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2”, землище с. Кралево, Община 

Търговище, Област Търговище, в 
ПИ с идентификатор 39390.222.18 по 

КК на с. Кралево, Община 
Търговище” 

 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
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І. Информация за контакт с възложителя: 
 „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ” АД, ЕИК: 127001597 
 Адрес: гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов” № 8 
 Лице за връзка: Ганка Велева 
 Телефон: 0898 516 137 
 
ІІ. Резюме на инвестиционното предложение 
1. Характеристики на инвестиционното предложение 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, 
обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост 

Настоящата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС е изготвена 
на основание Изх. № УИН-416(9)/26.03.2019 г., съгласно който, компетентният орган 
РИОСВ – Шумен преценява, че инвестиционното предложение попада в обхвата на т.2а, 
от Приложение № 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС и подлежи на процедура по 
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда. 

„АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД има дългогодишен опит в добива и 
преработката на строителни материали. Дружеството експлоатира кариерите за инертни 
материали: „Кралево” – Община Търговище, област Търговище (варовици); „Хитрино”, 
Община Хитрино, област Шумен (варовици); „Каровча”, област Варна (варовици) и 
„Върли бряг”, Община Бургас, област Бургас (андезитобазалти). 

Настоящата информация е във връзка с предоставяне на концесия на находище 
„Кралево - 2” от страна на Министерство на енергетиката и набавянето на документация, 
свързана с тази процедура. Част от тази документация е решение, доказващо провеждане 
на процедура по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното 
разнообразие. 

С Разрешение № 265/13.07.2012 г. и Договор с МИЕТ от 14.11.2012 г. 
„АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД, получава право да извърши проучване на 
подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), строителни 
материали в площ „Кралево – 2”, разположена в землището на с. Кралево, Община 
Търговище, Област Търговище (представени в Приложение). 

С Изх. №Е-26-А-221/08.01.2013 г. Министерство на енергетиката съгласува проект 
за проучване на строителни материали и проект за рекултивация на засегнатите земи в 
площ „Кралево – 2”, разположена в землището на с. Кралево, Община Търговище, област 
Търговище (Приложение). 

През 2013г. са проведени геологопроучвателни работи в находище „Кралево - 2” от 
„Ранд минералс” ООД по поръчка на „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД. В 
резултат на проучването са изчислени запаси и ресурси от варовици, отговарящи на 
стандарта БДС EN12620:2002+А1 – „Добавъчни работи за бетон”. Проучвателните работи 
са извършени по основен метод за сондиране – ядков. 

Количеството на изчислените запаси към 01.05.2013 г. е 18 393 953 m3, 
разпределени в четири блока. 

Проучването на подземни богатства (по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните 
богатства) - строителни материали в находище „Кралево – 2” е извършено на площ от 0.27 
km2. За цялостния работен проект за проучване на подземните богатства в площ „Кралево 
– 2” е получено становище с Изх.№ НСЗП-510/21.12.2012 г. от Министерство на околната 
среда и водите (МОСВ), със заключение, че „цялостният работен проект за проучване 
на подземни богатства – строителни материали, както и дейностите заложени в него 
не попадат в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не са предмет на процедура по ОВОС 
или екологична оценка по реда на ЗООС и не е необходимо провеждане на процедура по 
реда на Глава втора от наредбата за ОС”, представено в Приложение. 

Площта, за която се кандидатства за концесия е в размер на 174.902 dka. 
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 б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени 
инвестиционни предложения 
  Както бе описано по-горе в информацията в непосредствена близост до находище 
„Кралево - 2” се намира находище „Кралево”, разработено на основание Решение 
№ 392/01.06.2001 г. на МС със срок на концесията до 26.12.2031 г. От находището се 
добиват долнокредни (валанж) седименти от прекристализирани сиви до сивобежови 
варовици с доломитна съставка, с добре изразен пластов характер. 
  Добитата взривена скална маса се преработва с мобилна трошачка „METCO”, 
произвеждаща фракциониран и нефракциониран скален материал със среднодневна 
производителност 3200 t/ден, разположена на територията на находище „Кралево” и с 
трошачно-сортировъчни инсталации (ТСИ): 

 ТСИ – 1 със среднодневна производителност 360 t/ден; 
 ТСИ – 2 със среднодневна производителност 400 t/ден; 
 ТСИ „Макрум” със среднодневна производителност 560 t/ден, 

разположени на територията на промишлена площадка в имот с идентификатор 
39390.53.319, намиращ се северозападно от находище „Кралево”. 
  На същата площадка е монтиран и асфалтосмесител марка „Бернарди” с 
производителност 1280 t/ден. Асфалтовите смеси се произвеждат по рецепти на 
акредитирана фирмена лаборатория в съответствие с нормативните изисквания. 
  За площадката има изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ, с който се определят 
нови ограничителни линии на застрояване, а стойностите на устройствените показатели за 
застрояване се привеждат в съответствие със стойностите за чисто производствена зона 
„Пч”, съгласно ОУП на Община Търговище. Новото предназначение на имота ще бъде „за 
кариера и асфалтова база”. 
  Дружеството ще използва съществуващата промишлена площадка, наличните ТСИ 
и база на находище „Кралево”. 

За оценка на възможния кумулативния ефект е подходящ т.н. Integrated 
Environmental Index (IEI), който е въведен от английската агенция по околна среда през 
1997 (Best Practicable Environmental Option Assessments for Integrated Pollution Control, UK 
Environment Agency, (1997). Това е количествена методология за определяне на влиянията 
върху околната среда. Тя съдържа в себе си определянето на екологични коефициенти 
(EQ), отчитащи въздействието на всички източници на замърсяване върху компонентите 
на околната среда. Числените стойности на коефициентите по компоненти – въздух, води, 
почви, ландшафт, шум и отпадъци, са определени като сума от очакваните 
концентрациите на съответните замърсители, разделена на техните пределно допустими 
стойности. В случая всички екологични коефициенти имат стойности по-малки от 1 
(EQ1), т.к. очакваните замърсявания са по-ниски от пределно-допустимите. В общия 
случай когато индекса е по-малък от единица не се очакват кумулативни въздействия. 

За детайлна оценка на кумулативния ефект върху околната среда е използвана така 
наречената методология Seven Steps to Cumulative Impacts Analysis, Clark, R. (1994): 
Cumulative Effects Assessment: A Tool for Sustainable Development. Impact Assessment 12, 
319-331. Методологията се състои от следните стъпки: 

 
1). Установяване на целите: 
Целта е на база съществуващото състояние на околната среда в района и 

очакваните потенциални въздействия от действието на обекта, да се оцени възможността 
на средата за приемане на предлаганата дейност и да се предприемат действия (още на 
фаза планиране) за минимизиране на бъдещи негативни ефекти. 
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2). Установяване на пространствените и времеви граници на разглежданите 
инвестиционни намерения: 
 Териториалният обхват на находище „Кралево – 2” е в землището на с. Кралево, 

Община Търговище. Концесионната площ, за която ще кандидатства „Автомагистрали 
Черно море”АД е 174.902 dka; 

 Транспортното трасе за извозване на добитата суровина не преминава през населени 
места; 

 Времевите граници могат да се разглеждат като дългосрочни – за срока, за които ще 
бъде предоставена концесията за находище „Кралево – 2”; 

 В близост до разглеждания обект са разположени следните действащи находища и 
площадки: 
 Находище за открит добив на строителните материали – варовици „Кралево”, 

разположено в землище с. Кралево, Община Търговище с концесионна площ в размер на 
174 184 m2. Кариерата се експлоатира от „Автомагистрали Черно море” АД, на основание 
предоставена концесия Решение № 392/01.06.2001 г. и Концесионен договор от 
27.09.2001 г. През целия период на концесията (35 години) се предвижда годишен добив в 
размер на 55 000 m3 плътна скална маса и 93 500 m3 разбухнала маса от извлекаемите 
запаси. Добитата взривена скална маса се преработва с мобилна трошачка „METCO”, 
произвеждаща фракциониран и нефракциониран скален материал със среднодневна 
производителност 3200 t/ден. Находището граничи на юг с находище „Кралево – 2”; 

 Промишлена площадка в ПИ с идентификатор 39390.53.319 по КК на 
с.Кралево, Община Търговище с площ 58616 m2. На площадката са разположени:  

 ТСИ – 1 със среднодневна производителност 360 t/ден; 
 ТСИ – 2 със среднодневна производителност 400 t/ден; 
 ТСИ „Макрум” със среднодневна производителност 560 t/ден; 
 Асфалтосмесител марка „Бернарди” с производителност 1280 t/ден. 

 Местоположението на гореописаните обекти, спрямо разглежданата територия е 
представено на следващата сателитна снимка: 

 
Фиг. 1. Сателитна снимка на разглежданата територия с посочени в близост обектите: 

находище „Кралево”, Промишлена площадка с ТСИ и асфалтова база в ПИ 39390.53.319 

Находище 
„Кралево - 2” 

Находище 
„Кралево” 

Промишлена 
площадка в ПИ 

39390.53.319 
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3). Установяване на текущото състояние на околната среда: 
Текущото състояние на околната среда е разгледано по-долу в настоящата 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС. Тук ще бъде разгледано по-
обстойно съдържанието на фини прахови частици във въздуха на района, т.к. това е 
основният замърсител, който се емитира при разработката на кариери. 
 На територията на Община Търговище няма постоянно действащ пункт от 
Националната мрежа за контрол качеството на атмосферния въздух. Това е причина за 
липсата на статистически обобщена информация, която да е представителна за района. 

Съгласно Заповед №РД-969/21.12.2013 г. на министъра на околната среда и водите 
за определяне на районите за оценка и управление на КАВ и на зоните, в които са 
превишени нормите с допустимите отклонения, Община Търговище, е категоризирана 
като район или агломерация с превишения на горните оценъчни прагове (ГОП) по 
показатели: ФПЧ10, ФПЧ2.5 и ПАВ, но не и нормите за опазване на човешкото здраве. 

По отношение на това зониране разглеждания район попада в зона, съответстваща 
на националното фоново ниво за извън градски райони, което ниво за средногодишните 
концентрации, съгласно данните от КФС „Рожен” от порядъка на 10 µg/m3 при 
средногодишна норма за опазване на човешкото здраве от 40 µg/m3. 
 

4). Определяне на очакваните въздействия: 
Очакваните потенциални въздействия от обекти в района са: 

- Емисии от строителни и транспортни машини и трошачни инсталации в находище 
„Кралево” - главно фини прахови частици; 

- Емисии от строителни и транспортни машини в находище „Кралево - 2” - главно фини 
прахови частици; 

- Емисии от транспортни машини и трошачно-сортировъчни инсталации в 
производствената площадката - главно фини прахови частици. 

 
 За подробна оценка на кумулативният ефект върху качеството на атмосферния 
въздух в района е разгледан замърсителя с най-значими емисии при извършване на добив 
– праха и по-конкретно фините прахови частици с размери до 10 микрона. Разгледани са 
най-близкото находище до „Кралево – 2” (съществуващо находище „Кралево”), както и 
промишлената площадката и асфалтова база, които при евентуална бъдеща съвместна 
експлоатация биха могли да имат кумулативно въздействие. 
 На следващата сателитна снимка са нанесени разстоянията от бъдещото находище 
„Кралево – 2” до най-близките жилищни сгради в населените места в района. 
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Фиг. 2. Сателитна снимка с означено местоположението на ИП спрямо най-близко 

разположените обекти подлежащи на здравна защита 
 
 Взривяванията ще бъдат съгласувани по време, като няма да се допуска взривяване 
по едно и също време в двете находища, поради което кумулативен ефект по отношение 
на очакваните концентрации на замърсители не се очаква. 

По данни от EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2016, 2.A.5.a 
Quarrying and mining of minerals other than coal 2016, емисионният фактор за ФПЧ10 при 
разработване на кариери е 50 g/t суровина. 

При едновременен добив и преработка, в така определеният район с обща площ от 
407 702 m2, се очакват следните емисии на ФПЧ10: 
 

Таблица 1. Очаквани концентрации на емисии на ФПЧ10, при експлоатация на кариери 

Находище/обект Годишен добив, 
t/год 

Емисии на ФПЧ10 
t/год g/m2s 

Кралево и Кралево - 2 406 100 20.305 1.6х10-6 
 
 Разпространение на замърсители, емитирани при експлоатация на двете 

находища, както и преработка и транспорта на добива. 
Тъй като двете кариери и промишлената площадка представляват площен източник 

с площ от около 407 702 m2, разпространението на отделяните при експлоатация 
замърсители е определено с модела на Американската агенция по околна среда “Screening 
Procedures for Estimating the Air Quality Impact of Stationary Sources, Revised," EPA-450/R-
92-019 - Screen View Version 2.5.0, на база максималната сумарна мощност на емисии от 
ФПЧ10 от кариерата. Оценена е очакваната максимална концентрация и разстоянието, на 
което тя се достига по посока на вятъра, при неблагоприятни за разсейване условия 
(устойчива атмосфера с ниска скорост на вятъра). Резултатите от оценката са 
демонстрирани на следващата фигура: 

Находище 
„Кралево - 2” 

2500 m 1600 m 
4100 m 

4600 m 

5300 m 

с. Кралево 

с. Овчарово 

с. Имренчево 

с. Методиево 

с. Търновца 
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04/08/19 
                                                                      18:52:15 
  ***  SCREEN3 MODEL RUN  *** 
  *** VERSION DATED 13043 *** 
SIMPLE TERRAIN INPUTS: 
    SOURCE TYPE                 =         AREA 
    EMISSION RATE (G/(S-M**2))  =     0.160000E-05 
    SOURCE HEIGHT (M)           =       1.0000 
    LENGTH OF LARGER SIDE (M)   =     700.0000 
    LENGTH OF SMALLER SIDE (M)  =     600.0000 
    RECEPTOR HEIGHT (M)         =       2.0000 
    URBAN/RURAL OPTION          =        URBAN 
 THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED. 
 THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED. 
 MODEL ESTIMATES DIRECTION TO MAX CONCENTRATION 
 BUOY. FLUX =    0.000 M**4/S**3;  MOM. FLUX =    0.000 M**4/S**2. 
 *** FULL METEOROLOGY *** 
 ********************************** 
 *** SCREEN AUTOMATED DISTANCES *** 
 ********************************** 
 *** TERRAIN HEIGHT OF    0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES *** 
   DIST     CONC             U10M   USTK  MIX HT   PLUME  MAX DIR 
    (M)   (UG/M**3)   STAB  (M/S)  (M/S)    (M)   HT (M)   (DEG) 
 -------  ----------  ----  -----  -----  ------  ------  ------- 
    100.    57.50        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     39. 
    200.    60.88        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     39. 
    300.    64.14        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     38. 
    400.    67.18        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     38. 
    500.    55.19        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     40. 
    600.    38.15        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     40. 
    700.    30.77        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     40. 
    800.    26.28        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     39. 
    900.    23.13        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     39. 
   1000.    20.77        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     38. 
   1100.    18.90        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     38. 
   1200.    17.37        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     37. 
   1300.    16.09        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     36. 
   1400.    15.00        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     36. 
   1500.    14.06        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     35. 
   1600.    13.23        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     35. 
   1700.    12.50        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     34. 
   1800.    11.84        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     33. 
   1900.    11.25        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     32. 
   2000.    10.71        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     31. 
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 MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND   100. M: 
    458.    68.74        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     40. 
 ********************************* 
 *** SCREEN DISCRETE DISTANCES *** 
 ********************************* 
 *** TERRAIN HEIGHT OF    0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES *** 
   DIST     CONC             U10M   USTK  MIX HT   PLUME  MAX DIR 
    (M)   (UG/M**3)   STAB  (M/S)  (M/S)    (M)   HT (M)   (DEG) 
 -------  ----------  ----  -----  -----  ------  ------  ------- 
   1600.    13.23        6     1.0    1.0 10000.0    1.00     35. 
      *************************************** 
      *** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS *** 
      *************************************** 
  CALCULATION        MAX CONC    DIST TO   TERRAIN 
   PROCEDURE        (UG/M**3)    MAX (M)    HT (M) 
 --------------    -----------   ---------   ------- 
 SIMPLE TERRAIN       68.74          458.        0. 
 *************************************************** 
 ** REMEMBER TO INCLUDE BACKGROUND CONCENTRATIONS ** 
 *************************************************** 
Фиг. 3. Максимална концентрация на респирабилен прах - ФПЧ10 с размер на частиците 

до 10µ  при едновременна експлоатация на двете кариери и производствената площадка  
 

Очакваният кумулативен ефект по отношение замърсяването с ФПЧ10, при 
бъдещата едновременна експлоатация на двете кариери и производствената площадка, 
върху най-близките жилищни сгради в с.Кралево е в рамките на 13.23 µg/m3. Ако се 
добави и фоновото ниво от около 10 µg/m3, максималната концентрация в най-близкото 
населено място – с.Кралево, може да достигне 23.23 µg/m3. Трябва да се има предвид, че 
тази концентрация е максимално еднократна, т.е. тя може да бъде определена в рамките на 
30-60 минути. Средноденонощната концентрация, за която е определена норма за 
опазване на човешкото здраве от 50 µg/m3, ще бъде значително по-ниска, като се има 
предвид, че експлоатацията се извършва в рамките на 8 часа в денонощието, а през 
останалите 16 часа емисии на практика няма. Същото се отнася и за средногодишната 
концентрация, чиято норма за опазване на човешкото здраве е определена на 40 μg/m3, 
съгласно Наредба №12/15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. 

Останалите замърсители – ауспухни газове от техниката в кариерите (азотни 
оксиди и въглероден оксид) са с незначителна мощност, поради малкия брой строителните 
машини и самосвали, и не могат да доведат до значителен кумулативен ефект, който от 
своя страна да доведе до значително промяна във фоновата им концентрация в района, 
още по-малко в близките населени места. 
 

Кумулативен ефект по отношение на шум: 
Тъй като обектите могат да се разглежда като промишлено предприятие с наличие 

на площадката на няколко източника с различни акустични характеристики, разположени 
равномерно, ще бъде приложена “Методика за определяне на общата звукова мощност, 
излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на шума в мястото 
на въздействие”, 1999, МОСВ. В тази методика площадките се разглеждат като точков 
източник на шум, разположен в геометричния център на територията му, от която се 
излъчва звукова мощност с ниво Lp, dB(A). Получената обща звукова мощност се използва 
като изходна величина за изчисляване и оценка на шумовите нива в места с нормиран 
шумов режим и за определяне на шумозащитните зони около обекта. Методиката е 
приложима т.к: 
-на площадката съществуват относително голям брой източници на външен шум и същите 
са относително равномерно разпределени на територията ѝ. 
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-излъчваният от площадката шум е с различни акустични характеристики: постоянен 
(машини) и непостоянни (транспортна техника). 
 

Определяне на общата звукова мощност 
Нивото на общата звукова мощност Lp, dB(A), излъчвана в околната среда от 

геометричния център на площадките се определя по формулата: 
Lp =Ĺ + 10lg 2S/S0, dB(A) 

където: 
Ĺ – е средното ниво на шума по контура на площадката: 
 

В случая, за изходна стойност на звуковата мощност за деня и нощта, съгласно 
т.4.6 от Приложение №3 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, приемаме 
70dB(A). 
S – площта, ограничена от измерителния контур, m2. В случая площта върху която ще се 
осъществява дейността е около 407702 m2. 
S0= 1m2 
 

Замествайки горните величини във формулата: 
Lp =70 + 10lg (2 х 407702/1) = 129dB(A) 

 
получаваме ниво на обща звукова мощност, излъчвана в околната среда от геометричния 
център на площадката – 129dB(A). 

 
Определяне на нивото на шума в мястото на въздействие 
Нивото на шума от промишлено предприятие L, dBA, достигащо до произволна 

точка от прилежащата територия (т.н. оценъчно ниво на шума), се определя по формулата: 
L=Lp – 20 kn lgr – 8, dB(A) 

където: 
Lp – е нивото на общата звукова мощност – в случая 129dB(A) 
r – разстоянието между избраната точка и геометричния център на площадката – в случая 
1700m до най-близката жилищна сграда; 
kn – коефициент, отчитащ допълнителното намаляване на нивото на шума в зависимост от 
поглъщащите качества на земната повърхност – в случая земната повърхност е затревена и 
се приема kn = 1.1. 

Замествайки величините в горната формула L= 129 - 20 х 1.1 х lg1700 - 8 = 50 
dB(A), получаваме ниво на шума в най-близката сграда от 50 dB(A). 
  Експлоатацията на кариерите се осъществява само през светлата част на 
денонощието. Съгласно Наредба №6 от 26.06.2006г. 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, пределно допустимото ниво на шум в населените места е 55 dB(A) през деня.  
  От направения по-горе анализ на разпространението на шума, може да се 
обобщи, че фактора шум в конкретния случай няма да се явява предпоставка за 
здравно-хигиенни проблеми за обитателите на близките населени места. Очакваният 
шум е в рамките на дневната гранична допустима стойност, когато ще се 
експлоатират кариерите.  
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Кумулативен ефект по отношение на вибрации: 
За оценка на кумулативният ефект е необходимо да са ясни отстоянията между 

излъчващите вибрации обекти и обектите, подлежащи на защита. В тази връзка в 
следващата таблица са представени съществуващите и проектни отстояния между 
обектите в района: 
 
Таблица 2. Съществуващите отстояния между обектите, източници на вибрации и 
обектите, подлежащи на здравна защита 

Обекти 
подлежащи на 

защита 

Отстояние между обектите подлежащи на защита и източниците 
на вибрации, м 

Находище „Кралево” с 
трошачна инсталация 

Находище 
„Кралево 2” 

Производствена площадка 
с трошачни инсталации 

с. Кралево 1500 1600 1350 
 

Видно от горната таблица е, че обектите, източници на вибрации, се намират на 
значителни разстояния от подлежащите на здравна защита обекти. 

Публикувани са множество изследвания за нивото на вибрации при различни 
дейности и от различни съоръжения. Например в един от обзорите на публикуваните 
данни за нивата на измерени вибрации и съществуващите в различните страни регламенти 
и стандрати, направен от Ирландската консултантска компания Consultnet Limited 
(www.consultnet.ie) типичните измерени нива при строителни дейности са както следва: 
 
Таблица 3. 

Строителна дейност Типични 
нива на 

вибрации, 
mm/s 

Разстояние, на което са 
измерени, m 

Валяк 1.5 25 
Хидравлична трошачка 4.5 

0.4 
0.1 

5 
20 
50 

 
В случая максимално допустимата стойност на вибрациите е определена съгласно 

приложението към Наредба №9 от 12 февруари 2010г. за максимално допустимите 
стойности на вибрациите в жилищни помещения от 0.2 mm/s. 

Като се има предвид, че човешкото възприятие на вибрации е около 0.15mm/s, а 
определената максимално допустимата стойност на вибрациите в жилищни помещения е 
0.2mm/s, то от представените по-горе данни става ясно, че вибрациите няма да се усещат 
още на 50 m от трошачката, а на 1350 m, на каквото разстояние е разположена най-
близката жилищна сграда, няма да има никакво влияние, още по-малко върху жилищните 
сгради и населението. 
 
5). Идентифициране на значимостта на очакваните въздействия: 

Значимостта на очакваните въздействия е определена по всеки от компонентите. 
Направена е оценка на потенциала за създаване на кумулативни ефекти върху състоянието 
на околната среда: 
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Екологични коефициенти (EQ), отчитащи въздействието на всички източници на 
замърсяване върху компонентите на околната среда: 
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1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Кумулативен 
ефект 

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

1-Съществуващ фон; 1 – находище „Кралево”; 2- находище „Кралево – 2”; 3- промишлена 
площадка. 

 
Данните показват, че съществуващия фон е значително под нормите за опазване на 

човешкото здраве, а допълнителния принос от бъдещата експлоатация на кариерата е 
незначителен и на практика няма да промени съществуващия фон. 

Въпреки, че на този етап индекса по отделните компоненти е по-малък от единица, 
т.е. няма очаквания за значими кумулативни въздействия е необходимо съблюдаване на 
мерки за предотвратяване на замърсяването на компонентите на околната среда.  

Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и 
повърхностни води в района. С реализиране на предвидените дейности не се предвижда 
замърсяване на подземните води. Добивът ще бъде извършен по начин, осигуряващ 
минимални въздействия върху околната среда. След приключване на добива ще бъде 
осъществен проект за рекултивация с оглед възстановяване на терена, изпълнението на 
който ще доведе до съществена промяна на ландшафта в ройона. 
 Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, не попада в 
защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена 
зона от екологичната мрежа Натура 2000. Това е защитена зона BG0000421 „Преславка 
планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, одобрена с 
Решение №122/02.03.2007 г. на МС и се намира на отстояние от около 30 метра от ЗЗ 
BG0002093 „Овчарово” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-
844/17.11.2008 г. Министъра на ОСВ, обн. ДВ бр. 12/13.02.2009 г. 

Реализирането на ИП няма да окаже въздействие върху структурата на защитените 
зони и не се очаква да настъпи фрагментация. При реализиране на предложението няма да 
има нарушени въздушни коридори за мигриращите реещи се птици. 

Реализацията на инвестиционното намерение не е свързана с генерирането на 
емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху 
защитените зони. Не се очаква негативно въздействие на видове предмет на опазване в 
защитените зони. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже 
въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа. 

Територията не попада в защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии /ЗЗТ/. Не се очаква въздействие върху биологичното разнообразие 
и неговите елементи и защитени територии. Събирането и извозването на отпадъците ще 
се осъществява, съгласно нормативната уредба. Вследствие няма да се допуска 
замърсяване на съседни терени и не се очаква кумулативно въздействие. 
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6) Контрол 
 С оглед недопускане и предотвратяване на вредни въздействия е необходимо 
въвеждане на система за контрол. Този контрол може да се осъществява с провеждането 
на собствен мониторинг и оценка на шумовото замърсяване. 
 
 в) използване на природни ресурси по време на строителството и 
експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие 
 Предложението е свързано с разработване на находище за строителни материали–
(варовици) в площ „Кралево – 2”. В находището ще се добива взривена скална маса за 
производство на трошени фракции, годни за пътното строителство. Заложената годишна 
проектна производителност възлиза на 100 000 m3 плътна скална маса и 147 000 m3 – 
разбухнала. 

За оросяване на вътрешните пътища и насипището за минни отпадъци през летните 
месеци ще се използва вода, която ще бъде доставяна с водоноски от съществуващата 
промишлена площадка на находище „Кралево” (ПИ 39390.53.319). 
 

г) Генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и 
отпадъчни води 

 Генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране 
При разработването на находището се формират: 
Битови отпадъци – 20 03 01 
Битовите отпадъци се формират от заетият персонал на находището. 

Морфологичният състав на ТБО, ще бъде подобен както от населените места. Отпадъците 
ще се събират в полиетиленови пликове и ще се изхвърлят в най-близкото населено място 
с организирано сметосъбиране и сметоизвозване. 

Производствени отпадъци 
Минните отпадъци от експлоатацията на находището се управляват съгласно Глава 

осма от Закона за подземните богатства. За находището ще бъде изготвен План за 
управление на минни отпадъци. 

Минните отпадъци, които се генерират при експлоатацията на находището могат да 
бъдат класифицирани съгласно Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците 
като отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми – код 01 01 02. 

Третирането на производствените и опасни отпадъци, от сервизирането на 
обслужващата техника, е ангажимент на обслужващите ги сервизи. 
 

 Отпадъчни води 
Отпадъчни води в кариерата няма да се формират. 

 
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда 

Реализацията на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и 
известен дискомфорт на компонентите на околната среда, свързани с шумовото 
натоварване на работната площадка вследствие работата на машините и отделянето на 
прах и отработени газове. При вземането на необходимите мерки за стриктно спазване на 
изискванията, заложени в утвърдените технически проекти, то ще бъде минимално, 
локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да 
предизвика въздействие върху жителите на околните селища, растителния и животинския 
свят. 

С инвестиционното предложение се цели интегриране на предвижданията по 
отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и опазване на околната 
среда, основавайки се на следните принципи: 

 устойчиво развитие; 
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 предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо 
отстраняване на вредите, причинени от него; 

 съхраняване и опазване на екосистемите; 
 предотвратяване замърсяването и увреждането на този район. 

 
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с 

инвестиционното предложение 
  При експлоатация на обекта съществува известен риск от инциденти, които са 
свързани с: 

 Извършването на откривните и добивни работи в кариерата; 
 Товаро-разтоварни работи; 
 Свличане на материал; 
 Падане от височина; 
 Наводнения, пожари и снегонавяване. 

  Мерките за предотвратяване на аварии ще са предвидени в утвърдените проекти, 
като част от тях ще бъдат свързани с: 

 Машините и транспортните средства ще се поддържат в изправност, ще бъдат 
защитени от механични повреди и ще имат бързодействащи спирателни 
устройства; 

 Ще бъдат взети всички необходими мерки за недопускане на пожар в околните 
терени; 

 Обекта ще е снабден с необходимите изправни противопожарни уреди и 
съоръжения, и материали за оказване на първа помощ; 

 На обекта ще се работи само през светлата част на денонощието. 
 

ж) рискове за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху 
факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните 
разпоредби на Закона за здравето 

 Процесът на експлоатация на кариерата ще бъде съобразен с всички законови и 
нормативни изисквания, и няма да води до негативни последици по отношение на 
компонентите на околната среда. 

 Не се очаква вредно въздействие върху хората, живеещи в населените места в 
района и тяхното здраве, тъй като обектът е отдалечен на около 1.6 km от регулацията на 
най-близкото населено място – с. Кралево. 

В обхвата на кариерата няма данни за учредени СОЗ на източници, предназначени 
за питейно-битово водоснабдяване, наличие на води, предназначени за къпане и 
минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни 
или за хигиенни нужди. 

Източници на шум и вибрации с постоянно действие ще бъдат транспортните и 
строителни машини използвани при експлоатацията на кариерата. Тяхното въздействие е 
разгледано подробно в т. 1 б) от настоящата информация. 

В района на кариерата не са известни случаи за работа с генетично модифицирани 
организми, както и освобождаването на такива в околната среда. 

Всички очаквани емисии на замърсители ще са в рамките на нормите за опазване 
на човешкото здраве. Направената оценка показва, че качеството на атмосферния въздух в 
района няма да се промени и ще остане в рамките на нормативно допустимото за населени 
места. 

Експлоатацията на кариерата няма да доведе до влошаване на санитарно-
хигиенните условия в района и не се очаква да окаже вредно въздействие или риск за 
човешкото здраве. 
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2. Местоположението на площадката, включително необходима площ за временни 
дейности по време на строителството: 

  Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е с начин на 
трайно ползване: За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален 
масив и е с идентификатор 39390.222.18 по КК на с. Кралево, Община Търговище и площ 
от 174.902 dka. 
  В следващата Таблица 4 са посочени координатите (в кординатна система 1970 г.) 
на характерните точки от контура на исканата за концесия площ за находище„Кралево–2”. 
 

Табл. 4. Координати на характерните точки от контура  
на исканата за концесия площ за находище„Кралево – 2” 

№ Север Х, m Изток Y, m 
1. 4680624.00 9540564.50 
2. 4680628.00 9540613.00 
3. 4680545.00 9540636.00 
4. 4680500.00 9540671.00 
5. 4680439.00 9540638.00 
6. 4680435.50 9540728.00 
7. 4680421.50 9540803.50 
8. 4680339.00 9541184.00 
9. 4680182.50 9541330.00 
10. 4680174.60 9541337.30 
11. 4680103.80 9541156.80 
12. 4680130.60 9540961.40 
13. 4680182.30 9540721.70 
14. 4680183.30 9540609.10 
15. 4680310.20 9540618.50 
16. 4680515.20 9540573.60 

 
  В следващата Таблица 5 са посочени координатите (в кординатна система 1970 г.) 
на характерните точки от контура на находище „Кралево – 2”. 
 

Таблица 5. Координати на характерните точки от 
контура на находището (геоложки запаси) 
№ Север Х (m) Изток Y (m) Н (m) 
1. 4680439.0 9540638.0 293.3 
2. 4680436.5 9540702.9 308.0 
3. 4680435.5 9540728.0 317.6 
4. 4680350.9 9541127.8 410 
5. 4680339.0 9541184.0 419.5 
6. 4680182.5 9541330.0 446.2 
7. 4680114.1 9541155.6 435.0 
8. 4680140.5 9540963.1 383.3 
9. 4680192.3 9540722.8 364.7 

10. 4680193.2 9540619.9 319.5 
 
  В следващата Таблица 6 са посочени координатите (в кординатна система 1970 г.) 
на характерните точки на насипището за минни отпадъци с площ 11 217 m2: 
 
                                          Таблица 6. Координати на характерните точки 
                                          от контура на насипище за минни отпадъци 

№ Север Х /m/ Изток Y /m/ 
1. 4680624.67 9540572.47 
2. 4680628.00 9540613.00 
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№ Север Х /m/ Изток Y /m/ 
3. 4680545.00 9540636.00 
4. 4680500.00 9540671.00 
5. 4680439.00 9540638.00 
6. 4680430.74 9540600.29 
7. 4680516.39 9540581.53 

 
Всички дейности ще се извършват в рамките на концесионната площ и в тази 

връзка не е необходимо да бъдат използвани допълнителни площи извън тези граници. 
 
3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително 

на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества 
от приложение № 3 към ЗООС 

  Предложението е свързано с разработване на находище за строителни материали– 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (варовици) в 
площ „Кралево – 2”. Проучваната територия административно принадлежи към 
землището на с. Кралево, Община Търговище, Област Търговище. 
  На Фигура 4 е представено местоположението на находище „Кралево – 2” спрямо 
най-близко разположените населени места: 
 

 
  Контур на характерните точки на исканата за концесия площ „Кралево – 2” 

               Контур на характерните точки на запасите на находище „Кралево – 2” 
Фиг. 4. Сателитна снимка с означено местоположението на находище „Кралево – 2” 

 
На Фигура 5 е представено насипището за минни отпадъци. 

с. Овчарово 

с. Кралево 
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  Контур на характерните точки на исканата за концесия площ „Кралево – 2” 

               Контур на характерните точки на запасите на находище „Кралево – 2” 
               Контур на насипище 

Фиг. 5. Насипище в рамките на концесионната площ 
 
  Минно-техническите условия и изисквания за качество, при които са изчислени 
запасите от варовици в находище „Кралево – 2”са посочени в следващата Таблица 7. 
 

Таблица 7. Минно-технически условия 
Максимална дебелина на откривката в единична 
изработка 

5.50 m 

Средна дебелина на откривката за находището До 3.50 m 
Минимална дебелина на полезното изкопаемо 20.00 m 
Съотношение на обема на откривката към обема на 
полезното изкопаемо /не повече от/ 

1:15 

Долно ниво на запасите Кота -275 
Минимална площ на запасите 140 dka 
Минимално количество на запасите 8 000 000 m3 

 
  Суровината на находището е окачествена по: 

o БДС EN 13043 + АС – Добавъчни материали за битумни смеси за настилка за 
пътища, самолетни писти и други площи за движение. 

o БДС EN 12620:2002 + А1 – Добавъчни материали за бетон. 
 

За определяне на дебелината на полезното изкопаемо, както и изучаване на 
качествените показатели на варовиците в дълбочина са прокарани 6 бр. сондажи с обща 
дължина от 455.6 m, в мрежа приблизително 200х250 m. В посочената мрежа сондажите са 
прокарани в предварително определената най-перспективна част от заявената площ. 
Дълбочината на сондажите е съобразена с котата на устието, така че забоите им да 
достигат едно и също ниво – кота 275. 

Сондажите са прокарани със сондажна апаратура УКБ 500С, диаметър на 
сондиране Φ 132 в началото и Φ 112 mm във варовиците. Сондирането е извършено с 
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твърдосплавни корони ТКО – 1 с промивна течност вода. След прокарването сондажните 
площадки са рекултивирани. 

В следствие на извършените проучвателни работи са направени следните изводи: 
1. Находището е изградено изключително от варовици. Всички скали са с юрска 

възраст. 
2. Откривката е в относително малко количество – 454 428 m3 и e със средна 

дебелина 3.04m. 
3. Физикомеханичните свойства на варовиците от находище „Кралево - 2” 

отговарят на всички изисквания на БДС EN 13043 + AC - „Добавъчни материали за 
битумни смеси за настилка за пътища, самолетни писти и други площи за движение”. 

4. Физикомеханичните свойства на вулканитите от находище „Кралево - 2” 
отговарят на всички изисквания на БДС EN 12620 : 2002 + A1 – „Добавъчни материали за 
бетон”. 

5. За находище „Кралево - 2” са изчислени промишлени запаси от варовици за 
категория [111] – доказани запаси 7 480 069 m3 и за категория [122] (вероятни запаси) – 10 
913 884 m3 годна суровина за пътно строителство, строителен камък, добавъчен скален 
материал за обикновен бетон. 
 

Запасите от варовици в находище „Кралево - 2” са изчислени по метода на 
геоложките блоковете. Същите са разделени в четири блока: 

 
Блок 1 [111]: Обхваща площ определена по контур от 5 проучвателни сондажа – С-

1, С-3,  С-4, С-5, С-6 и С-2, който се явява вътрешен за блока. За долно ниво на запасите в 
блока се приема кота +325 m, което е достигнато с прокараните сондажи. Площта на блока 
е 103 861 m2, при средна дебелина на полезното изкопаемо 72.02 m. Обемът на запасите 
възлиза на 7 480 069 m3. Обемът на откривката е 319 892 m3 при средна дебелина 3.08 m. 
Поради детайлният характер на геоложката и техноложката изученост категорията на 
запасите е [111]. 
 

Блок 2 [122]: Обхваща площ определена по контур от 3 проучвателни сондажа – С-
3, С-4 и МС-12. За долно ниво на запасите в блока се приема кота +275 m, което е 
достигнато със сондаж МС-12. Площта на блока е 25 129 m2, при средна дебелина на 
полезното изкопаемо 164.8 m. Обемът на запасите възлиза на 4 141 259 m3. Обемът на 
откривката е 72 874 m3 при средна дебелина 2.90 m. Поради детайлният характер на 
геоложката и техноложката изученост категорията на запасите е [111]. 
 

Блок 3 [122]: Обхваща площ определена по контур от 2 проучвателни сондажа – С-
1, С-6 и една помощна точка п.т.10. За долно ниво на запасите в блока се приема кота 
+275 m. Площта на блока е 20 554 m2, при средна дебелина на полезното изкопаемо 76.85 
m. Обемът на запасите възлиза на 1 579 575 m3. Обемът на откривката е 61 662 m3 при 
средна дебелина 3.0 m. Поради предварителният характер на геоложката и техноложката 
изученост  категорията на запасите е [122]. 
 

Блок 4 [122]: Определен е като подвесен на 50 m под блок 1[111]. Площта на блока 
е 103 861 m2, при средна дебелина на полезното изкопаемо 50 m. Обемът на запасите 
възлиза на 5 193 050 m3. Поради предварителният характер на геоложката и техноложката 
изученост  категорията на запасите е [122]. 
 
  Състоянието на геоложките запаси за находището към 10.05.2013 г. е показано в 
Таблица 6. 
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Таблица 8. Състояние на запасите в находище „Кралево - 2” 
Блок 

№ 
Кате- 
гория 

Площ 
(m2) 

Полезна 
Дебелина (m) 

Обем на 
запасите (m3) 

Откривка 
(m) 

Обем на 
откривката (m3) 

1 [111] 103 861 72.02 7 480 069 3.08 319 892 
2 [122] 25 129 164.8 4 141 259 2.9 72 874 
3 [122] 20 554 76.85 1 579 575 3.0 61 662 
4 [122] 103 861 50.00 5 193 050   

Общо за находище „Кралево-2” 
  149 544 123.0 18 393 953 3.04 454 428 

 
  През целия период на концесията се предвижда годишен добив в размер на 
100 000 m3 плътна скална маса от извлекаемите запаси. В следващата Таблица 7 са 
посочени основните параметри на предвиждания добив. 
 
    Таблица 9. Параметри на предвиждания добив от находище „Кралево - 2” 

Производителност мярка Количество 
плътна маса разбухнала маса 

годишна m3/година 100 000 147 000 
месечна m3/месец 8 333 12 250 
дневна/сменна m3/смяна 396 583 

 
Предвижда се режима на работа да бъде при 5 дневна работна седмица, с 1 смяна в 

денонощието с продължителност 8 часа, при общ брой работни дни в годината – 252. 
Общия брой на обслужващия персонал е 20 души (в. т.ч. и персонала обслужващ 

ТСИ в находище „Кралево”). 
На разглежданата територия няма и не се предвижда да се съхраняват опасни 

химични вещества. Необходимото взривно вещество ще се доставя от фирмата 
изпълнител на взривните работи и не се предвижда същото да се съхранява в рамките на 
концесионната площ. 
 
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: 
  Подходът към находището ще се осъществява от съществуващ асфалтов път и не се 
предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. 
  Територията на находището е свързана с второкласен път ІI-74 от Републиканската 
пътна мрежа на България с направление север-юг, чрез съществуващ асфалтов път, който 
преминава покрай западната граница на имота, в който се намира концесионна площ 
„Кралево - 2”. 
  Съществуващият асфалтов път обслужва находище „Кралево” и съседните 
обработваеми и необработваеми земи. Той се свързва с най-южната улица на с. Кралево, 
която обслужва селскостопански обекти, без да преминава покрай жилищните сгради в 
селото (Фигура 6). 
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       -   местоположение на находището 
       -    обслужващ асфалтов път 
       -    Републикански път ІІ-74 

Фиг. 6. Сателитна снимка с означено местоположението на находище „Кралево – 2” и 
основни пътища в района 

 
5. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване: 
Програмата за дейностите включва: 

 разработване на находището; 
 дейности по рекултивация. 

  Нарушените терени ще бъдат рекултивирани съгласно изискванията на Наредба 
№26 от 2 октомври 1996г., изм. ДВ. бр.30 от 22 Март 2002г., за рекултивация на 
нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на 
хумусния пласт с цел възстановяване на ландшафта. 
 
6. Предлагани методи за строителство: 
  Описание на технологията на добив: 

Теренните дадености също благоприятстват открития способ на експлоатация. 
Голямата здравина на полезното изкопаемо предполага взривен начин на експлоатация. 
Видът на разкриващите работи и последователността на изземане ще бъдат предмет на 
отделен проект. Оптималният фронт на кариерата трябва да е съобразен с теренните 
особености. Най-високата кота в площта на находището е 453.0 m, а приетата най-ниска 
кота за изчисление на запасите е 275.0 m. Площта на находището е 149 554 m2. 

 
Откривни работи: 
За да се подготви находището за добив е необходимо да се отстрани откривката, 

залягаща над полезното изкопаемо (варовици). 
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Откривката е относително малко по количество и е със средна дебелина 3.04 m. Тя 
е от почва и тънък изветрителен слой, като на места почвата липсва почти или напълно. 
Нейният обем е около 3% от общия обем на запасите или 454 428 m3. 

Тя ще бъде превозена и насипана в насипище, намиращо се в северозападната част 
на концесионната площ, извън площта на геоложките запаси. Насипището е булдозерен 
тип и площта, на която ще се помести е 11 217 m2. 
 

Технологии за насипване: 
Насипището ще бъде устроено на два хоризонта с максимална височина 15 m и 

ъгъл на откоса, равен на ъгъла на естествения откос на материала поместен в него. В 
самата площ на насипището ще се развие и вътрешно насипищен път, който ще осигурява 
насипообразуването. 
 

Транспортни схеми. Транспортни и насипищни машини: 
През периода на отстраняване, извозване и насипване на откривката, както и 

транспортиране на суровината до трошачо-сортировъчна инсталация ще се използва 
следната механизация: 

- Багер - „Hyndai” – с обем на кофата 2.2 m3 – 1 брой; 
- Багер - „Case” – с обем на кофата 2.2 m3 – 1 брой; 
- Самосвали „Iveco” с товароподемност 20 t – 5 броя. 

 
Преработка и обогатяване на полезното изкопаемо: 
Варовиците са доста здрави и са устойчиви на обрушване скали. Тектонските 

нарушения са сравнително малко, с неголеми зони на брекчиране и без тектонски глини. 
Категорията на пробиваемост може да се определи  като VІ – VІІ. Измерената обемна маса 
на скалите е 2.62 t/m3. Коефициентът на разбухване при вривяване в проучвателната 
кариера е 1.47. 

Взривената скална маса с максимален размер на скалните късове до 1000 mm се 
разтоварва с автосамосвали в приемен бункер и чрез пластинчат питател се подава за 
натрошаване в мобилна трошачка, разположена на територията на намиращата се в 
съседство промишлената площадка на находище „Кралево”. 
 

Система на експлоатация: 
Съгласно техническото задание и изхождайки от минно-техническите условия на 

находището, на кариерата е приета многостъпална система на експлоатация с 
последователно погасяване на хоризонтите, класическата система на разработване 
„отгоре-надолу” и използване на ПВР за отделяне на материала от масива. 
 
 Елементи на системата на експлоатация: 

а/ Височина на стъпалото 
При избора на височината на стъпалото отчитаме следните фактори: 

- Безопасно провеждане на минно-добивните и минно-товарачните работи в 
съответствие с правилника за безопасността на труда при разработване на находища по 
открит начин, възможностите на товарачната техника, необходимите разстояния за 
нормална и безопасна работа на транспортните средства. 

- Съгласно правилника за безопасност на труда при разработване на находища по 
открит начин, височината на стъпалото при добив с използване на ПВР, може да бъде 
максимум 20m. Предвид наличната изкопно-товарачна техника избираме максимална 
височина на добивното стъпало за кариера „Кралево – 2” – 15 m. 
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б/ Минимална ширина на работните площадки. 
При избраната система на експлоатация, е прието минималната ширина на 

работната площадка, да съвпада с оптималните условия и параметри за работа на багера в 
забоя. При работа с багери „Case” и „Hyndai”, оптималната ширина на работната 
площадка е оптималния радиус на гребане на багерите на нивото на стоене, или 
Шст=Ргр=15.0 m. 

Добивните работи на кариера „Кралево - 2”, ще се водят с използване на ПВР за 
отбиване на материала от масива, изкопно-товарачна техника за натоварването му на 
превозните средства. 

Добивните работи ще се водят при използване на класическа схема на 
разработване. Всеки хоризонт ще се разработва като последователно се погасяват 
ламелите, на които е разделен. Изкопно-товарачните работи ще се извършват с багер 
„Case”, с работно оборудване обратна лопата и обем на кофата 1.8 m3 и багер „Hyndai” с 
обем на кофата 2.2 m3. 

Пробивно-взривните работи се предвижда да се извършват от специализирана 
външна фирма. Предвижда се годишно да се извършват 12 взривявания. За едно 
взривяване ще се използва 9 t вещество – „Ексан”. 
 
 Рекултивация: 

  Предмет на рекултивационната програма са площите с нарушена природна среда в 
резултат на провеждането на минно-добивни работи по изземването на подземното 
богатство. Площите подлежащи на рекултивация са съобразени с перспективното 
развитие на кариерното поле на находище „Кралево - 2” до цялостно изземване на 
полезното изкопаемо. 
 
  Рекултивацията ще се извърши в две направления: техническа и биологична. 
  Техническата рекултивация включва дейностите по подготовка на терените за 
биологичната рекултивация и се състои в: 

- Извършване на вертикална планировка на дъното на кариерата и предпазните 
берми, с цел адаптиране на нарушените терени към ландшафта на местността; 

- Осигуряване на необходимите наклони за извършване на биологичната 
рекултивация; 

- Преоткосиране и планировка на отвала; 
- Изграждане на противоерозионни съоръжения; 
- Насипване и подравняване на площите със земни маси от незамърсените почви и 

карстовата глина, депонирани в съответните насипища; 
- Създаване на почвени условия, съобразени със степента на нарушеност на терена – 

полагане на покритие от геологичен материал; 
- Провеждане на агротехнически мероприятия в зависимост от конкретните условия. 

 
  Биологическа рекултивация: Работите по биологичната рекултивация се 
ограничават с извършване на някои горско-стопански мероприятия по укрепване и 
озеленяване на откосите и дъното на кариерата, както и на предпазната ивица по крайния 
контур на кариерата. Биологичната рекултивация предвижда озеленяването да се извърши 
посредством затревяване, захрастяване и залесяване, както следва: 

- Целта на затревяването е възстановяване на ландшафта и намаляване на влиянието 
на водната и ветровата ерозия. При затревяването се предвижда да се използват 
смесени култури от тревни смески, за формиране на по-жизнени тревни 
съобщества. 

- Засаждането на храсти се използва за растително (биологично) заздравяване и 
оформяне на откосите на кариерата. Те имат укрепващо значение, против ерозията 
и свличането на земни маси. 
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- Залесяването има за цел ландшафтното приобщаване на района на кариерата и 
намаляването на ерозията. 

 
При прекратяване на добивните дейности от находище „Кралево - 2” и закриване 

на кариерата, миннодобивните отпадъци ще се използват за рекултивация (депо откривка 
и депо карстови глини) като се поставят обратно в кариерното гнездо след извличането на 
скалната маса. При поставянето им там, ще бъде наложително тези отпадъци да бъдат 
раздробени и отъпкани. Освен посоченото, почвеният слой, отделян при извършването  на 
разкривните работи също ще бъде поставен на място при прекратяване на дейността на 
някое от стъпалата. Тъй като съгласно климатичните условия, районът на находището е 
засушлив, за да не се налага допълнително оросяване, ще бъде целесъобразно засяването 
след рекултивация с тревни и горски култури. 

При разработване на находището не се предвижда изграждане на нови 
пътища/улици, газопровод, електропровод, водопровод и канализация. Дружеството ще 
използва съществуваща промишлена площадка, наличната ТСИ и база на находище 
„Кралево”, намиращи се в съседство северно от разглежданата площ. 
 
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение: 
  Настоящата информация е във връзка с предоставяне на концесия на находище 
„Кралево - 2” от страна на Министерство на енергетиката и набавянето на документация, 
свързана с тази процедура. Част от тази документация е решение, доказващо провеждане 
на процедура по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното 
разнообразие. 

С Разрешение № 265/13.07.2012 г. и Договор с МИЕТ от 14.11.2012 г. 
„АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД, получава право да извърши проучване на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), 
строителни материали в площ „Кралево – 2”, разположена в землището на с. Кралево, 
Община Търговище, Област Търговище (представени в Приложение). 

С Изх. № Е-26-А-221/08.01.2013 г. Министерство на енергетиката съгласува проект 
за проучване на строителни материали и проект за рекултивация на засегнатите земи в 
площ „Кралево – 2”, разположена в землището на с. Кралево, Община Търговище, област 
Търговище (Приложение). 

През 2013 г. са проведени геологопроучвателни работи в находище „Кралево - 2” 
от „Ранд минералс” ООД по поръчка на „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД. В 
резултат на проучването са изчислени запаси и ресурси от варовици, отговарящи на 
стандарта БДС EN12620:2002+А1 – „Добавъчни работи за бетон”. Проучвателните работи 
са извършени по основен метод за сондиране – ядков. 

Количеството на изчислените запаси към 01.05.2013 г. е 18 393 953 m3, 
разпределени в четири блока. 

Проучването на подземни богатства (по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните 
богатства) - строителни материали в находище „Кралево – 2” е извършено на площ от 
0.27 km2. За цялостния работен проект за проучване на подземните богатства в площ 
„Кралево – 2” е получено становище с Изх. № НСЗП-510/21.12.2012 г. от Министерство на 
околната среда и водите (МОСВ), със заключение, че „цялостният работен проект за 
проучване на подземни богатства – строителни материали, както и дейностите 
заложени в него не попадат в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не са предмет на 
процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС и не е необходимо 
провеждане на процедура по реда на Глава втора от наредбата за ОС”, представено в 
Приложение. 
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8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 
даващи информация за физическите, природните и антропогенни 
характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната 
екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна 
защита и отстоянията до тях: 

 В приложение са представени: 
 Скица № 15-593985/21.08.2018 г. на ПИ с идентификатор 39390.222.18, с. Кралево, 

Община Търговище; 
 Контур и координати на характерните гранични точки от исканата концесионна 

площ за находище „Кралево – 2”; 
 Контур и координати на находище „Кралево -2”; 
 Контур и координати на насипище на находище „Кралево – 2”; 
 Част от Карта на защитените територии, М 1: 200 000. 

 
 Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, не попада в 
защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена 
зона от екологичната мрежа Натура 2000. Това е защитена зона BG0000421 „Преславка 
планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, одобрена с 
Решение №122/02.03.2007 г. на МС и се намира на отстояние от около 30 метра от ЗЗ 
BG0002093 „Овчарово” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-
844/17.11.2008 г. Министъра на ОСВ, обн. ДВ бр. 12/13.02.2009 г. 
 

Фиг. 7. Местоположение на находище „Кралево – 2” спрямо ЗЗ BG0000421 „Преславска планина”, за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и  

ЗЗ „Овчарово” за опазване на дивите птици 

 
        граници на ЗЗ „Преславска планина” 
        граници на ЗЗ „Овчарово” 
        Контур на характерните точки на исканата за концесия площ „Кралево–2” 
       Контур на характерните точки на запасите на находище „Кралево – 2” 



 24

 Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и 
отстоянията до тях: 
  Обекти, подлежащи на здравна защита се явяват следните населени места: 
 в посока север – с. Кралево, на разстояние 1600 m; 
 в посока северозапад – с. Овчарово на, на разстояние 2500 m; 
 в посока юг – с. Методиево, на разстояние 4600 m; 
 в посока изток – с. Имренчево, на разстояние 4100 m; 
 в посока югозапад – с. Търновца, на разстояние 5300 m. 

 
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение 
  Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е с начин на 
трайно ползване: За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален 
масив с идентификатор 39390.222.18 по КК на с. Кралево, Община Търговище и площ от 
174.902 dka. 
 
10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени 

зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за 
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др. 
Национална екологична мрежа: 

 С реализиране на инвестиционното намерение не се засягат чувствителни 
територии, в т.ч. чувствителни и уязвими зони. Не се засягат и санитарно-охранителни 
зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди и не се налагат ограничения от специализираната нормативна уредба. 
 Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение попада в 
защитена зона BG0000421 „Преславка планина” за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна и се намира на отстояние от около 30 метра от ЗЗ BG0002093 
„Овчарово” за опазване на дивите птици. 
 
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например, добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, 
жилищно строителство): 
 добив на строителни материали – ДА; 
 нов водопровод – НЕ. 
 добив или пренасяне на енергия – НЕ; 
 жилищно строителство – НЕ; 
 други – НЕ; 
 третиране на отпадъчните води – НЕ. 

 
 Не се предвижда изграждане на водопровод и канализация. Персоналът ще ползва 
базата на съществуващата кариера „Кралево”. За пиене ще се използва бутилирана вода. 
Отпадъчни води няма да се генерират. 
 
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение: 
  Настоящата информация е във връзка с предоставяне на концесия на находище 
„Кралево - 2” от страна на Министерство на енергетиката. 
  С Разрешение № 265/13.07.2012 г. и Договор с МИЕТ от 14.11.2012 г. 
„АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД, получава право да извърши проучване на 
подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), строителни 
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материали в площ „Кралево – 2”, разположена в землището на с. Кралево, Община 
Търговище, Област Търговище. 
 
III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 
отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на 
географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под 
внимание, и по-конкретно: 

1. Съществуващо и одобрено земеползване: 
  Находище „Кралево – 2” се намира в землището на с. Кралево, Община Търговище, 
Област Търговище. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е с 
площ от 174.902 dka, колкото е и площта на концесията, за която се кандидатства. 
 

1. Мочурища, крайречни области, речни устия 
  Инвестиционното предложение не засяга пряко или косвено мочурища, крайречни 
области, речни устия, тъй като такива не са налични в границите на разглежданата 
територия. 
 

2. Крайбрежни зони и морска околна среда 
  Териториалния обхват на инвестиционното предложение е извън границите на 
крайбрежни зони и морска околна среда. 
 

3. Планински и горски райони 
  Инвестиционното предложение не засяга планински и горски райони. 
 

4. Защитени със закон територии 
Инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на 

Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена територия е 
Поддържан резерват (ПР) „Дервиша”. 
 

ПР „Дервиша” се намира на около 4.9 km югоизточно от планираната територия. 
Поддържаният резерват е обявен с Постановление на Министерски Съвет № 
13427/23.10.1948 г. бр. на ДВ, прекатегоризиран със Заповед № 361/15.10.1999 г., бр. 
97/1999 на ДВ и е с обща площ от 11.21 ha. Обявен е с цел опазване на Естествено 
находище на конски кестен. 

До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава 
извършване на следните дейности: 

1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 
2. Поддържащи и възстановителни мероприятия; 
3. Използване на биологични средства за растителна защита. 
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- местоположение на разглежданата територия 

Фиг. 8. Местоположение на разглежданата територия спрямо защитените територии в 
района. Част от карта на защитените територии, М 1 : 600 000 

 
5. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа 
 Защитени зони като част от Националната екологична мрежа: 

 Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, не попада в 
защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена 
зона от екологичната мрежа Натура 2000. Това е защитена зона BG0000421 „Преславка 
планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, одобрена с 
Решение №122/02.03.2007 г. на МС и се намира на отстояние от около 30 метра от ЗЗ 
BG0002093 „Овчарово” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-
844/17.11.2008 г. Министъра на ОСВ, обн. ДВ бр. 12/13.02.2009 г. 
 
Целите на опазване на ЗЗ BG0000421 „Преславка планина” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна: 

 Запазване на площта на природните местообитания на видове и техните популации, 
предмет на опазване в рамките на защитената зона; 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 
видове и условия на средата; 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетните природни местообитания и местообитанията на видове, както и на 
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 
Предмет на опазване в защитената зона са следните видове: 
Природни местообитания: 
6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 
6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-

Brometalia)(*важни местообитания на орхидеи) 
6240* Субпанонски степни тревни съобщества 
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 

алпийския пояс 
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6510   Низинни сенокосни ливади 
7220* Извори с твърда вода с туфести (бигорни) формации (Cratoneurion) 
8210   Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 
8310    Неблагоустроени пещери 
9150   Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 
9170   Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 
9180*  Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху спеи и стръмни склонове 
91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 
91M0  Балкано-панонски церово-горунови гори 
91Z0   Мизийски гори от сребролистна липа 
91E0*  Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 
 
Растителни видове: Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum) 
 
Бозайници: Добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni), Европейски лалугер 
(Spermophilus citellus), Пъстър пор (Vormela peregusna), Голям нощник (Myotis myotis), 
Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Дългокрил прилеп (Miniopterus 
schreibersi), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Дългоух нощник (Myotis bechsteini), 
Малък подковонос (Rhinopophus hipposideros), Остроух нощник (Myotis blythii), 
Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Средиземноморски подковонос (Rhinolophus 
blasii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Широкоух прилеп (Barbastella 
barbastellus), Южен подковонос (Rhinolophus euryale). 
 
Земноводни и влечуги: Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Жълтокоремна бумка 
(B. variegata), Обикновена блатка костенурка (Emys orbicularis), Смок (Elaphe sauromates), 
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), 
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni). 
 
Безгръбначни: Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides). 
 
Риби: Горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Обикновен щипок (Cobitis taenia). 

Местоположение на инвестиционното предложение спрямо защитената зона 

 
                     - Приблизително местоположение на ИП спрямо защитената зона 

Фиг. 9. ЗЗ BG0000421 „Преславка планина” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна 
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Целите на опазване на ЗЗ BG0002093 „Овчарово” по Директивата за птиците са: 
 Опазване и поддържане на местообитанията на посочените видове птици по чл.6, 

ал.1, т.3 и 4 от ЗБР за постигане на тяхното благоприятно природозащитно 
състояние; 

 Възстановяване на местообитания на видовете птици по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, за 
които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

 
Видове птици, по чл.6, ал.1 т.3 от Закона за биологичното разнообразие, обект на 
опазване в защитената зона: Ливаден дърдавец (Crex crex), Синявица (Coracias 
garrulus), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio). 
 

В границите на защитената зона се забранява: 
1. Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи 

дървета), при ползването на земеделските земи като такива; 
2. Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми 

земи и трайни насаждения; 
3. Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 
4. Косенето на ливадите преди 1 юли, както и косене от периферията към центъра. 

 
Местоположение на инвестиционното предложение спрямо защитената зона 

 
                     - Приблизително местоположение на ИП спрямо защитената зона 

Фиг. 10. ЗЗ BG0002093 „Овчарово”, за опазване на дивите птици 
 

 Национална екологична мрежа: КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места 
за растенията и орнитологично важни места /ОВМ/ 
Територията на ИП не засяга типове биотопи определени по проект “CORINE – 

Biotopеs”, включващи - част от общоевропейската програма “CORINE”. Разглежданата 
територия не засяга Рамсарски места с международно значение съгласно списъка на 
българските обекти, включени в Рамсарската конвенция за влажните зони или важни 
места за растенията, както и орнитологично важни места. 
 

6. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност 
Безспорно разработването на кариерата ще засегне съществуващия ландшафт. По 

време на експлоатацията на кариерата ще се увеличат площите на техногенните 
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ландшафти за сметка на останалите. При реализацията на проекта ще се промени облика 
на територията, като се създаде една променена форма на релефа с изразена денивелация. 
Цялостната рекултивация на терена с тревни смески и с подходяща растителност ще 
разнообрази пейзажа, ще допринесе за по-благоприятното вписване на обекта в околната 
среда, за самоочистване и саморегулиране на ландшафта. 

В проучената площ и в близост до нея не са известни археологически и 
архитектурни паметници на културата. Възможно е при изпълнение на изкопни и добивни 
дейности да се попадне на археологически обект, нерегистриран преди, поради неговите 
особености. В такъв случай ще се процедира в съответствие с разпоредбите на чл. 72 и 73 
от Закона за културното наследство. 
 

7. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или 
подлежащи на здравна защита 

  Обекти, подлежащи на здравна защита се явяват следните населени места: 
 в посока север – с. Кралево, на разстояние 1600 m; 
 в посока северозапад – с. Овчарово на, на разстояние 2500 m; 
 в посока юг – с. Методиево, на разстояние 4600 m; 
 в посока изток – с. Имренчево, на разстояние 4100 m; 
 в посока югозапад – с. Търновца, на разстояние 5300 m. 

 
ІV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като 
се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на 
реализацията на инвестиционното предложение: 
 

1.  Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 
културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, 
климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 
 Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи 

 Процесът на реализация на инвестиционното предложение ще бъде съобразен 
с всички законови и нормативни изисквания и няма да води до значими негативни 
последици по отношение на компонентите на околната среда. 

 Не се очаква вредно въздействие върху хората, живеещи в населените места в 
района и тяхното здраве, тъй като обектът е отдалечен на около 1.6 km от регулацията на 
най-близкото населено място – с. Кралево. 
 
 Въздействие върху културното наследство 

В границите на имотите няма паметници на културата и инвестиционното 
предложение не засяга такива паметници. 
 
 Въздействие върху атмосферния въздух 

1). Източници на неорганизирани емисии: 
Експлоатацията на находището се заключава в провеждането на откривни и 

добивни работи, транспорт и преработка. Отделяните емисии са: общ прах, ФПЧ (фини 
прахови частици) и изгорели газове от строителната и транспортна техника и пробивно 
взривните работи. Друг източник на моментни емисии са провежданите епизодично 
(веднъж месечно) за няколко секунди, взривни работи. 

Използвайки методиката за определяне разсейването на емисиите на вредни 
вещества от превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой 
„Трафик Оракул” са определени емисиите на замърсители, емитирани при 
транспортирането на откривката. Резултатите са показани в Таблица 8. 
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Таблица 10. Вид и параметри на емитираните замърсители от транспорта на 
откривката 

Източник бр. 
Вид и мощност на емисиите, г/м.с Обем ДГ 

СО СН4 NOх ЛОС РМ m3/с 

Автосамосвали 5 14.6х10-6 1.07х10-7 1.8х10-5 3.5х10-6 1.97х10-6 0.4 
 

За определяне емисиите от строителните машини е използвана методиката 
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2016, Part B: sectoral guidance 
chapters, 1.A.4 Non road mobile machinery 2016: 
 
Таблица 11. Емисионни фактори на емитираните замърсители от транспортните и 
строителни машини 

(дизел) EF 
[g/kg гориво] NOx CO ФПЧ10 

    Промишлена техника 7.6 7.3 0.1 

 
В случая строителната техника се състои от два багера, при работа на които 

очакваните емисии са както следва: 
 
     Таблица 12. Очаквани емисии от строителни машини 

Източник бр. Вид и мощност на емисиите, g/s 
СО NOх ФПЧ10 

Багери 2 0.06 0.06 0.0008 
 

По данни от EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2016, 2.A.5.a 
Quarrying and mining of minerals other than coal 2016, емисионният фактор за ФПЧ10 при 
разработване на кариери е 50 g/t суровина. Използвайки този фактор и предвидения 
годишен добив са представени в следващата Таблица 11: 
 

Таблица 13. Емисии на ФПЧ10 при разработване на кариерата 
ФПЧ10 

g/m2s kg/year 
2.2х10-5 13500 

 
При химическия взрив се отделят от 600 до 1000 l газове от 1 kg ВВ при 

температура от 2500 до 4500°С и налягане 200 - 300MРa. При тези параметри на 
развиващата се детонационна вълна една част от С се превръща в СО, а N2 в азотни окиси 
NOх. Във взривната техника и технология е прието да се работи с понятието условен 
въглероден оксид, т.е. азотните оксиди - NOх да се приравняват към отравящото действие 
на СО като литрите NOх се умножават с коефициента 6,5 - Усл.СО= CO+6.5 х NOх l/kg. 
Съгласно количеството на използваното при едно взривяване ВВ и техническите данни на 
ВВ, че при взрив се отделят около 90l/kg условен СО, е определено, че при едно 
взривяване се отделя 810 m3 условен въглероден оксид. 
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2). Източници на организирани емисии: няма 
За оценка на разпространението на токсични замърсители, генерирани при взрив 

най-подходящо е използването на компютърния модел на ALOHA (Areal Locations of 
Hazardous Atmospheres), разработен от National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) and the Environmental Protection Agency (EPA). ALOHA е програма, използваща 
модел за дисперсия на облак от атмосферните замърсители, базираща се на 
токсикологичните и физични характеристики на замърсителите, специфичните 
обстоятелства, при които са изхвърлени замърсителите в атмосферата, както и 
атмосферните условия. Програмата е разработена специално за оценка на въздействието 
на химическите агенти върху хората при пожари и взривове. На следващата графика е 
представено разпространението на 910m3 условен въглероден оксид, който се отделя при 
взривяване на 9 t вещество – „Ексан”: 

 
SITE DATA: 
   Location: KRALEVO, BULGARIA 
   Building Air Exchanges Per Hour: 0.59 (unsheltered single storied) 
   Time: April 9, 2019  1359 hours ST (using computer's clock) 
 CHEMICAL DATA: 
   Chemical Name: CARBON MONOXIDE 
   CAS Number: 630-8-0                    Molecular Weight: 28.01 g/mol 
   AEGL-1 (60 min): N/A   AEGL-2 (60 min): 83 ppm   AEGL-3 (60 min): 330 ppm 
   IDLH: 1200 ppm     LEL: 125000 ppm     UEL: 742000 ppm 
   Ambient Boiling Point: -192.0° C 
   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 
   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 
 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  
   Wind: 3 miles/hour from s at 3 meters 
   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 
   Air Temperature: 20° F                 Stability Class: B 
   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 
 SOURCE STRENGTH: 
   Direct Source: 910 cubic meters/hr     Source Height: 0 
   Source State: Gas 
   Source Temperature: equal to ambient 
   Source Pressure: equal to ambient 
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   Release Duration: 60 minutes 
   Release Rate: 18.4 kilograms/min 
   Total Amount Released: 1,105 kilograms 
 THREAT ZONE:  
   Model Run: Gaussian 
   Red   : 95 meters --- (330 ppm = AEGL-3 [60 min]) 
   Orange: 190 meters --- (83 ppm = AEGL-2 [60 min]) 
   Yellow: no recommended LOC value --- (N/A = AEGL-1 [60 min]) 

 
Получените резултати показват, че непосредствено опасната за живота и здравето 

на хората концентрация на усл.СО (IDLH) е 1200 ppm, а очакваната в прахогазовия облак, 
след взривяване, е до 330 ppm, т.е. повече от 2 пъти по-ниска и то в рамките на до 95m от 
взривното поле. 

На графиката е демонстрирана т.н. “следа на облака” по посока на вятъра. 
Очертани са съответните нива на неблагоприятно токсично въздействие върху хора при 
едночасова експозиция - The Emergency Response Planning Guidelines (ERPGs), за колкото 
се приема че се разсейва прахо-газовия облак. 

AEGL 1 - е концентрацията във въздуха (изразена като ppm или mg/m3) на 
веществото, над което се прогнозира, че общата популация, включително податливите 
индивиди, може да изпитат забележим дискомфорт, дразнене или някои асимптоматични 
ефекти. Въпреки това, ефектите не са инвалидизиращи и са преходни и обратими при 
прекратяване на експозицията; 

AEGL 2 - е концентрацията във въздуха (изразена като ppm или mg/m3) на 
вещество, над което се прогнозира, че хората, включително податливите индивиди, може 
да изпитат необратими или сериозни, дълготрайни неблагоприятни последици за здравето 
или възможностите за напускане на мястото; 

AEGL 3 - е концентрацията във въздуха, изразена в части на милион (ppm) или 
милиграма на кубичен метър (mg/m3), на веществото, над което се прогнозира, че хората, 
включително податливите индивиди, може да изпитат животозастрашаващи ефекти или 
смърт. 

Таблица 14. Очаквани нива на условен СО от взривяване 
Замърсител Гранична концентрация на СО усл., 

ррм 
Разстояние, 

m 
AEGL 3 330 95 
AEGL 2 83 190 
AEGL 1 няма препоръчана - 

 
Нивата Level of Concern (LOC) на безпокойство представляват гранична стойност 

на риск (токсичност, запалимост, топлинното излъчване или свръхналягане). При 
стойности под нивата на безпокойство (LOC) не може да се очаква никаква заплаха за 
хора и имуществото. 

Видно е, че дори AEGL 2 нивото на максимална концентрация, под което 
индивидите, подложени на 1-но часова експозиция не могат да получат необратими или 
сериозни, дълготрайни неблагоприятни последици за здравето се установява на 190m, т.е. 
на повече от 1400m от границите на с.Кралево. Доверителната линия (прекъснатата линия 
на графиката), която със сигурност определя, че не могат да се очакват въздействия 
ограничава територия с размери 190/190m, т.е. въздействието от взирвяване няма да 
излиза от рамките на концесионната площ. 
 
 Въздействие върху качеството на водите 

  При експлоатацията на находището и насипището не се очаква да има въздействие 
върху състоянието на подземните води, което се обосновава на: 

- Не се предвижда водоползване от подземни и повърхностни води; 
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- Не се предвижда отвеждане на отпадъчни води; 
- Добиваните инертни материали не съдържат вредни и опасни вещества; 
- При технологията на добив не се използват вредни и опасни вещества; 
- В находището и в близост до него няма наличие на извори, каптажи и други 

водоизточници с местно битово значение; 
- Подземни води в находището не са открити и не се очаква влошаване на 

хидрологичния баланс; 
- Отпадъчни води в кариерата няма да се формират. 

  Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и 
повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане на територията. 
 
 Въздействие върху почвата и земните недра 

Като цяло въздействието на предвиденото инвестиционно намерение върху 
земните недра може да се оцени като пряко, дълготрайно и необратимо, с ограничен 
обхват в обсега на находището. Следва да се има предвид, че това е закономерно и 
неизбежно при подобни минно-добивни работи. С цел намаляване на отрицателното 
въздействие се предвижда рекултивация на находището. 

При разработване на кариерата, от площта на находището ще бъде отнет почвен 
слой, който ще се депонира в границите на кариерната площ. В последствие тези 
количества ще бъдат използвани при рекултивационните дейности за заравняване и 
оформяне на терена, където е извършен добива. Почвата в съседните терени нe се 
замърсява и не се засяга по никакъв начин. 
 
 Въздействие върху ландшафта 

Безспорно разработването на кариерата ще засегне съществуващия ландшафт. По 
време на експлоатацията на кариерата ще се увеличат площите на техногенните 
ландшафти за сметка на останалите. При реализацията на проекта ще се промени облика 
на територията, като се създаде една променена форма на релефа с изразена денивелация. 
Цялостната рекултивация на терена с подходяща растителност ще разнообрази пейзажа, 
ще допринесе за по-благоприятното вписване на обекта в околната среда, за 
самоочистване и саморегулиране на ландшафта. 

Площта на находище „Кралево – 2” попада изцяло в ДГФ и е заета от дървесна, 
храстова и тревна растителност. След получаване на концесия ще бъде стартирана 
процедура по измение на ОУПО Търговище, съответно предварително съгласуване с 
Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), промяна предназначение и изключване на площта 
от ДГФ. След приключване на тези процедури и съгласуване на проекта с ИАГ ще се 
пристъпи към почистване на терена от храстова и дървесна растиленост. 
 
 Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и 
защитените територии 
 При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие 

върху биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени територии. 
 Предвидените дейности няма да предизвикат промяна във видовото разнообразие и 

унищожаване на местообитания на видове растения и животни, включени в Приложение 
№1 и Приложение №2 на Закона за биологичното разнообразие. 

 Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, не попада в 
границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. 
 
2.  Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително и 

разположените в близост до инвестиционното предложение: 
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, не попада в 

защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попада в защитена 
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зона от екологичната мрежа Натура 2000. Това е защитена зона BG0000421 „Преславка 
планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, одобрена с 
Решение №122/02.03.2007 г. на МС и се намира на отстояние от около 30 метра от ЗЗ 
BG0002093 „Овчарово” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-
844/17.11.2008 г. Министъра на ОСВ, обн. ДВ бр. 12/13.02.2009 г. 

Реализирането на ИП няма да окаже въздействие върху структурата на защитените 
зони и не се очаква да настъпи фрагментация. При реализиране на предложението няма да 
има нарушени въздушни коридори за мигриращите реещи се птици. 

Реализацията на инвестиционното намерение не е свързана с генерирането на 
емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху 
защитените зони. Не се очаква негативно въздействие на видове предмет на опазване в 
защитените зони. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже 
въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа. 

 
3.  Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 
 При експлоатация на обекта съществува известен риск от инциденти, които са 
свързани с извършването на откривните и добивни работи в кариерата, товаро-разтоварни 
работи, свличане на материал и др. В тази връзка ще бъдат предприети мерките за 
предотвратяване на аварии, като част от тях ще бъдат свързани с поддържане в изправност 
на машините и транспортните средства, ще бъдат взети всички необходими мерки за 
недопускане на пожар в околните терени. На обекта ще се работи само през светлата част 
на денонощието. 
 
4.  Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 
отрицателно) – Представено в Матрица 1; 

5.  Степен и пространствен обхват на въздействието (географски район, засегнатото 
население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, 
брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.) - Представен в 
Матрица 1; 

6.  Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието - Представена в 
Матрица 1; 

7.  Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 
въздействието - Представена в Матрица 1; 

8.  Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 
инвестиционни предложения. 

Качеството на околната среда в района на оценяваното ИП е в добро състояние и е 
със запазена самовъзстановителна способност. Значимостта на очакваните въздействия е 
определена по всеки от компонентите. Направената оценка показва, че експозицията на 
всички очаквани въздействия е незначителна като големина и значително под 
определените, с нормативни документи, норми. Комбинираното въздействие на други 
инвестиционни предложения е подробно разгледано в т. ІІ-1б от настоящата информация. 
 
9.  Възможността за ефективно намаляване на въздействията 
Мерки и условия, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване 
на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение 
върху защитената зона: 
 Избраната технология за добив на полезно изкопаемо – добив на варовик за строителни 

цели ще се реализирав в рамките на концесионната площ; 
 При прекратяване на добивните дейности от находището, ще се реализара проект за 

техническа и биологична рекултивация; 
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 Няма да се допуска пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества, които 
могат да замърсят повърхностните и подземните водни тела; 

 Предвидените от Възложителя организация на добив и транспорт, машини и 
съоръжения отговарят на най-добрите налични техники. 

 
10. Трансграничен характер на въздействието 

 Предвид местоположението, параметрите и характера на предвидените дейности 
реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с трансгранично 
въздействие на територията на друга държава. 
 
11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните 
отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве - Представени 
в Матрица 1. 
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МАТРИЦА 1. Обобщена оценка на въздействията от инвестиционното предложение 

Въздействие 
Вероятност на 

поява на 
въздействието1 

Териториален 
обхват на 

въздействието2 

Вид на въздействието 
Степен на 

въздействието3 

Характеристика на въздействието Мерки за 
предотвратяване, 

намаляване или 
компенсиране на 

отрицателно 
въздействие 

Честота4 Продължи- 
телност5 

Кумулатив- 
ност Положително/ 

отрицателно 
Пряко/ 
непряко 

По време на експлоатация 
1.1.Върху 
въздуха 

очаква се В рамките на 
площадката 

отрицателно пряко ниска временно краткотрайно да Съгласно Наредба 
№1/2005г. 

1.2.Върху водите не се очаква Не - - - - - - - 
1.3.Върху 
земните недра 

очаква се В рамките на 
площадката 

отрицателно пряко ниска временно дълготрайно да Рекултивация на 
кариерното гнездо 

1.4.Върху 
почвата 

не се очаква Не - - - - - - Изземване и 
оползотворяване на 

хумуса 
1.5.Върху 
флората фауната 
и ЗПТ 

очаква се В рамките на 
площадката 

отрицателно пряко ниска временно дълготрайно да - 

1.6.Върху 
ландшафта 
 

очаква се В рамките на 
площадката 

отрицателно пряко ниска временно дълготрайно да - 

1.7.Върху 
паметници на 
културата 

не се очаква Не - - - - - - - 

1.8.От 
генериране на 
отпадъци 

не се очаква Не - - - - - - Битовите отпадъци ще се 
третират по реда на ЗУО. 
Управлението на минните 

отпадъци ще се 
осъществява в 

съответствие със ЗПБ и 
плана за управление на 

същите 
1.9.От вредни 
физични 
фактори 

очаква се В рамките на 
площадката 

отрицателно пряко ниска временно краткотрайно да - 

1.10.Върху 
населението 

не се очаква Не - - - - - - - 

1 Очаква се, не се очаква, 2 В рамките на площадка, извън рамките на площадката, 3 Ниска, средна, висока, 4 Постоянно, временно, 5 Краткотрайно, средно или дълготрайно; Курсив - 
елементи на матрицата с положителни въздействия; Подчертан - елементи на матрицата, от които не се очаква въздействие или елементи, от които се очаква незначително отрицателно 
въздействие; Получер - елементи на матрицата, от които се очаква значително отрицателно въздействие 
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V. Обществен интерес към инвестиционното предложение 
 Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и 
доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.) възложителя е информирал писмено с уведомление за 
инвестиционното предложение Кметовете на Община Търговище и Кметство с. Кралево и 
публикувал обява на официалния сайт на дружеството. 

До момента на подаване на настоящата информация по Приложение 2 към чл. 6 на 
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда, на адреса ни за кореспонденция не са постъпили запитвания и възражения, относно 
инвестиционното ни предложение. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

 Писмо с Изх. № 416(2018)/9/26.03.2019 г. на РИОСВ – Шумен; 
 Скица № 15-593985/21.08.2018 г. на ПИ с идентификатор 39390.222.18, с. Кралево, 

Община Търговище; 
 Разрешение № 265/13.07.2012 г. на МИЕТ; 
 Договор с МИЕТ от 14.11.2012 г.; 
 Изх. № Е-26-А-221/08.01.2013 г. на МИЕТ; 
 Изх. № Е-26-00-35/30.03.2016 г. на МЕ; 
 Изх. № НСЗП-510/21.12.2012 г. на МОСВ; 
 Контур и координати на характерните гранични точки от исканата концесионна 

площ за находище „Кралево – 2”; 
 Контур и координати на находище „Кралево -2”; 
 Контур и координати на насипище на находище „Кралево – 2”. 
 Част от Карта на защитените територии, М 1: 200 000. 


