измервания за обща алфа 
активност над нормативно установените в Наредба №9 за питейни води.  
 

Въздух 
 

След обобщаване на резултатите от извършените измервания през 2016г., могат да се 
направят следните заключения: 

Проведени са наблюдения в 6 пункта от акредитирана лаборатория, които не 
показват замърсяване на атмосферният въздух. Прави впечатление, че във всички 
населени места зимните стойности на замърсители като флуорантен, пирен, 
бензо(а)антрацен, хризен, бензо(б)флуорантен и други замърсители се появяват във 
въздуха, което с голяма вероятност се дължи на изгарянето на изкопземи горива за 
отопление, тъй като като вещества те присъстват в състава на въглищата. По отношение 
на замърсяването с фини прахови частици, не се отчитат трайни замърсявания макар и 
някои усреднени часови стойности да надвишават нормативно установените. Те са най-
вече в зимните месеци и са със същият първоизточник – твърдите горива.  

 
Почви 
 

Не са анализирани през 2016. 
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Биологичен мониторинг 
 

Сухоземни костенурки: 
 

• От  целия период на изследването като неблагоприятна в климатично отношение с 
потенциално висок риск за костенурките може да се определи зимата 2013-2014г. и 
за T.hermanni лятото на 2016г. 

• Охранеността на Шипобедрените костенурките в края на сезон 2016 (определена 
посредством тегловния индекс) е достатъчна за безпроблемно презимуване.  

• Охранеността на Шипоопашатите костенурките в края на сезон 2016 (определена 
посредством тегловния индекс) е незадоволителна.  

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

• 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 става все по-малка заплаха за сухоземните 
костенурки.  

• Със започване на активното усвояване на територията за изграждане на 
съоръженията за бъдещият рудник все по-голямо  значение придобиват мерките 
предвидени от ДПМК за обратно връшане на случайно проникнали зад оградата 
костенурки. 

• 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. 
 

Четириточкова меча пеперуда: 
 

• Вида е местен, среща се и извън проектната зона;  
• Числеността му е намаляваща. 
• Настоящата година е най-неблагодатната за вида на Ада тепе, от началото на 

изследването. 
• 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; 
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• 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); 

• Необходимо е ново почистване на коритата на чешмите. 
 

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 не преминават над 
установените в немския стандарт DIN4150 стойности за жилищни сгради и културни 
паметници.  


