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ИНФОРМАЦИЯ 

по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59 от 7 

март 2003 г. (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 

2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 

2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 

2012г.) за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционното 

предложение на „Еолит” ООД, гр. Пловдив: 

“Изграждане на кариери за добив на гнайсошисти в концесионна площ 

„Бунилото”, община Родопи, област Пловдив” 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ИНВЕСТИТОРА 

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститор – 

физическо лице/седалище и единен идентификационен номер на 

инвеститора – юридическото лице: Българска фирма „Еолит” ООД, гр. 

Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, район „Северен“, ул. „Сливница” 

№ 4, ЕИК: 115895488. Управител на фирмата – възложител Смилян Илиев 

Дамянов, гражданство българско. 

2. Пълен пощенски адрес: България, гр. Пловдив, община 

Пловдив, област Пловдив, район „Централен“, бул. „Шести септември” № 

152, офис 1-3А. 

3. Телефон, факс, e-mail: Телефон: 032/965965, факс: 032/946160 и 

е-mail: eurobuild_ltd@abv.bg. 

4. Лице за контакти: Таня Николова, тел.: 032/965965; 0878509705. 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Резюме на предложението 

За концесионна площ „Бунилото” се подава инвестиционно 

предложение за втори път. Целта на предложението е обосноваване 

вижданията на фирмата за ефективността на бъдещия добив на 
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скалнооблицовъчни материали, както и за степента на въздействие върху 

околната среда, така, че да не се наруши съществуващото екологично 

равновесие в района. 

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане на 

кариери за добив на гнайсошисти, годни за плочи цепени за настилки и 

облицовки, и на камък за пътни настилки и строителни цели в находище 

„Бунилото” (57523 м
2
), изградено от два участъка: „Бунилото – изток” (44347 

м
2
) и „Бунилото – запад” (13176 м

2
) за срок от 35 (тридесет и пет) години. 

Концесионната площ „Бунилото” (с площ 98245 м
2
) включва участъците на 

находището и съпътстваща площ за обслужване на добива. 

В обхвата на концесионната площ се разполагат: гори от Общински 

горски фонд и Частен горски фонд (начин на трайно ползване за двата фонда: 

гори), общински имоти за добив на инертни материали (начин на трайно 

ползване: кариери); стари нерегламентирана кариерни гнезда за добив на 

плочи цепени от местното население; запустели, затревени, с рядка храстова 

и дървесна растителност горски поляни; черни пътища. Те са разположени в 

землището на с. Храбрино, община Родопи, област Пловдив. 

Инвестиционното предложение не попада в границите на Защитените 

територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в 

границите на защитените зони от „Натура 2000“ по Закона за биологичното 

разнообразие. Най-близко разположената защитена зона от „Натура 2000“ 

е BG0001033 „Брестовица”, която отстои от 1344 м до 2543 м северно от 

концесионната площ. Няма вероятност, инвестиционното предложение да 

окаже отрицателно въздействие върху тази защитена зона от екологичната 

мрежа „Натура 2000”, ако се прояви такова, то ще бъде локално и 

незначително. ИП е етап от процедурата за придобиване право на концесия 

за срок от 35 (тридесет и пет) години, при заложен годишен добив от 5000 м
3
 

гнайсошисти.  

Планът за разработка на находището на гнайсошисти „Бунилото“ ще се 

активира в началото на неговата експлоатация. Концесията ще се усвои на два 
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етапа. През първия етап от концесията, след изграждане на кариерата, 

търговеца предвижда да предлага на пазара първично обработени на 

кариерата плочи цепени полигонални и необрязани. През вторият етап, част 

от тях (годните плочи за обрязване) ще се обработват в цех до с. Първенец, 

Пловдивско и тогава ще се предлагат на пазара. 

В съпътстващите терени на концесионната площ ще се изградят 

насипища, рампи, депа, площадки за фургони и др. 

Няма да се създава нова пътна инфраструктура, а ще се използват 

съществуващите черни пътища. Няма нужда от изграждане нови свързващи 

комуникации между концесионната площ и основната пътна мрежа в района. 

В 16.07.2014 г. е сключен концесионен договор между фирмата и 

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), затова предстои 

да бъдат изработени: цялостен работен проект, проект за техническа и 

биологична рекултивация и годишен работен проект, те ще се съгласуват от 

МИЕ. Другите необходими дейности: ще се осигурят инвестиции; ще започне 

процедура по сключване на договори за земеползване със собствениците на 

терените в концесионната площ; промяна предназначението на земята като 

кариера; осигуряване на пазар; добив, обработка и продажба. 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното 

предложение 

Добивът на гнайсошисти и строителството са два взаимно свързани 

елемента на т. н. „строителен комплекс”, включващ производството на 

строителни и скалнооблицовъчни материали и използването им на различни 

обекти, а към тях се отнася добивът на гнайсошисти, годни за добив на 

плочи цепени за облицовки и настилки и на камък ломен и цепен за 

пътни настилки и строителни цели. Имайки предвид гореизложеното се 

насочихме към финансирането към геоложките проучвания, а в бъдеще и 

за минното проектиране и добива на гнайсошисти в концесионна площ 

„Бунилото“ с оглед осигуряване на дружеството ни със скалнооблицовъчни 
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материали (гнайсошисти), за които в област Пловдив и чужбина съществува 

търсене. 

На 11.07.2005 г. е сключен договор за проучване на скално - 

облицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за 

подземните богатства (ЗПБ), в площ „Бунилото“, землище на с. Храбрино, 

община Родопи, област Пловдив, между МОСВ и ИНЕРТКОМЕРС ООД,  

с. Първенец, обл. Пловдив, на основание чл. 53, ал. 4 от ЗПБ, протоколно 

решение на Министерския съвет № 19/12.05.2005 г. Издадено е Разрешение 

№ 447/10.06.2005 г. на Министъра на околната среда и водите.  

На основание издаденото разрешение, ИНЕРТКОМЕРС ООД,  

с. Първенец, обл. Пловдив възложи на ЕТ ГЕОДЕНТ, гр. Димитровград да 

проведе проучването и да изготви окончателен геоложки доклад.  

В началото на проучвателния период е съставен геоложки проект, който 

разглежда в детайли видовете и обемите геологопроучвателни работи. Площ 

„Бунилото“ попада в район под юрисдикцията на РИОСВ,  

гр. Пловдив.  

В издаденото от Инспекцията становище за проекта, се изтъква, че 

площта не влиза в обхвата на защитени територии и съответно не се засяга 

месторастенето и местообитаването на защитени растителни и животински 

видове.  

Проектът беше съгласуван от Специализирана експертна комисия 

(СЕК) при дирекция ЗНПБ на МОСВ. 

На 11.01.2006 г. между МОСВ, ИНЕРТКОМЕРС ООД, с. Първенец, 

обл. Пловдив и ЕОЛИТ ООД, гр. Пловдив е сключено допълнително 

споразумение № 1 към договора от 11.07.2006 г., с което всички права и 

задължения по договора се прехвърлят от ИНЕРТКОМЕРС ООД,  

с. Първенец, обл. Пловдив на ЕОЛИТ ООД, гр. Пловдив и срока на 

договора се удължава с една година до 11.01.2007 г. 

През 2005 г. и 2006 г. са проведени геологопроучвателни работи (ГПР):  
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Наименование Количество 
Стойност, 

лв. 

1. Заявление, работна програма, обосновки 3 бр. 500.00 

2. Геоложки проект 1 бр. 800.00 

3. Държавни такси 4 бр. 579.00 

4. Трасиране на опорната мрежа, граничните 

точки и изработките 
14 бр. 210.00 

5. Схематична геоложка картировка 0.093 км
2
 930.00 

6.Разчистка и канави, 5 броя 33 м
3
 231.00 

7. Етапен отчет и етапен проект 2 броя 1000.00 

8. Опитна кариера, обем 99 м
3
 3140.00 

9. Техноложко изследване 1 бр. 800.00 

10. Документация на изработките 
2 

чов./месеца 
1200.00 

11. Опробване и анализи 7 бр. 1136.00 

12. Топогеодезични работи 100 дка 2000.00 

13. Кондиции и заявление за търговско откритие 2 бр. 200.00 

14. Геоложки доклад 1 бр. 4500.00 

15. Държавни такси 2 бр. 110.00 

Обща сума без ДДС 17336.00 

 

При извършване на ГПР, в проучвателната площ не бяха установени 

минерални, исторически или археологически находки. Тя не засяга 

месторастенето и местообитаването на защитени растителни и животински 

видове и не е в обхвата на защитени територии. 

След обобщаването на резултатите, в проучвателната площ е 

оконтурено находище „Бунилото” от два участъка.  

Резултатите от проучването са обобщени в геоложки доклад, защитен 

пред СЕК на МИЕТ, а изчислените запаси и ресурси са утвърдени с протокол, 

като на фирмата е предоставено Удостоверение за търговско откритие  

№ 0348/21.05.2008 г. Дружеството е подало заявление за концесия за добив на 

08.08.2008 г., в законоустановения 6-месечен срок, изтичащ на 21.11.2008 г. 



 

 6 

В 16.07.2014 г. е сключен концесионен договор между фирмата и 

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ). 

Всички горепосочени обстоятелства обосновават изборът ни и 

необходимостта от утвърждаването и реализацията на настоящото 

инвестиционно предложение, като фирмата е инвестирала до момента крупни 

финансови ресурси в изпълнение стъпките по Закона за подземните 

богатства, което също е основание да заяви инвестиционното предложение. 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или 

друг план дейности 

За избраната площадка няма утвърдени с устройствен или друг план 

производствени дейности, които да противоречат по някакъв начин на 

инвестиционното ни предложение. Не са ни известни и други планове, 

програми и проекти за площта, които в съчетание с инвестиционното 

предложение ще окажат неблагоприятно въздействие върху околната среда. 

В обхвата на концесионната площ се разполагат: гори от Общински 

горски фонд и Частен горски фонд (начин на трайно ползване за двата фонда: 

гори), общински имоти за добив на инертни материали (начин на трайно 

ползване: кариери); стари нерегламентирана кариерни гнезда за добив на 

плочи цепени от местното население; запустели, затревени, с рядка храстова 

и дървесна растителност горски поляни; черни пътища. Те са разположени в 

землището на с. Храбрино, община Родопи, област Пловдив. 

4. Подробна информация за разгледани алтернативи 

Дружеството е анализирало различните алтернативи в района, като 

комплекса от икономически и екологични дадености в района на Община 

Родопи, определи неговия избор на инвестиционното предложение. 

По-голяма част от разглежданите алтернативи са в площи, характеризиращи 

се с потенциал от гнайсошисти с по-ниски показатели от тези на находище 

„Бунилото”. Имайки предвид описаните в т. 2 дадености и съображения, 

считаме, че за инвестиционното ни предложение няма друга подходяща 

алтернатива в района.  
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Във връзка и в съгласие с инвестиционното ни предложение е 

настоящото състояние на концесионната площ: по-голямата част от площта 

на предложението е заета от: стари нерегламентирана кариерни гнезда за 

добив на плочи цепени от местното население; запустели, затревени, с рядка 

храстова и дървесна растителност горски поляни; гори от Общински горски 

фонд и Частен горски фонд (начин на трайно ползване за двата фонда: гори), 

общински имоти за добив на инертни материали (начин на трайно ползване: 

кариери). 

5. Местоположение на площадката, вкл. необходимата площ за 

временни дейности по време на строителството 

Концесионната площ „Бунилото“ ( 98245 м
2
) на север граничи с 

асфалтовия път с. Храбрино – с. Бойково, а през югоизточния й фланг 

преминава асфалтовия път с. Храбрино – с. Дедево. Тя отстои от с. Храбрино 

на около 2000 м в южна посока и обхваща част от десния бряг на р. Ковачево 

(Бойковска), приток на р. Тъмръшка и на плато с наклон (20º) на север. 

Бъдещите добивни полета (57523 м
2
) и съпътстващата площ (40722 м

2
), 

включени в концесионна площ, са в землището на с. Храбрино, община 

Родопи, област Пловдив. Те са в картни листове: М 1:100000 К-9-47 лист 

Пловдив; М 1:25000 К-9-47-В-а и К-9-47-В-в; М 1:5000 К-9-47-(180, 196) по 

картограмата на координатна система 1970 г.  

Концесионната площ е на терени от Общински горски фонд и Частен 

горски фонд (начин на трайно ползване за двата фонда: гори), общински 

имоти за добив на инертни материали (начин на трайно ползване: кариери). 

Ще бъде сменено предназначението на земята, на части и етапно, в 

зависимост от последователността на развитие на минните работи, описана в 

цялостния работен проект. 
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Списък на координатите на граничните точки на концесионна площ 

„Бунилото“; площ 98245 м
2
 

№ X Y 

1 4530178.3 8607876.7 

2 4529995.0 8608175.0 

3 4529825.4 8607924.8 

4 4529796.7 8607898.4 

5 4529763.9 8607868.3 

6 4529823.0 8607847.9 

7 4529946.3 8607783.3 

8 4530015.9 8607731.3 

9 4530122.8 8607678.0 

10 4530125.6 8607707.4 

 

В географско отношение площта попада в Рило - Родопска област, 

Среднородопска подобласт, Чернатишко - Преспански район. Релефът е 

среднопланински. Надморската й височина е средно 650 м. Тя се отводнява от 

р. Ковачево, приток на Тъмръшка река. 

Върху съпътстващата площ (40722 м
2
) ще се обособяват терени за 

разполагане на механизацията, фургоните, насипища и др., съгласно 

технологията на добива. В площадката на инвестиционното предложение има 

черни пътища, които ще се използват при разработката на двете кариери. 

Няма да се строят масивни сгради върху находището, защото върху 

неиззети запаси, строителната дейност е забранена от Закона за подземните 

богатства. 

Преди започване на добива, ще бъде сменено предназначението на 

земята в двата фонда, на части и етапно, в зависимост от последователността 

на развитие на минните работи, описана в цялостния работен проект. 

Околните площи са с горско и селскостопанско предназначение и се 

използват за дърводобив и за ливади за хранене на домашни животни. 
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6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), 

капацитет, годишна производителност 

По геоложката картировка М 1:100000 на Кожухаров, Д. и колектив, 

1992 г., картен лист Пловдив, находището е изградено от биотит - 

мусковитовите гнайсошисти на Бойковската гнайсова свита (boP E) от 

Ситовска група с възраст долен протерозой. По „Номенклатура полезни 

изкопаеми”, полезното изкопаема се отнася към „Гнайси за облицовки и 

настилки (144)”. 

От скалите на свитата, в находището се разкриват прослои и тела от 

биотит - мусковитови гнайсошисти (полезното изкопаемо на находището), от 

които се отцепват плочи. Над тях се разполагат слюдени шисти, почвен слой 

и антропогенен отпадък от стара добивна дейност в проучвателната площ. 

Площта на находището обхваща част от десния бряг на р. Ковачево 

(Бойковска), приток на р. Тъмръшка, принадлежащи към басейна на р. 

Марица и плато с наклон (20°) на север. Стена с височина от 40 до 70 м и СЗ - 

ЮИ посока на разпространение разделя находището на два участъка. Горният 

(участък „Бунилото – изток”) обхваща платото над стената, а долния (участък 

„Бунилото - запад”) част от десния бряг на р. Ковачево. 

Плочите се отцепват по повърхнините на шистозност и по системните 

пукнатини L(ab), паралелни на шистозността. Дебелината на отделните плочи 

и малки блокове е от 0.01 до 0.31 м, средно 0.07 м. Прослоите и телата се 

разкриват в стената (на височина до 70 м), като не е установена цялата им 

дебелина. Те имат С - СИ посока на разпространение, дължина 400 м и 

ширина 270 м. Полезното изкопаемо има дебелина от 0.1 до 5.0 м, средно 2.0 

м. Средното обемно тегло на гнайсошистите е 2.55 г/см
3
. 

Откривката е изградена от слюдени шисти, почвено - делувиален 

слой и антропогенен отпадък от стара добивна дейност в проучвателната 

площ. Общо, те формират откривката на находището и нейната дебелина е 0.1 

до 1.6 м, средно 0.8 м. 
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По пробиваемост скалите са отнесени към: III категория за откривката и 

VIII категория за полезното изкопаемо. В находището няма извори, то се 

дренира от р. Ковачево (Бойковска), приток на р. Тъмръшка. Водообилността 

на гнайсошистите в находището е много малка. Хидрогеоложките условия 

могат да се дефинират като прости. При експлоатацията на находището 

следва да се проектират дренажни канавки с наклон за отвеждане на 

повърхностните и подземни води, дренирани от кариерата. Канавките се 

оразмеряват за максимални валежи и динамичен отток на подземните води. 

Инженерно - геоложката оценка на скалния масив показа, че ъгълът на 

устойчивия откос на кариерния фронт от 2 до 10 м е 86°. 

Крайните резултати от изчислените обеми на откривката, запасите и 

ресурсите от гнайсошисти по категории , по участъци и общо за 

находище „Бунилото“ по състояние към 01.02.2007 г. 

Участък/находище 

Категория на 

запасите и 

ресурсите 

Обем на 

откривката 

(м
3
) 

Обем на 

запасите и 

ресурсите (хил. 

м
3
) 

БУНИЛОТО - изток 
[111] 17147 41.6 

[122] 17866 39.7 

БУНИЛОТО - изток [111] + [122] 35013 81.3 

Находище 

БУНИЛОТО 
[111] + [122] 35013 81.3 

БУНИЛОТО - изток [332] 0 408.0 

БУНИЛОТО - запад [332] 10541 32.9 

Находище 

БУНИЛОТО 
[332] 10541 440.9 

Отношението на откривката към запасите от гнайсошисти е 1:2.3; 

Коефициентът на откривката е 0.4; Общата използваемост е 85%; 

Обемният рандеман на плочи цепени е 35%; Площният рандеман на 

плочи цепени е 11.8 м
2
 плочи от 1 м

3
 

 

 

Средните данни за параметрите на находището и участъците, 

включват и ресурсите в тях. 
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Средните параметри на откривката, запасите и ресурсите по 

категории, по блокове, по участъци и за находище „Бунилото“ 

№ на блока и 

категория на 

запасите и 

ресурсите 

Площ на 

блока от 

план на 

запасите 

и 

ресурсите, 

м
2
 

Средна 

дебелина 

на 

откривката 

в блока, м. 

Средна 

дебелина 

на 

полезното 

изкопаемо 

в блока, 

м. 

Обем на 

откривката, 

м
3
 

Обем на 

запасите 

и 

ресурсите, 

м
3
 

Бл. 1 [111] 24496 0.7 1.7 17147 41643 

Бл. 2 [122] 19851 0.9 2.0 17866 39702 

Участък 

БУНИЛОТО - 

изток [111]+[122] 

44347 0.8 1.8 35013 81345 

Участък 

БУНИЛОТО-

изток Бл. 3 [332] 

44347 0.0 9.2 0 407992 

Участък 

БУНИЛОТО-

изток 

[111]+[122]+[332] 

44347 0.8 11.0 35013 489338 

Участък 

БУНИЛОТО-

запад Бл. 4 [332] 

13176 0.8 2.5 10541 32940 

[111] 24496 0.7 1.7 17147 41643 

[122] 19851 0.9 2.0 17866 39702 

[111]+[122] 44347 0.8 1.8 35013 81345 

[332] 57523 0.2 7.7 10541 440932 

[111]+[122]+[332] 57523 0.8 9.1 45554 522278 

Отношението на откривката към запасите от гнайсошисти е 1:2.3; 

Коефициентът на откривката е 0.4; Общата използваемост е 85%; Обемният 

рандеман на плочи цепени е 35%;  

Площният рандеман на плочи цепени е 11.8 м
2
 плочи от 1 м

3
 

 

Работните проекти (цялостен и годишни) ще бъдат разработени при 

заложен годишен добив в размер на 5000 м
3
 гнайсошисти от 

промишлените запаси, по изискванията на инвеститора. 

Площният рандеман на плочи цепени е 11.8 м
2
/1 м

3
, тоест от 1 м

3
 

гнайсошисти ще се добият 11.8 м
2
 плочи. Следователно от проектния добив 
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от 5000 м
3
 гнайсошисти, при 11.8 м

2
/м

3
, ще бъдат отцепени 59000 м

2
 плочи, 

при средна дебелина на плочите 0.03 м, от общо добитите гнайсошисти 1770 

м
3
 ще са годни за плочи цепени.  

Разликата 3 3 35000 м 1770 м 3230 м  ще бъде количеството камък 

трошен за строителни цели. 

Годишно от находището ще бъдат добити 59000 м
2
 (1770 м

3
) плочи 

цепени и камък трошен за строителни цели в размер на 3230 м
3
, (при 

обемно тегло 2.55), количеството камък трошен ще бъде 8237 тона. 

Минно – техническите условия за експлоатация на кариерата са 

благоприятни девет месеца от годината. Теренът е среднопланински и 

бъдещия добив ще се извършва механизирано в дълбочина за откриване на 

експлоатационния борд и ръчно за отцепване на плочите. 

Технологичният процес на експлоатация на концесията, ще се проведе в 

тази последователност: отстраняване на разкривката, „повдигане” на 

определена част от масива с булдозер или друга машина, изваждане 

(отделяне) на плочите чрез длето и чук, подреждане на плочите на „кубици” 

или палети, извозване на отпадъка – дребен материал от гнайсошистите. 

В добивното поле за оформяне на сечението на крайния постоянен борд 

на кариерата се предвиждат предпазни берми и бордове. Така се създава 

възможност за по-голяма устойчивост и стабилност на крайния борд, 

целенасочена и качествена рекултивация, както и по-урбанизирано състояние 

на добивното поле. 

През началния етап добитото количество отцепени плочи от 

гнайсошисти ще бъде продавано директно на строителния пазар. В по-късен 

етап, след усвояване на пазара, ще се изгради цех в с. Първенец за обрязване 

на част от добитите полигонални плочи в зависимост от търсенето на пазара.  

Експлоатационните параметри на утвърдените запаси и ресурси в 

инвестиционното предложение са: 

Площ на утвърдените запаси и ресурси ................................................... 57.5 дка; 
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Средна дебелина на гнайсошистите  ............................................................. 9.1 м; 

Утвърдени запаси и ресурси от гнайсошисти....................................... 522278 м
3
; 

Откривка, обем ........................................................................................... 45554 м
3
; 

Откривка, средна дебелина ............................................................................. 0.8 м. 

Преди реализация на годишния експлоатационен проект, първоначално 

инструментално се залагат граничните точки на двата участъка и 

концесионната площ, сигнализирани с укрепени в бетон метални тръби и 

съответно надписани номерата им. Извършва се подготовка за изграждане на 

първо кариерно стъпало – ситуиране на границите му, премахване на 

откривката и добив. 

Разкриване и подготовка на запасите за изземване. За подготовката 

за изземване на запасите над първото добивно поле, в началото се премахва 

цялото количество откривка, разположена над него. Иззетата откривка ще 

бъде депонирана в едно насипище: „Стерил”, когато почвения слой има 

дебелина до 0.05 м, ако при разкривните работи се установи, че дебелината 

му е по-голяма от 0.05 м, отнетия слой ще се депонира в отделно насипище 

„Хумус”. Пробутването на откривката ще се извършва с булдозер на 

насипище в съпътствуващата площ. 

Обемът на откривката, отстраняван за година, е 1644 м
3
 от площ  

1302 м
2
. 

Пробутването на откривката ще се извършва с булдозер на насипище в 

съпътстващата площ. Необходимият брой машиносмени на булдозера за 

премахване на откривката при производителност 230 м
3
/смяна и 1644 м

3
 

откривка за година е: 
откр.

см.

П 1644
N 7.15

П 230
 смени, кръгло 8 смени за 

премахване откривката за една година. 

За нормална експлоатация в кариерата се предвижда откривните работи 

да изпреварят с 5 м развитието на добивните. Добивът ще се извършва на 

четири експлоатационни стъпала със средна височина 2.5 м. Масивът ще се 

„повдига” с булдозер или фадрома, след което ще се осъществява ръчно с 
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шила, длета и чукове. Добитите гнайсошисти ще се оформят ръчно на плочи с 

различна големина и дебелина. Те ще се подреждат на палети. Оформените и 

чемберосани палети с плочите ще се натоварват на бордови коли и ще се 

експедират по предназначение. 

Кариерата ще функционира при следните параметри: 

а) височина на работните стъпала и положението им в крайния борд на 

кариерата; 

б) ъгъл на откоса на стъпалата в процеса на експлоатацията; 

в) широчината на работните и транспортните площадки и предпазните 

берми. 

Проектният ъгъл на откоса на стъпалата в крайния контур на кариерата, 

формиращ крайния и борд се приема да възлиза на 86°. Широчината на 

работната площадка в условията на кариера „Бунилото“ се обуславя от 

условието за разполагане на отбития скален материал и движението на 

минната механизация при спазване на безопасността за машините и хората. 

Височина на стъпалото – при избор на височина на стъпалото са отчетени 

фактори като: безопасно провеждане на минните работи, разположение на 

съществуващите минни изработки, възможностите на добивната и пробивната 

техника, блоковостта на масива и др. За кариера „Бунилото“ е приета 

височината на работните стъпала да бъде средно 2.5 м.  

Широчина на работните площадки ще бъде в зависимост от 

възможността за разполагане на добивните, товарните и транспортните 

машини. 

Система на разработване. Системата на разработване на бъдещата 

кариера е система с широки забои за отделяне на плочите по посока на 

наклона на гнайсошистите. Наклонът на скалния масив е от 1 до 20 º. 

Ще се прилага открита разработка на полезното изкопаемо (кариерен 

способ) с изземване на суровината отгоре надолу: ъгъл на устойчивия откос 

на кариерата 75 º при фронт 6 м; брой на работните стъпала 3; височина на 

работното стъпало 2.5 м; изземване на суровината чрез прокарване на 
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полутраншеи с ширина 5 м, като траншеите ще завършват с площадки, на 

които ще се разположат багерите; посока на придвижване на работния фронт 

на добивните работи: север – североизток, а добивните работи в посока  

запад – изток; максимална дължина на работен фронт 50 м.  

Отводняването на кариерата ще се извършва по гравитачен път, като за 

тази цел минните работи ще се водят с наклон до 5 º към входящата траншея 

на всеки хоризонт. 

Оформените и чемберосани палети с плочите ще се натоварват на 

бордови коли до депото за готова продукция. Там ще бъде разтоварван и 

камъка трошен. 

Преработка на добитите плочи и камъка трошен в първоначалния етап 

не се предвижда. Изграждането на преработвателни мощности – цех за 

обрязване на плочи цепени и трошачка за претрошаване на останалата част от 

добитата суровина, се предвижда след установяване и стабилизиране на 

строителния пазар. 

След премахване на откривката, технологичният ред се състои от: 

отцепване на плочи цепени с помощта на ками (клинове), чукове и лостове, 

по съществуващите цепителни повърхности в масива. За повишаване 

производителността на добива, се провеждат ограничени пробивно – 

взривни работи за разхлабване на масива. Пробивно – взривните работи 

доразпукват скалния масив и облекчават отцепването на плочи от 

гнайсошисти по съществуващите системи пукнатини. Пробивните работи за 

направа на взривните работи се осъществяват с пневматичен пистолет. 

Пробивният му инструмент е щанга 7/8 с конусна връзка, с кръстообразна 

коронка 35 мм. След взривяването на ВД с малък заряд от ВВ, допълнително 

се напуква скалният масив. Цепенето на гнайсошистите на плочи се извършва 

от майстори каменоделци. Продукцията им е грубо оформени, необрязани 

плочи цепени. При отцепването на плочите (ръчно) се използват 

каменоделски инструменти: чукове, плоски клинове, шилки, лостове. 
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Камъкът за строителни цели и за пътни настилки се пробутва с 

булдозера от забоя, ръчно се отделят късовете за строителни цели, а остатъка 

се насипва на технологичните пътища (макадам).  

При интерес и възможности, може да се инсталира трошачка за 

производство на фракции от гнайсошистите. 

За транспортиране на продукцията ще се използват 

съществуващите черни пътища. 

Добивните работи ще се извършат над стационарното водно ниво 

на масива, защото такова не е установено в проучвателните изработки. 

Техническата рекултивация ще бъде етапна, в края на всеки етап, при 

достигане дъното на запасите и ресурсите, иззетия терен ще бъде 

рекултивиран с материала от двете насипища.  

Биологичната рекултивация ще се извърши след окончателно 

приключване на добива.  

Рекултивациите ще се проведат съгласно утвърдени проекти, 

едновременно с цялостния проект за добив. 

Календарен график за добив. При определянето на месечната 

производителност имаме предвид 180 дни от годината и годишен добив на 

скална маса с обем до 5000 м
3
. Работни дни в седмицата 5 дни. Работни смени 

1. Работна смяна в часове 8.  

През зимния период, в дните с отрицателни температури, работата в 

кариерата няма да се преустановява, само ще се намали за основни и текущи 

ремонти на машините и съоръженията. 

Минно строителство. Ще се извърши подготовка на насипища за 

откривка от хумус и стерил. Ще се изградят отводителните канавки около 

кариерата. Ще бъдат поставени три фургона, предназначени за санитарно – 

битово обслужване, назначения, склад резервни части, ограда на кариерата и 

др. Ще се извърши електроснабдяване на обекта, в по-късен период. 



 

 17 

Параметри на добива, показатели и технически средства 

1 Промишлени запаси м
3
 175000 

2 

Режим на работа 

- работни дни в годината 

- работни смени в денонощието 

- продължителност на работна смяна 

 

дни 

брой 

часа 

 

180 

1 

8 

3 Срок на строителство месец 2 

4 

Производителност на кариерата 

а) годишна производителност на скална маса 

б) годишна производителност на плочи 

 

м
3
 

м
2
 

 

5000 

59000 

5 Височина на работното стъпало м 2.5 

6 Брой хоризонти бр. 4 

7 Ъгъл на откоса на подстъпало ° 86 

8 Ъгъл на откоса на работно стъпало ° 86 

9 Генерален ъгъл на откоса на неработен борд ° 75 

10 Ширина на работно стъпало м 20 

11 Ширина на междинна работна площдака м 8.2 

12 Ширина на предпазна берма м 3 

13 Ръчни каменоделски чукове „Бьолер” бр. 6 

14 Товарачи – Фадрома L – 34 бр. 1 

15 Булдозер тип Д 355 или Д 155 бр. 1 

16 Автосамосвали бр. 1 

Работна сила.Съставът и броя на персонала за кариерата: 

ИТР 

Началник кариера – майстор – миньор 1 

Промишлен персонал 

Майстори – миньори 1 

Кариерни работници – миньори 15 

Шофьори 1 

Булдозерист 1 

Кранист 1 

Охрана 2 

ОБЩО 22 
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7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна 

инфраструктура 

През югоизточния фланг на концесионната площ преминава с. 

Храбрино – с. Дедево, а северно граничи с асфалтовия път с. Храбрино – с. 

Бойково и не се предвижда промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура извън площта на находището и затова не се налага ново 

пътно строителство или отчуждаване на земи за нови пътища. С този пътища 

се осигурява връзката на обекта с републиканската пътна мрежа. 

В площадката на инвестиционното предложение има черни пътища, 

които ще се използват при разработката на двете кариери. Ще се използва 

съществуващите черни пътища в площта, за изграждането на основен 

извозен път. За използването им не предвиждаме запечатки, при 

необходимост ще извършим рехабилитация чрез засипване на отделни 

ерозирани участъци с инертни материали. 

Технологичните пътища в рамките на разработваната част ще бъдат 

изградени след одобрени проекти за добив и рекултивация от МИЕ. 

8. Програма за дейностите, вкл. за строителство и експлоатация 

и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 

На обекта ще се извърши само строителство на кариери, което не 

включва изграждане на масивни сгради, като основни и спомагателни звена. 

Програмата за добива и фазите на закриване, възстановяване и 

последващо използване се разработва в следните проекти:  

- цялостен работен проект за провеждането на добивни работи в 

находището, при годишен добив от 5000 м
3
 гнайсошисти, годни за добив на 

плочи цепени за облицовки и настилки и на камък ломен и цепен за пътни 

настилки и строителни цели. Съгласуване на проекта в МИЕ; 

- годишен работен проект за добива през първата година от срока 

на концесията в обхвата на добивното поле, при годишен добив от 5000 м
3
 

гнайсошисти. Съгласуване на проекта в МИЕ; 
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- проекти за техническа рекултивация и на биологична 

рекултивация върху технически рекултивираните терени, след окончателното 

приключване на добива. Съгласуване на проектите в МИЕ. При изготвяне на 

проектите за рекултивация, ще се базираме на Наредба № 26 от 2 октомври 

1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт с цел 

възстановяване на ландшафта. 

За реализиране на програмата, трябва да се извършат следните 

дейности: 

- изготвяне на заверени скици и отделяне на проекто – имотите в 

обсега на добивните полета в Общинска служба „Земеделие” при община 

Родопи, област Пловдив; 

- избор на добивни полета с размер общо 15 дка от утвърдените 

запаси, за първия десетгодишен период от срока на концесията; 

- да се сключат договори за земеползване със собствениците на 

терените в добивните полета, съгласно чл. 75 от Закона за подземните 

богатства; 

- извършване процедура по промяна предназначението на земята, 

към начин на трайно ползване: кариерен терен. Тази процедура изисква ПУП, 

оценка на земята и растителността от лицензиран специалист, отразяване в 

земеразделителните планове на съответното землище и др. 

- реализация на годишния работен проект, при експлоатационни 

загуби от 15 % и общата използваемост на суровината от 85 %. 

9. Предлагани методи за строителство 

Спецификата на обекта не предвижда програма за строителство, тъй 

като експлоатацията е възможна без изграждане на масивни сгради, като 

основни и спомагателни звена. За добивът ще са необходими и ще се 

оборудват два фургона, предназначени за съблекални, назначения, за пазачите 

и склад резервни части. 
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10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на 

строителството и експлоатацията 

Добивът на гнайсошисти не изисква използването на други природни 

ресурси. За добива ще се използват машини и двигатели с вътрешно горене. 

По време на експлоатацията на обекта ще бъде използвано 

незначителното количество вода за питейни и битови нужди. Технологично, 

водата ще се използва за оросяване срещу запрашаване на работните 

площадки и на пътищата. Тя ще се закупува от водоразпределителната 

система в с. Храбрино на фирма „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив и ще се доставя с 

цистерни. Питейната вода за работещите в кариерата ще бъде доставяна на 

обекта от магазинната мрежа. За отопление, ако се налага работа в студени 

месеци от годината, ще бъдат използвано твърдо гориво – дърва и брикети, 

доставяни от лицензирана фирма. 

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, 

количество и начин на третиране 

Дейността на обекта не е свързана с генериране на промишлени 

отпадъци, създаващи проблеми по отношение на тяхното събиране, извозване 

и депониране. 

При добива ще се генерират два отпадъка от иззетата откривка: почвен 

слой и стерил (изветрели гнайсошисти и антропогенен отпадък). Те ще се 

депонират в две отделни насипища (за двата отпадъка поотделно) в границите 

на концесията. Ежегодно ще се премахва хумусен слой и стерил от изветрели 

и променени скали.  

Количествата технологични отпадъци от добива и първичната 

преработка ще се депонират на насипището, за да бъдат използвани при 

техническата рекултивация. Изграждането, планировката и подравняването 

на насипищата ще се извършва с булдозер. 

Разработен е план за управление на минните отпадъци при бъдещия 

добив на гнайсошисти, годни за плочи цепени, неоформени и на камък ломен 
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и цепен за пътни настилки и строителни цели. Изграждането, планировките и 

подравняването на временните насипища се извършва с булдозер. 

При ремонтната дейност на машините ще се отделят малки количества 

метални отпадъци, които ще бъдат събирани и продавани на лицензирани 

фирми като вторични суровини. 

Отработените масла ще се съхраняват в специални съдове (бидони), 

които ще се предават на специализирани фирми за преработка и 

оползотворяване. Количествата им са незначителни. 

При експлоатацията на обекта практически ще се генерират 

незначителни количества битови отпадъци от обслужващия персонал от 10 до 

15 души. Очакваното количество твърди битови отпадъци са около 0.05 м
3
/ч. 

и средно 0.6 м
3
 за месец. Те ще се събират ежедневно в найлонови торби и 

изхвърлят периодично на определеното сметище от кмета на Община Родопи. 

За битово – фекалните води ще бъдат използвани химически тоалетни. 

Фирмата няма да изгражда водопровод, за оросяване ще бъде използвана 

промишлена вода, транспортирана и съхранявана с цистерни до кариерата от 

с. Храбрино. Няма да добива или пренася енергия. Няма да извършва 

жилищно строителство, няма да се отделят отпадъчни производствени води. 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на 

отрицателното въздействие върху околната среда 

Крайните точки на контура на площадката на инвестиционното 

предложение (98245 м
2
) бяха описани по-горе. Разработката отговаря на 

изискванията на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на 

селищната среда. 

Влияние върху околната среда в кариерите и района им ще оказват 

следните дейности: 

- шумово натоварване. То по своето хигиенно значение е на първо 

място сред неблагоприятно действащите фактори в работна среда и в 

околната среда. В районът на кариерите, шумовото натоварване ще се 

формира от: шума на движещите се автомобили, обслужващи добива; шума 
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при работа на багера и булдозера през първия етап. Източник на шум и 

вибрации в работната (околната) среда, през втория етап, ще са и 

ограничените пробивно – взривни работи за разхлабване на масива. 

Характерът на шума е от механичен и структурен произход. 

Изграждането на обекта няма да причини шумово наднормено 

натоварване на жизнената среда на жителите на селата, както и на 

растителния и животински свят. Оценката на шума се прави чрез 

еквивалентното му ниво. То се определя на база статистически анализ на 

разпределението на шума в dB/А/ по отношение на времето. 

При нормална експлоатация на оборудването, нивото на звуковото 

налягане няма да превишава санитарната норма, която за територията на 

производствената площадка е 70 dB/А/. Очакваните завишавания ще имат 

епизодичен характер. Очакват се максимални стойности на шумовото ниво на 

работната площадка до около 87 dB/A/.  

Нивото на шума на разстояние 20 м от съоръженията вече е значително 

по-ниско от ПДН. 

При използване методиката на МОСВ за определяне на общата звукова 

мощност, излъчвана в околната среда и определяне нивото на шума в мястото 

на въздействие на 200 м от центъра на работната площадка, където са 

разположени машините и съоръженията, се очаква то да бъде под 50 dB/А/. 

С отдалечаване от района на площадката звуковото натоварване на 

околната среда ще намалява. Имайки в предвид отдалечеността на населените 

места от района на разработката и нивото на шумовия фон в населените места 

през деня, не се очаква нарушение на комфорта на населението и не се очаква 

неблагоприятно влияние върху здравето на хората. 

Извън обекта интензивността на фактора шум няма да надвишава 

пределно – допустимите стойности, определени с 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 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/Nar_6_pokazateli.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/Nar_6_pokazateli.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/Nar_6_pokazateli.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/Nar_6_pokazateli.pdf
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показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 

населението, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на 

околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г. 

Шум В жилищна зона В промишлена зона 

ден dB/A/ 55 70 

нощ dB/A/ 45 70 

 

Кариерната дейност няма да причини шумово наднормено 

натоварване на жизнената среда на местните жители, тъй като ще се спази 

оптимално санитарно отстояние (2000 м) на кариерата от най-близките 

села: концесионната площ „Бунилото“ ( 98245 м
2
) на север граничи с 

асфалтовия път с. Храбрино – с. Бойково, а през югоизточния й фланг 

преминава асфалтовия път с. Храбрино – с. Дедево. Тя отстои от с. Храбрино 

на около 2000 м в южна посока и обхваща част от десния бряг на р. Ковачево 

(Бойковска), приток на р. Тъмръшка и плато с наклон (20º) на север. 

Друго важно обстоятелство, производствените дейности, свързани с 

ограничените пробивно – взривни работи, се провеждат до пет дни в 

годината и затова не се очаква нарушение на комфорта на населението и не 

се очаква неблагоприятно влияние върху здравето на хората. 

Задължителни мерки: те ще се изразяват в контрола за състоянието на 

механизацията, използване на съвременни шумозаглушители, ремонт и 

извършване на задължителните технически прегледи, използване на 

механизацията само по необходимост. 

Прогнозата за шумовото натоварване на околното пространство, 

извън периметъра на концесионната площ се очаква да бъде: локално като 

териториален обхват; незначително като степен на въздействие; в рамките на 

работния ден като продължителност и без кумулативно въздействие. 

- запрашеността и замърсяването на въздуха. Те се формират от 

добива и транспортната дейност: изгорели газове от двигатели с вътрешно 

горене на МПС; отделени газове при взривни работи; прахови емисии, 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/Nar_6_pokazateli.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/Nar_6_pokazateli.pdf
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отделени при движение на транспортните средства по временни пътища и от 

взривни и насипни работи. Прахът, твърдите частици и продуктите от МПС 

се отлагат предимно в района на добива. Количеството на праховата фракция 

във въздуха се определя от много фактори, по-важните от които са: 

здравината на гнайсошистите, минералният му състав, едновременната работа 

на изкопните машини, разстоянието между тях и т. н. Степента на 

въздействие върху въздуха е: локален под нормата ПДК; продължителност: 

краткотрайно до 2 часа; честота: непостоянна, само в работни дни; 

възстановителна способност: до 1 час след прекратяване на работния процес. 

Задължителни мерки: Те ще се изразяват в контрола за състоянието на 

механизацията, използване на модерни катализатори и EGR-и, ремонт и 

извършване на задължителните технически прегледи, използване на 

механизацията само по необходимост. Използване на новите технологии на 

взривяване и най-новите взривни материали. Регулярно оросяване на 

работните площадки и технологичните пътища. Извозът на материалите и 

добитата суровина ще се извършва със закрити бордови коли. 

- Прогнозата за запрашеността и замърсяването на въздуха, 

извън периметъра на концесионната площ се очаква да бъде: локално като 

териториален обхват; незначително като степен на въздействие; в рамките на 

работния ден като продължителност. Те няма да натоварят допълнително 

околната и жизнена среда за местното население. 

- замърсяване на концесионната площ и прилежащите към нея 

терени. То се формира: от разпиляване на късове гнайсошисти извън депата 

за добитото полезно изкопаемо; от разпиляване на иззетата откривка (почвен 

слой и изветрели гнайсошисти) извън двете отделни насипища; изоставяне на 

промишлени, битови и строителни отпадъци в кариерата и около нея; от 

разливи на горивни и смазочни материали; от ремонта на техниката, смяната 

на маслата и на старите акумулатори, когато се извършва в и около кариерата; 

използване на други пътища, а не на указаните в годишните проекти, от 
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навлизане на транспортните средства в съседните обработваеми земи, ливади, 

пасища или гори. 

- Задължителни мерки: Те са в контрола върху добива и 

откривните работи, в депонирането на добитите суровини и отпадъците на 

определените за това места, ремонта на техниката, смяната на маслата и на 

старите акумулатори ще се извършва само на определен обезопасен пункт до 

кариерата, отработените масла ще се съхраняват в специални съдове 

(бидони), които ще се предават на специализирани фирми за преработка и 

оползотворяване, в обекта ще се генерират незначителни количества битови 

отпадъци от обслужващия персонал от 10 до 17 души. Очакваното количество 

твърди битови отпадъци са около 0.05 м
3
/ч. и средно 0.6 м

3
 за месец. Те ще се 

събират ежедневно в найлонови торби и изхвърлят периодично на определено 

от кмета на Община Родопи сметище. 

- отнемане на почвения слой и залягащите под тях изветрели 

гнайсошисти. То се извършва при задължителните откривни работи. 

Задължителните мерки. Те се изразяват в запазване на почвата и 

изветрелите гнайсошисти, и депонирането им в отделни насипища, за да 

бъдат използвани по предназначение, при рекултивацията. 

- навлизане в хоризонта на грунтовите води и замърсяването 

им. Находището ще се разработва много над нивото на грунтовите води, а 

експлоатацията на кариерите не е свързана с дейности, отделящи отпадни и 

замърсени води. Отводняването на дъждовните води е към р. Ковачево. 

Задължителните мерки. Разливът на гориво-смазочни материали в 

кариерата ще се счита за тежка авария и ще се прилагат съответните 

очистващи мероприятия. 

- промяната на ландшафта. Ще има промяна на ландшафта, тъй 

като в концесионната площ ще се изградят кариери с четири кариерни 

стъпала. Задължителните мерки. Максимално запълване на иззетите 

пространства със земни маси и скосяване до 35º на всички откоси. 
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- унищожаването на растителността. По-голямата част от 

концесионната площ е заета от гори, останалата част от поляни, които са 

запустели, затревени, с рядка храстова и дървесна растителност, 

нискостеблени и издънкови фиданки, наблюдават се стари нерегламентирана 

кариерни гнезда за добив на плочи цепени от местното население. 

Задължителните мерки. Да не навлизат транспортните средства в съседните 

ливади, пасища или гори. След биологичната рекултивация, растителността 

ще бъде възстановена. 

- прогонването на животните. В кариерите и около тях няма да 

има здравословна среда за животинския свят, такъв не се наблюдава и сега, 

освен случайно преминаващи през площта екземпляри. Задължителните 

мерки. След биологичната рекултивация, растителността ще бъде 

възстановена и ще има благоприятна среда за животните. 

- пожари и аварии. Такива са възможни, затова задължително се 

осигурява необходимата наличност от предупредителни табели, лични 

средства за гасене – лопати, хармански метли от тънка дървесина, водоноска 

с вода, кофи и др. При образуване на ерозия в определените за експлоатация 

терени да се правят заграждения от дървета или насип от скални късове. 

- културно наследство. Не се предвиждат специални мерки и 

мероприятия, в площта не са установени недвижими паметници на културата. 

Мерките и средствата за предотвратяване, ограничаване и отстраняване 

на евентуалните аварийни изпускания на замърсяващи вещества и възникване 

на аварийни ситуации ще бъдат подробно разгледани в работните проекти. Те 

са свързани с правилата, осигуряващи безопасна и безаварийна работа при 

разработването на находища с кариери, съгласно Правилника за безопасност 

на труда (1996 г.), Кодекса на труда и други действащи инструкции. 

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение 

(напр. добив на скалнооблицовъчни материали, нов водопровод, добив 

или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на 

отпадъчни води и т. н.) 
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Не се предвиждат други основни дейности, освен описаните в 

предишните точки: 

-Фирмата няма да изгражда водопровод, ще бъде използвана 

промишлена вода за оросяване, транспортирана и съхранявана с цистерни до 

кариерата, закупувана от водоразпределителната система в с. Храбрино на 

фирма „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив; 

-Питейната вода за работещите в кариерата ще бъде доставяна на 

обекта от магазинната мрежа. 

-Фирмата няма да добива енергия от фотоволтаици и няма да строи 

електропроводи. 

-Няма да извършва жилищно строителство. 

- За отпадъчните води. Такива няма да се отделят при добива на 

плочите цепени и камъка ломен и цепен.  

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с 

инвестиционното предложение 

За реализация на инвестиционното предложение са необходими: 

- Положително решение по реда на Глава VI, раздел ІІІ от Закона за 

опазване на околната среда; 

- Положително решение по реда на чл. 31 от Закона за 

биологичното разнообразие; 

- Има сключен концесионен договор за добив с МИЕ; 

- Сключени договори за земеползване със собствениците на 

терените в концесионната площ; 

- Изготвен подробен устройствен план на добивните полета, 

утвърден от Община Родопи; 

- Съгласуване на цялостен работен проект за добив и първична 

преработка на подземни богатства от МИЕ; 

- Съгласуване на проекти за ликвидация и/или консервация и 

рекултивация на концесионната площ от МИЕ;  

- Завършени процедури по смяна предназначението на земите; 
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- Съгласуване на съответния годишен работен проект за добив и 

първична преработка на подземни богатства от МИЕ. 

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда 

Характерът на инвестиционното предложение ще предизвиква 

натоварване и дискомфорт на околната среда при експлоатацията, свързано с 

шумово натоварване на площадката от работата на машините и отделяне на 

прах при добива и транспортните дейности. 

При вземане на необходимите мерки за стриктно спазване 

изискванията, заложени в техническите проекти, замърсяването и 

дискомфорта ще бъдът минимални, локализирани само в рамките на 

ограничен район – работната площадка и няма да предизвика въздействие 

върху жителите на околните селища, растителния и животинския свят. 

Основните изисквания към минните работи и опазването на земните 

недра за минимилизиране на отрицателните въздействия са: 

- изготвяне на обоснована концепция за преизчисляване на 

запасите; 

- изготвяне на издържани технически проекти на минно – 

добивните работи с цел рационална разработка, опазване на земното 

богатство, растителността и животинския свят; 

- стриктно спазване на приетите проектни величини при 

извършването на добива на гнайсошисти; 

- извършване на обезпрашителни мероприятия чрез оросяване с 

вода през летния сезон; 

- при образуване на ерозия в определените за експлоатация терени 

да се правят заграждения от дървета или насип от скални късове; 

- недопускане замърсяване на кариерите с промишлени, битови, 

строителни или други отпадъци; 

- предпазване на района около кариерите от горски пожари. 

Осигуряване на необходимата наличност от предупредителни табели, лични 
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средства за гасене – лопати, хармански метли от тънка дървесина, водоноска 

с вода, кофи и др.; 

- недопускане на добивни работи извън определените граници по 

проекта; 

- при изчерпване и ликвидация на находището, строго да се спазват 

правилата за охрана на земните недра. 

16. Риск от инциденти 

При експлоатацията на обекта, съществува опасността от инциденти. 

Мерките и средствата за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на 

евентуалните аварийни изпускания на замърсяващи вещества и възникване на 

аварийни ситуации ще бъдат подробно разгледани в годишните работни 

проекти.  

Те са свързани с правилата, осигуряващи безопасна и безаварийна 

работа при разработването на находища с открит характер, съгласно 

Правилника за безопасност на труда (1996 г.), Кодекса на труда и други 

действащи инструкции.  

При експлоатацията на обекта считаме, че съществува известен риск от 

инциденти, свързани с аварии при следните видове дейности: 

- при извършването на подготвителните и откривни работи в 

кариерата; 

- при товарно – разтоварните работи; 

- при пробивно – взривните работи; 

- при свличане на материал; 

- при падане от височина; 

- при наводнения, пожар и снегонавяване. 

Мерките за предотвратяване на аварии ще са предвидени в проекта, 

като част от тях ще бъдат свързани с: 

- контрол на въздушната среда; 

- изключване на възможността за образуване на взривоопасна 

среда; 
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- 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 пустеещи терени; 

- обекта ще е снабден с необходимите изправни противопожарни 

уреди и съоръжения. 

Всички работници и ръководни кадри ще бъдат запознати с общите 

правила и изискванията по безопасност на труда и опазване на околната 

среда, както и със специфичните изисквания за всяко работно място. 

Ръководният персонал ще следи за: 

- предотвратяването и недопускането на аварии, както и тяхното 

ликвидиране за всяко работно място; 

- принципите на действие и ползването на личните предпазни 

средства; 

- използването на първичните средства за противопожарна защита; 

- запознаване с правилата за даване на долекарска помощ. 

Районът на добивните участъци ще се обозначи с указателни, 

предупредителни и забранителни табели, както и на пътищата за хора, 

машини и животни. Ще се използват машини и моторни превозни средства, 

преминали качествен годишен технически преглед и в отлично състояние по 

отношение техниката на безопасност. 

Пред започване на работа водачът на автосамосвали и сменният 

механик ежедневно проверяват изправността на работната, спирачната и 

кормилните уредби, на подемните механизми, както и херметичността на 

горивото и маслопроводите на двигателя.  

Движението по черните пътища ще се извършва в пълно съответствие с 

изискванията на Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото 

приложение. 
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През зимата полските пътища също ще се почистват от сняг и лед и ще 

се посипват с пясък и луга, а през лятото ще се оросяват с вода или друга 

безвредна течност или разтвор. 

При извършване при крайна необходимост на заварочни и други огневи 

работи ще се спазва стриктно Наредбата на МВР за пожарна безопасност. При 

използването на ацетиленови генератори ще се спазват изискванията на 

Правилника за безопасност на труда при заваряване и рязанае на металите. 

Такива дейности ще бъдат допускани само в крайни и екстрени случаи. 

Няма да се допусне складиране в добивните и транпортни машини на 

бутилки с кислород, газ пропан – бутан или сгъстен въздух. Всички машини 

ще са оборудвани с прахови пожарогасители.  

Общите правила ще се поставят на видно място и ще се използват при 

провеждане на периодични инструктажи. До управление на съоръжения и 

машини ще се допускат само лица с документ за правоуправление. Машините 

и транспортните средства ще са в изправно състояние и снабдени със звукови 

и светлинни сигнали, спирачни системи и ограждения за движещите се части 

и работни площадки. Ще се поддържат винаги в изправност извозните 

пътища, пътните знаци, водоотливните канавки и др. При започване на работа 

всяко работно място трябва да бъде огледано от ръководителя на обекта. Ще 

се работи с предпазни средства и работно облекло. 

Задължително ще се спазва Правилника по безопасност на труда. 

Общите правила трябва да се поставят на видно място и да се използват при 

провеждане на периодични инструктажи. 

Ще бъде изготвен авариен план, съдържащ планирани действия, мерки 

и средства за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни 

ситуации, съгласуван с РС ”ПАБ” и ДА ”Гражданска защита”. 
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III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Планове, карти, снимки, показващи границите на 

инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, 

природните и антропогенните характеристики, както и за разположените 

в близост елементи на националната екологична мрежа 

Прилагаме: обзорна карта М 1:350000; топографска карта М 1:5000; 

топографска карта М 1:25000; извадка от КВС М 1:5000; схема М 1:5000. 

2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им 

към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение 

и бъдещи планирани ползватели на земи 

Концесионната площ е на терени от Общински горски фонд и Частен 

горски фонд (начин на трайно ползване за двата фонда: гори), общински 

имоти за добив на инертни материали (начин на трайно ползване: кариери), с 

номера на имотите: 362, 159, 81, 82, 161, 147, 148. 

Преди провеждане на добива, фирмата ще сключи договори за 

земеползване със собствениците на терените в добивните полета, съгласно чл. 

75 от Закона за подземните богатства. 

Налице е значителен нерегламентиран добив на гнайсошисти, 

нарушаващ целостта на терена в концесионната площ. В този смисъл, 

реализацията на инвестиционното предложение няма да внесе промяна в 

традиционното за последното десетилетие земеползване в района. Пашува се 

в терените, западно от кариерата, в по влажните месеци от годината, когато 

тревата не е изгоряла. Прилежащите земи са също с ниска категория и са 

необработваеми.  

Ще бъде сменено предназначението на земята в двата фонда, на части и 

етапно, в зависимост от последователността на развитие на минните работи, 

описана в цялостния работен проект. Тази процедура изисква изработването 

на ПУП, оценка на земята и растителността от лицензиран специалист, 

отразяване в земеразделителните планове на съответното землище и др. 
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3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове 

Зонирането или земеползването в района е регламентирано с 

утвърдения земеразделителен план и картата на възстановената собственост 

на землището на с. Храбрино, община Родопи, област Пловдив. 

Концесионната площ е на терени от Общински горски фонд и Частен горски 

фонд (начин на трайно ползване за двата фонда: гори), общински имоти за 

добив на инертни материали (начин на трайно ползване: кариери), с номера 

на имотите: 362, 159, 81, 82, 161, 147, 148. 

4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими 

зони, защитени зони, санитарно – охранителни зони и др. Национална 

екологична мрежа 

Площадката за бъдещите кариери попада в Западнобългарския 

биогеографски район – Рилородопска област, Рилопирински район. (Груев, Б.; 

Кузманов, Б., 1994; „Обща биогеография”), характеризиращ се с предимно 

планински характер, екстензивно земеделие и животновъдство, слаба 

урбанизация. Това предопределя до голяма степен бедно по състав и обилие 

биологично разнообразие, съхранено основно по склоновете на планинските 

възвишения и местата с екотонен ефект –гори и реки. 

Климатът на района е преходно - континентален с два максимума на 

валежите: пролетно - летен, който е добре изразен, и есенно - зимен. Средната 

многогодишна температура е между 7 и 9°С. Температурните инверсии в 

речните долини понижават средната температура през студеното полугодие и 

ги доближават по стойности до средната температура на билата. 

Преобладават годишните валежни суми между 700 - 900 мм. Валежите от 

сняг се увеличават с надморската висичина. Януарските температури са 

ниски - под 0°С. Най-студените месеци са януари и февруари. Максималните 

температури за района са отбелязани през месеците юли и август - от 16 до 

18°С. Преобладават северозападните ветрове, а по долините северните и 

южните, обусловени от направлението на самите долини.  



 

 34 

Средната водност на речните басейни в района е твърде различна 

независимо от приблизително еднаквата им средна надморска височина. Р. 

Чепеларска до Бачково има среден модул 12 дм3/сек., р. Юговска до  

с. Югово – 18.5 дм3/сек., а р. Първенецка до с. Храбрино - само 9 дм3/сек. 

Основната причина за това са различията във валежите, но отражение има и 

характерът на подстилащата повърхнина в речните басейни (наклони, 

залесеност, изложение, водообилност на геоложките формации и др.). За 

сравнително голямата водност на р. Юговска значение има и нейното 

постоянно подхронване с обилни карстови води от Лъки - Хвойненския 

карстов басейн. Друг голям карстов басейн в района е Куклен - 

Добростанския, чийто води се дренират от големите карстови извори „40-те 

извора”. С разломните линии в мраморите, както и с разломи в мраморните 

прослойки всред силикатните метаморфити са свързани находищата на 

термоминерални води в района на с. Михалково, южно от Кричим и Наречен. 

Масивът в обсега на находището е безводен. Водният режим на  

р. Ковачево е в тясна връзка с атмосферните валежи. Отводняването на 

района се извършва от р. Тъмръшка и р. Ковачево.  

Почвите са представени предимно от кафяви горски, преминаващи 

върху терените, изградени от карбонатни скали, в хумусно - карбонатни. 

Растителната покривка в района се отличава с преобладаване на 

хигромезофитни (смърч и др.) видове, следвани от мезофитни (бук, бреза, 

трепетлика и др.) и ксеромезофитни (бял бор, горун и др.). Разпространени са 

също и мезофитни и ксерофитни видове (благун, черен бор, келяв габър, 

люляк, драка и др.), развитието им е свързано главно със специфичното 

влияние на варовика върху климатичните елементи, влиянието на човешката 

дейност и др.  

В концесионната площ и в непосредствена близост до нея няма обявени 

защитени природни територии – национални и природни паркове, резервати и 

поддържани резервати, защитени местности и природни забележителности по 

Закона за защитените територии. 
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Инвестиционното предложение не попада в границите на 

защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии и 

не попада в границите на защитените зони от „Натура 2000“ по Закона за 

биологичното разнообразие. 

Най-близко разположената защитена зона от „Натура 2000“ е 

BG0001033 „Брестовица”, която отстои от 1344 м до 2543 м северно от 

концесионната площ. 

Основните цели за обявяване на зоната са: 

- Запазване на площта на природните  местообитания  и 

местообитанията 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 приоритетни природни местообитания и местообитания на 

видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на 

защитената зона. 

Площта, обект на инвестиционното предложение, е разположена по 

десния бряг на р. Ковачево (Бойковска), приток на р. Тъмръшка и на плато с 

наклон (20º) на север. В течение на годините е започнала вторична сукцесия и 

в момента площите около реката обрастват с ниска тревиста растителност. 

Храстовидната растителност е оскъдна. Налице са единични дървета и храсти 

от самонастанили се пионерни видове – акация (Robinia pseudoacacia L), 

Червен глог (Crataegus monogyna), топола (Populus sp.), Драка (Paliurus spina 

– christi), Джанка (Prunus cerasifera), Шипка (Rosa canina). 

Няма находища на билки със стопанско значение и такива, поставени 

под специален режим на опазване и ползване. 
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Зооценозата е бедна, предвид описаният характер на местообитанието 

по отношение на фитоценозата. 

Птиците са предимно от видове, свързани с открити терени. 

Установените и описани птици от орнитокомплекса на защитените зони, са 

преминаващи или скитащи екземпляри за концесионната площ. 

Вероятни са някои дребни гризачи – полска мишка (Apodemus agrarius), 

домашна мишка (Mus musculus), черен плъх (Rattus rattus), сив плъх (Rattus 

norvegicus); сива полевка (Microtus arvalis). Липсата обаче на достатъчна по 

количество и качество хранителна база лимитира почти пълната им липса на 

терена. 

Това го прави неподходящ и непривлекателен за дневните и нощни 

грабливи птици, както и за едрите хищни бозайници. 

Разработката на кариерите няма да засегне по никакъв начин и да 

въздейства върху стойността на защитената зона, разположена на голямо 

отстояние от концесионната площ. 

В концесионната площ липсват чувствителни зони, уязвими зони, 

защитени зони, санитарно – охранителни зони. Няма питейни и други 

водохващания. Липсват археологически, исторически и културни паметници. 

4.а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси 

Природните ресурси в концесионната площ са биотит - мусковитови 

гнайсошисти (полезното изкопаемо), тревната, храстовата и дървесната 

растителност. В площта липсват находища със стопанско значение на 

ресурсни видове растения и животни, поставени под специален режим на 

опазване и ползване. Характерът на фито- и зооценозата е свързан с 

наличието само на ограничен брой широко разпространени видове и 

изграждането на обекта няма да внесе увреждания на популациите им в 

района и страната. В концесионната площ не са установени видовете, които 

са предмет на опазване в гореописаните защитени зони. 

След изземване, биотит - мусковитови гнайсошисти не се регенерират, 

те са безвъзвратно унищожени. Растителността ще бъде възстановена, 
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съгласно одобрените проекти за рекултивация, което ще доведе до 

възстановяване и на характерната зооценоза за тази площ. 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за 

местоположение 

От икономическа гледна точка, площадката на инвестиционното 

предложение за фирмата, няма друга алтернатива, освен описаната: 

по-голямата част от площта на предложението е заета от: стари 

нерегламентирана кариерни гнезда за добив на плочи цепени от местното 

население; запустели, затревени, с рядка храстова и дървесна растителност 

горски поляни; гори от Общински горски фонд и Частен горски фонд (начин 

на трайно ползване за двата фонда: гори), общински имоти за добив на 

инертни материали (начин на трайно ползване: кариери). 

Другото благоприятно обстоятелство е, че гнайсошистите ще бъдат 

добивани с ограничени пробивно – взривни работи, които се провеждат 

до пет дни в годината. 

Всички други предложения за развитието на площадката, 

противоречат на гореописаното ѝ състояние и на стратегическите планове 

и интереси на фирмата в област Пловдив. 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ: 

кратко описание на възможните въздействия вследствие на 

реализирането на инвестиционното предложение 

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, 

материалните активи и др. 

При бъдещите дейности в кариерите, фирмата има два приоритета: 

добив на полезно изкопаемо с незначителни експлоатационни загуби и 

извършване на достатъчен обем мероприятия за ограничаване отрицателното 

въздействие върху околната среда. Процесът на разработване на кариерите и 

добива на гнайсошисти ще бъде съобразен с всички норми и изисквания и 

няма да води до значими негативни последици по отношение на хората и 

тяхното здраве, земеползването, материалните активи и др. Същото се отнася 
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и за компонентите на околната среда: атмосферния въздух, водите, 

почвите, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното 

разнообразие, защитените територии, паметници на културата и т. н. 

За да се намали значително вредното въздействие на минно – добивната 

дейност върху хората и тяхното здраве и върху материалните активи ще 

бъдът разгледани компонентите на околната среда и изяснени факторите, 

които замърсяват или увреждат околната среда: 

- компонентите на околната среда в и около находището са: 

атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, 

ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, защитените 

територии, биологичното разнообразие и неговите елементи, единични и 

групови паметници на културата; 

- факторите, които замърсяват или увреждат околната среда са: 

естествени и антропогенни вещества и процеси; различните видове отпадъци 

и техните местонахождения; рискови енергийни източници – шумове, 

вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми. 

Основната възстановителна дейност, която ще се провежда относно 

екологичните нарушения ще се свежда до изпълнение на рекултивационните 

работи. Рекултивирането ще премине през два основни етапа:  

- минно – технологичен, при който се намаляват ландшафтните 

нарушения. Извършва се ежегодно; 

- биологически, при който се нормализират или подобряват условията 

за растителната и животинска среда. Извършва се в края на 

експлоатационните работи. 

Рекултивацията ще бъде комплекс от агротехнически, агрохимически, 

технологични и мелиоративни мероприятия за възстановяване на 

продуктивността на рекултивираните площи за 5 - годишен период след 

изпълнение на рекултивацията. 

Гнайсошистите ще се изземват по кариерен способ: система за 

експлоатация по открит начин. Компонентите на околната среда са 
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разгледани обстойно по-долу, заедно с факторите, които ги замърсяват или 

увреждат. 

Атмосферен въздух 

С този компонент се обозначава най-ниската, приземна част от 

атмосферата, в която функционират живите организми на планетата. Тя 

включва частта от атмосферата, в която се отделят и се поемат най-голямото 

количество замърсители от човешката дейност. Под замърсяване на 

атмосферния въздух се разбира присъствието във въздуха на различни газове, 

пари и частици, които влияят неблагоприятно на живите организми. 

Факторите, които го замърсяват са: изгорелите газове от двигатели с 

вътрешно горене на автосамосвалите и от ограничените пробивно-взривни 

работи; праховите емисии, отделени при тяхното движение; същите фактори 

и от добивната техника при изкопните и насипните работи. При разкриването, 

добива и транспорта се емитират прах и отработени газове в атмосферния 

въздух. Отработените газове са под формата на въглероден двуокис, азотни 

окиси, различни въглеводороди, сажди и др. 

При добива на гнайсошисти в кариерата се използват основно ръчен 

труд, рядко багер и булдозер, ограничени пробивно – взривни работи за 

разхлабване на масива (най-много пет дни в годината), поради което 

замърсяването на въздуха е локално, преди всичко, в рамките на добивното 

поле. Влиянието върху чистотата на въздуха е резултат от следните отделни 

дейности: 

- разкриване и изземване на откривката; 

- депониране на откривката под формата на насипи; 

- ограничени пробивно – взривни работи за разхлабване на масива; 

- ръчно отцепване на плочи от масива и палетизиране; 

- натоварване с мотокар на палетите и транспорта им с бордови коли. 

Оценката на влиянието върху атмосферния въздух се извършва по 

следните критерии: териториален обхват, основно в рамките на добивното 

поле, като се допуска влияние в радиус от 30 до 50 м от крайния контур на 
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полето; близостта на населените места, в случая, те се намират извън 

периметъра на възможното въздействие; честотата на поява на силни 

ветрове, тогава е възможно радиусът на запрашаемост да достигне до 100 м 

от крайните контури на добивното поле; степента на въздействие, тя се 

счита за незначителна; продължителността на замърсяването, тя е 

краткотрайна; честота на замърсяването, тя е много рядка; възможност за 

възстановяване на чистотата на въздуха, до 1 час след спиране на вятъра. 

Общата оценка на влиянието върху атмосферния въздух се извършва по 

следните критерии: териториален обхват (локално); степен на въздействие 

(незначително); продължителност на въздействие (краткотрайно); честота 

(периодично с ниска честота); възможност за възстановяване (реална) и 

кумулативен ефект (няма). Общата оценка е незначително въздействие върху 

атмосферния въздух. 

Атмосфера 

Атмосферата на Земята се простира до 800 км височина. Физическата 

граница на атмосферата е височината, до която въздухът е все още 

достатъчно плътен, за да се регистрират редица физични явления, съотносими 

към земните, а не към космическите. Тя се поделя на отделни зони, от които 

най-близката до земята е тропосферата. Под увреждане на тропосферата се 

разбира присъствието в нея на различни газове, пари и частици, които 

променят нейния състав. Уврежданията на тропосферата се извършва 

посредством нейните елементи: температурните разлики; изпаренията и 

валежите;ветровете. 

Факторите, които увреждат тропосферата са: изгорелите газове от 

двигатели с вътрешно горене на автосамосвалите и газове от пробивно-

взривните работи; праховите емисии, отделени при тяхното движение; 

същите фактори и от добивната техника при изкопните и насипните работи. 

При разкриването, добива и транспорта се емитират прах и отработени газове 

в атмосферния въздух. Отработените газове са под формата на въглероден 

двуокис, азотни окиси, различни въглеводороди, сажди и др. 



 

 41 

Минно – добивната дейност в кариерите може да окаже незначително 

въздействие върху най-долния слой на тропосферата, а върху горните й 

слоеве чрез основните й елементи: температура, валежи и ветрове. 

Най-общият показател за топлинните условия на района на изследване е 

температурата. Средната многогодишна температура е между 7 и 9°С. 

Температурните инверсии в речните долини понижават средната температура 

през студеното полугодие и ги доближават по стойности до средната 

температура на билата. Януарските температури са ниски - под 0°С. Най-

студените месеци са януари и февруари. Максималните температури за 

района са отбелязани през месеците юли и август - от 16 до 18°С. В региона е 

благоприятни за работа на открито са девет месеца от годината.  

Валежите са друг важен елемент и ресурс на климата. Преобладават 

годишните валежни суми между 700 - 900 мм. Върху разпределението на 

валежните количества в изследвания район съществено влияние оказва 

релефа. Валежите от сняг се увеличават с надморската висичина. 

Ветровият режим има значение не само като особеност на времето и 

климата, а и за редица стопански дейности. Преобладават северозападните 

ветрове, а по долините северните и южните, обусловени от направлението 

на самите долини. От екологична гледна точка, във връзка с експлоатацията 

на обекта важно влияние оказват следните негови параметри: посока и 

скорост на вятъра и случай на тихо време. 

Общата оценка на влиянието върху слоевете на тропосферата се 

извършва по следните критерии: териториален обхват (локално); степен на 

въздействие (незначително); продължителност на въздействие 

(краткотрайно); честота (периодично с ниска честота); възможност за 

възстановяване (реална) и кумулативен ефект (няма). Общата оценка е 

липсващо или незначително въздействие върху тропосферата. 

Води 

Те ще изпитат вероятни отрицателни въздействия от: замърсяване на 

извори и течащи води с производствени и битови отпадъци; дрениране на 
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подземни води от по-ниски стратиграфски нива на по-високи; хидрохимични 

промени на дренираните подземни води. В хидрогеоложко отношение, 

масивът в обсега на находището е безводен, липсват извори и течащи води. 

Водният режим на р. Ковачево е в тясна връзка с атмосферните валежи. 

Отводняването на района се извършва от р. Тъмръшка и р. Ковачево. 

В периода на проучване не беше установен водоприток в 

изработките. Проучените запаси и ресурси от гнайсошисти са над 

стационарното водно ниво на подземните води. 

За отвеждането на повърхностните води (от валежи) ще се изгради 

хидравлична връзка за бързо оттичане на валежните води в р. Ковачево. 

Факторите, които да замърсяват подземните и повърхностните води 

липсват. Естеството на работните процеси и възприетата технология на 

работа не предполагат замърсяване на повърхностните и подземните води в 

района на находището и кариерата, освен това се спазват следните правила: 

- при добива няма да се разкриват водоносните хоризонти, тъй като 

количество запаси и ресурси е изчислено много над стационарното водно 

ниво, което има хидравлична връзка с р. Ковачево; 

- бързо оттичане на валежните води в р. Ковачево чрез хидравличната 

връзка; 

- да не се допуска изтичане на горивни и смазочни материали. 

Общата оценка на влиянието върху водите се извършва по следните 

критерии: териториален обхват (локално); степен на въздействие 

(незначително); продължителност на въздействие (краткотрайно); честота 

(периодично с ниска честота); възможност за възстановяване (реална) и 

кумулативен ефект (няма). Общата оценка е липсващо въздействие върху 

водите. 

Почви 

Почвената покривка в района е сравнително еднообразна. Почвите са 

представени предимно от кафяви горски, преминаващи върху терените, 

изградени от мрамори, в хумусно - карбонатни. Билните – най-високите части 
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на планините, са заети от кафяви горски, а склоновете – от излужени 

канелени горски почви. Тези типове почва се характеризират с липса на 

генетични почвени хоризонти, разнороден механичен състав (от 

дребночастичен до едрочастичен), с общо малко хумусно съдържание до 5%.  

Откривката е изградена от кафява почва с дребни късове от 

гнайсошисти и кварц. Хумусното съдържание е слабо, но напълно 

задоволително за растителността. Ливадите в находището не са поддържани 

от години. Ниската им категория и липсата на значителен хумусен пласт ги 

прави неефективни. Пашува само в по-влажните месеци от годината, когато 

тревата не е изгоряла.  

Прилежащите земи са също с ниска категория и са необработваеми, 

част от тях са заети с гори и трайни насаждения. 

Факторите, които да замърсяват откривката с бедното хумусно 

съдържание липсват. Естеството на работните процеси и възприетата 

технология на работа с ограничени пробивно-взривни работи не предполагат 

замърсяване на повърхността на находището, освен това се спазват следните 

правила: 

- да не се допуска разхвърляне на битови отпадъци; 

- да не се допуска разхвърляне на скални късове; 

- да се използват само съществуващите вътрешнотранспортни пътища и 

да не се създават нови, в случай, че няма належаща нужда от тях; 

- в случай на замърсяване на участък от полезното изкопаемо, 

своевременно се пристъпва към неговото отстраняване; 

- да се работи с технически изправни машини и съоръжения при 

спазване работната и технологичната дисциплина; 

- необходимите ремонти на машините и съоръженията да се извършват 

извън кариерата, на специализирани места; 

- да не се допуска изтичане на горивни и смазочни материали. 

Общата оценка на влиянието върху повърхността се извършва по 

следните критерии: териториален обхват (локално); степен на въздействие 
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(незначително); продължителност на въздействие (краткотрайно); честота 

(периодично с ниска честота); възможност за възстановяване (реална) и 

кумулативен ефект (няма). Общата оценка е липсващо въздействие върху 

почвите. 

Земни недра 

В земните недра, под откривката, се разполага полезното изкопаемо на 

находище „Бунилото”, намиращо се в прослои и тела от биотит - мусковитови 

гнайсошисти, от които се отцепват плочи. Плочите се отцепват по 

повърхнините на шистозност и по системните пукнатини L(ab), паралелни на 

шистозността. Дебелината на отделните плочи и малки блокове е от 0.01 до 

0.31 м, средно 0.07 м. Прослоите и телата се разкриват в стената (на височина 

до 70 м), като не е установена цялата им дебелина. Те имат С - СИ посока на 

разпространение, дължина 400 м и ширина 270 м. Полезното изкопаемо има 

дебелина от 0.1 до 5.0 м, средно 2.0 м. Средното обемно тегло на 

гнайсошистите е 2.55 г/см
3
. 

Откривката е изградена от слюдени шисти, почвено - делувиален 

слой и антропогенен отпадък от стара добивна дейност в проучвателната 

площ. Общо, те формират откривката на находището и нейната дебелина е 0.1 

до 1.6 м, средно 0.8 м. 

В резултат на добива ще бъдат нарушени земните недра в обсега на 

контура на геоложките запаси и ресурси. Ще бъдат иззети количества 

гнайсошисти до кота дъно на запасите и ресурсите в находището. 

Факторите, които да замърсяват земните недра липсват. Естеството на 

работните процеси и възприетата технология на работа с ограничени 

пробивно – взривни работи не предполагат замърсяване на земните недра, 

освен това се спазват следните правила: 

- да не се допуска разхвърляне на битови отпадъци; 

- да не се допуска разхвърляне на скални късове; 

- да се използват само съществуващите вътрешнотранспортни пътища и 

да не се създават нови, в случай, че няма належаща нужда от тях; 
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- в случай на замърсяване на участък от полезното изкопаемо, 

своевременно се пристъпва към неговото отстраняване; 

- да се работи с технически изправни машини и съоръжения при 

спазване работната и технологичната дисциплина; 

- необходимите ремонти на машините и съоръженията да се извършват 

извън кариерата, на специализирани места; 

- да не се допуска изтичане на горивни и смазочни материали. 

Общата оценка на влиянието върху земните недра се извършва по 

следните критерии: териториален обхват (локално); степен на въздействие 

(значително); продължителност на въздействие (дълготрайно); честота 

(периодично с ниска честота); възможност за възстановяване (няма такава) и 

кумулативен ефект (има). Общата оценка е значително въздействие върху 

земните недра. 

Ландшафт  

Вследствие на откривните и добивни работи в контура на запасите и 

ресурсите през концесионния период, ландшафта в находището ще се измени 

и ще стане от клас „Природен” на клас „Антропогенен”, тип „Ландшафт с 

нарушено екологично равновесие”, подтип „Технически ландшафт” 

(Техногенен), вид „Терени с разработени нерудни изкопаеми”. 

Факторите, които да замърсяват ландшафта липсват. Естеството на 

работните процеси и възприетата технология на работа с ограничени 

пробивно-взривни работи не предполагат замърсяване на ландшафта, освен 

това се спазват следните правила: 

- да не се допуска разхвърляне на битови отпадъци; 

- да не се допуска разхвърляне на скални късове; 

- да се използват само съществуващите вътрешнотранспортни пътища и 

да не се създават нови, в случай, че няма належаща нужда от тях; 

- в случай на замърсяване на участък от полезното изкопаемо, 

своевременно се пристъпва към неговото отстраняване; 
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- да се работи с технически изправни машини и съоръжения при 

спазване работната и технологичната дисциплина; 

- необходимите ремонти на машините и съоръженията да се извършват 

извън кариерата, на специализирани места; 

- да не се допуска изтичане на горивни и смазочни материали. Едва след 

пълното приключване на рекултивационните работи ландшафта на 

находището ще има значителни подобрения, но ще остане завинаги клас 

„Антропогенен”, като типа може да стане „Ландшафт със сравнително 

екологично равновесие”. Нарушенията в микроландшафта (в границите на 

усвояваните запаси и ресурси) ще се възстановят с плануваната рекултивация. 

Новообразуваният ландшафт, получен в резултат на добивните работи се 

изгражда така, че да се получи възможно най-природосъобразно 

функциониране след завършването им. За тази цел е избрана и специална 

схема за оформяне на крайните бордове на кариерата. В проекта за 

рекултивация се предвижда връщане на откривните маси в обсега на иззетите 

площи, връщане на откривка и възстаноявяване на площите до степен 

залесени и затревени, с възможност да се ползват за пасища. 

Вследствие на бъдещите рекултивационни работи ще настъпи частично 

подобрение на релефните форми с намаляването на откосите и ландшафтното 

им оформяне. 

Промяна в характеристиките на ландшафта на района на находището в 

резултат от настъпили антропогенни изменения при провеждане на добива не 

се очаква.  

Общата оценка на влиянието върху ландшафта е по критериите: 

териториален обхват (локално); степен на въздействие (значително); 

продължителност на въздействие (дълготрайно); честота (периодично с ниска 

честота); възможност за възстановяване (няма такава) и кумулативен ефект 

(има). Общата оценка е значително въздействие върху ландшафта. 
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Природни обекти 

В границите на находището и в непосредствена близост до него няма 

обявени елементи на националната екологична мрежа – защитени природни 

територии (национални и природни паркове, резервати и поддържани 

резервати, защитени местности и природни забележителности по Закона за 

защитените територии) и защитени зони.  

Минерално разнообразие 

В находището и района му не са установени минерални видове и 

разновидности. Няма й литературни данни за установени в миналото находки 

на скъпоценни и полускъпоценни минерали, както й на самородки от ценни 

метали като злато, сребро и платина. При регистриране на минерални 

находки по време на бъдещия добив, своевременно ще бъде уведомено 

Министерството на околната среда и водите. 

Поради липсата на находки с минералогично значение, не се третира 

въпроса с факторите за увреждането им и правилата за предпазването им. 

Биологично разнообразие и неговите елементи 

Растителни ресурси. В обхвата на концесионната площ се разполагат: 

гори от Общински горски фонд и Частен горски фонд (начин на трайно 

ползване за двата фонда: гори), общински имоти за добив на инертни 

материали (начин на трайно ползване: кариери); стари нерегламентирана 

кариерни гнезда за добив на плочи цепени от местното население; запустели, 

затревени, с рядка храстова и дървесна растителност горски поляни; черни 

пътища. Растителната сфера около находището е предимно храсталаци, 

дървесна и тревиста растителност. В течение на годините е започнала 

вторична сукцесия и в момента част от площта обраства с ниска тревиста 

растителност.  

Растителната покривка в района се отличава с преобладаване на 

хигромезофитни (смърч и др.) видове, следвани от мезофитни (бук, бреза, 

трепетлика и др.) и ксеромезофитни (бял бор, горун и др.). Разпространени са 

също и мезофитни и ксерофитни видове (благун, черен бор, келяв габър, 
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люляк, драка и др.), развитието им е свързано главно със специфичното 

влияние на карбонатните скали върху климатичните елементи, влиянието на 

човешката дейност и др. 

Налице са единични храсти от самонастанили се пионерни видове – 

акация (Robinia pseudoacacia L), Червен глог (Crataegus monogyna), топола 

(Populus sp.), Драка (Paliurus spina – christi), Аморфа (Amorpha fruticosa), 

джанка (Prunus cerasifera), Шипка (Rosa canina). 

Тревостоя се характеризира с наличие на Кладенчов мъх (Marchantia 

polimorpha), Хвойновиден политрихум (Polytrichum jniperinum), Влагомерна 

фунария (Funaria hygrometrica), Обикновена ралица (Consolida regalis), 

Пролетно жълтурче (Ficaria verna), Родилна трева (Cardaria draba), Блатна 

мента (Mentha pulegium), Коприва (Urtica dioica L.), Кощрява (Setaria glauca). 

Сред установените растителни видове няма защитени от Закона за 

биологичното разнообразие видове. Няма находища на билки със стопанско 

значение и такива, поставени под специален режим на опазване и ползване. 

Факторите, които увреждат растителните ресурси са откривните работи, 

изграждане на нови вътрешнотранспортни пътища и потенциална опасност от 

възникване на пожари при реализация на добива. 

Едва след пълното приключване на рекултивационните работи за 

растителните ресурси ще има значителни подобрения. В проекта за 

рекултивация се предвижда връщане на откривните маси в обсега на иззетите 

площи, връщане на откривка и възстаноявяване на площите до степен 

залесени и затревени, с възможност да се ползват за пасища и залесяване. 

Общата оценка на влиянието върху растителните ресурси се извършва 

по следните критерии: териториален обхват (локално); степен на въздействие 

(значително); продължителност на въздействие (дълготрайно); честота 

(периодично с ниска честота); възможност за възстановяване (има такава) и 

кумулативен ефект (има). Общата оценка е значително въздействие върху 

растителните ресурси. 
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Животински свят. Находището е в антропогенно въздействана 

територия, поради което той и съседните му площи са много слабо заселени – 

не представляват постоянно обитание за представители на дивата фауна. 

Доминиращия вид тук са дребните полски и горски гризачи и пойни птици. 

Фауната от бозайници е бедна. Вероятни са някои дребни гризачи – полска 

мишка, домашна мишка, черен плъх, сив плъх, сива полевка. Едри диви 

бозайници не посещават околностите поради силното антропогенно 

присъствие.  

Площта вероятно се посещава и от характерните за района дневни и 

нощни грабливи птици – мишелов, блатар, ястреб, каня, осояд и др., но 

предвид слабата хранителна база и засиленото антропогенно влияние 

приъствието им е много силно ограничено и кратковременно. 

В района на находището няма защитени със закон животински видове. 

Дивечът е дребен. Охраната на дивите животни не ограничава нормалната 

експлоатация на кариерата, а е приоритет на ловното стопанство. 

Характерни за подрайона са земноводни, влечуги, птици и обитаващи 

откритите пространства ровещи и други бозайници. От гръбначните животни 

единствен ендемит е рибата маришка бабушка, а от безгръбначните някои 

сухоземни охлюви, многоножки, полутвърдокрили, водни бръмбари и мухи. 

Херпетофауната включва вероятно някои гущери – Ливаден гущер 

(Lacerta agilis) и Зелен гущер (Lacerta viridis).  

Птиците са предимно от видове, свързани с открити терени. Гнездящите 

видове са сива врана (Corvus corоne) и сврака (Pica pica). Установените и 

описани птици от орнитокомплекса на защитената зона, разположена на 

север, са преминаващи или скитащи за концесионната площ. 

Вероятни са някои дребни гризачи – полска мишка (Apodemus agrarius), 

домашна мишка (Mus musculus), черен плъх (Rattus rattus), сив плъх (Rattus 

norvegicus); сива полевка (Microtus arvalis). Липсата обаче на достатъчна по 

количество и качество хранителна база лимитира почти пълната им липса на 
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терена. Това го прави неподходящ и непривлекателен за дневните и нощни 

грабливи птици, както и за едрите хищни бозайници. 

Факторите, които увреждат животинските ресурси са откривните и 

добивните работи, изграждане на нови вътрешнотранспортни пътища и 

потенциална опасност от възникване на пожари при реализация на добива. 

Разработката на кариерата няма да засегне по никакъв начин и да 

въздейства върху отдалечената защитена зона. 

Добивни работи ще бъдат ограничени през зимния сезон, извършваните 

дейности няма да засегнат екологичните ниши на типичните и постоянни за 

него видове. 

Отстоянието е достатъчно да се тушира влиянието върху постоянните 

видове в защитената зона през размножителния период. 

Общата оценка на влиянието върху животинските ресурси се извършва 

по следните критерии: териториален обхват (локално); степен на въздействие 

(незначително); продължителност на въздействие (дълготрайно); честота 

(периодично с ниска честота); възможност за възстановяване (има такава) и 

кумулативен ефект (има). Общата оценка е незначително въздействие върху 

животинските ресурси. 

Единични и групови паметници на културата  

Няма доказани археологични паметници в находището. В концесионния 

период при провеждане на добивните, разкривните, транспортните и 

рекултивационни работи, ако бъдът открити паметници или обекти, 

представляващи историческо, археологическо или архитектурно наследство 

на българския народ, добива ще се прекратява и своевременно ще бъде 

уведомявани Археологическия музей, гр. Пловдив. 

2. Въздействие върху елементите на Националната екологична 

мрежа, включително на разположените в близост до обекта на 

инвестиционното предложение (ИП) 

Отрицателните въздействия върху елементите на защитената зона на 

Националната екологична мрежа са от: увеличеното човешкото присъствие; 
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повишените емисии на прах и на вредни газове от механизацията и 

ограничените пробивно-взривни работи, шума, отпадъците, премахване на 

растителността, промяната на ландшафта. Реализацията на ИП ще доведе за 

допълнителното засилване на антропогенния натиск върху зоната: ще има 

по-силно обезпокояване на животните; влошаване качествата на биотопите 

им; временно отнемане на местообитанията им. Не се очаква дълготрайно 

пряко увреждане и/или унищожаване на местообитания на животински 

видове, предмет на опазване в зоните, тъй като въздействието върху тях се 

очаква да бъде косвено, оказващо им временно безпокойство от увеличеното 

човешкото присъствие в и около зоната, следователно въздействието им 

върху биоразнообразието в зоните е временно и краткотрайно. 

Тези въздействия ще имат временен характер, тъй като след 

рекултивацията, засегнатите терени ще се възстановят почти до 

първоначалните екологични условия. 

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, 

кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и 

временно, положително и отрицателно) 

Въздействията са: преки, косвени и кумулативни: 

- преки от: добива и застрояването на временните съоръжения, 

допринасящи за запрашаването, вредните емисии от механизацията, 

ограничените пробивно-взривни работи и завишените нива на шума; 

- косвени от: пътищата, изхвърляне на отпадъци и др. 

По-интензивното им използване увеличават риска от пожари, от 

умъртвяване на единични екземпляри, от безпокоене на животните; 

- кумулативни от: наличието на други инвестиционни предложения 

в района, а такива в близост, не са известни на фирмата, затова не се 

отчита общ кумулативен ефект от реализацията на ИП. Затова допринася и 

обстоятелството, че голяма част от обекта е във вече компрометирани терени. 

ИП не са в противоречие с целите и задачите на зоната: няма да има 

негативен ефект върху природните местообитания, предмет на опазване на 
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зоната; бъдещия добив в обекта не влиза в противоречие с нито един от 

предложените ограничителни режими за зоната. Окончателен извод: 

кумулативното отрицателно въздействие върху зоната и нейните елементи е 

невъзможно. 

4. Обхват на въздействието – географски район, засегнато 

население, населени места 

В географско отношение площта попада в Рило - Родопска област, 

Среднородопска подобласт, Чернатишко - Преспански район. Релефът е 

среднопланински. Надморската й височина е средно 650 м. Тя се отводнява 

по оврази на р. Ковачево (Бойковска), приток на р. Тъмръшка. 

Концесионната площ „Бунилото” (98245 м
2
) отстои от с. Храбрино на 

около 2000 м в южна посока. Отстоянието на площта от останалите селища е 

на по-голямо разстояние. По този начин няма да се засегне населението на 

селищата около площта. 

5. Вероятност от проява на въздействието 

ИП ще окаже въздействия върху околната среда. Въздействията ще 

имат незначително отрицателно влияние върху целите и предмета на 

опазване на зоната, защото инвестиционното предложение ще се реализира в 

нарушени терени или в земи, които не са естествени местообитания, и това 

ще намали прякото отрицателно въздействие върху биоразнообразието, 

предписани са и мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие 

върху зоните. 

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието 

Продължителността на въздействието съвпада с продължителността 

(до 35 години) на експлоатация на кариерите. Срокът на експлоатацията е 

определен в концесионния договор. Честотата на въздействията е ниска, 

периодично. Реална възможност за възстановяване на голяма част от 

елементите на зоните, следователно ще има обратимост на въздействията. 
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7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното 

предложение, намаляване или компенсиране на значителните 

отрицателни въздействия 

При екологосъобразното провеждане на добивните работи, съобразени 

с набелязаните мерки и мероприятия ще има незначително въздействие и 

няма да се наруши съществуващото екологично равновесие в региона. 

Общозначимите мерки за намаляване или компенсиране на 

значителните отрицателни въздействия: да не бъдат засягани терени, извън 

определените за добив площи; ежедневно да се извършва контрол над 

техниката; при разливи на ГСМ замърсените терени се дезактивират; 

транспортните коли да се движат с намалена скорост по трасето на полските 

пътища; да се спазват правилата за противопожарна безопасност; запазване и 

съхранение на почвата; при намиране на сухоземни костенурки, змии и 

други животински видове, те да бъдат пренесени и освободени на 

безопасно разстояние от обекта; да се спазват разпоредбите на Закона за 

управление на отпадъците и параметрите на съгласувания план за управление 

на отпадъците; да се проведе инструктаж на работниците по прилагане на 

смекчаващите мерки по време на добива; движението на моторни превозни 

средства следва да се регламентира и контролира строго в рамките на 

съществуващите пътища; да не се допуска движение на техника извън 

пътищата; добив да се осъществява само през видимата част от денонощието. 

Атмосферен въздух: 

- Оросяване на работните пътища и площадки. 

- При ограничените пробивно-взривните работи да се извършват 

периодично измервания на шум и прахови, като се предприемат мерки за 

намаляването на праховите емисии и ограничаване на шума. 

- С цел намаляване на прахообразуването, през летния сезон да се 

оросяват работните площадки, скалната маса подложена на претрошаване и 

пътищата, по които се движат автосамосвалите. 
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- При необходимост да се извършват контролни замервания за 

определяне на фактическата концентрация на отровните газове от 

механизацията и от взривяването. 

Води: 

- Изграждане на отводнителни канавки. 

- На промишлената площадка да се предвиди изграждането на 

маслоуловител за задържане на нефтопродукти в дъждовните води, 

формирани на територията на площадката, както и пречиствателни 

съоръжения за отпадъчните битово – фекални води,  

- За спазване на необходимия наклон в посока позволяваща 

дрениране на падналите валежи и тяхното оттичане периодично да се правят 

замервания за спазване на установения наклон. 

Геоложка основа: Изготвяне проект за експлоатация и за рекултивация 

на кариерата. 

Релеф и почви: 

- Стриктно спазване на проекта за експлоатация. 

- При добива да се използва вече съществуващите черни пътища. 

Заделяне, съхраняване и оползотворяване при рекултивацията на наличния 

хумусен материал. 

- При разработването на хоризонтите, в ниските места на работните 

площадки да се застилат натрошени скални материали срещу ерозията. 

- За намаляване на ерозията и замърсяването на района на 

кариерата е необходимо постоянно почистване на отводнителните канавки и 

недопускане замърсяване на кариерата от промишлени отпадъци. 

- Наличният хумусен слой да се изземва ръчно, ако има такъв. 

- Да не се допуска замърсяване на кариерата с промишлени 

отпадъци от външни фирми и организации. 

- Да се спазват набелязаните проектни величини при добива на 

полезното изкопаемо.  
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Растителен и животински свят: Изготвяне и изпълнение на проекта за 

рекултивация на нарушени участъци. 

Ландшафт: 

- Проект за рекултивация на отработените участъци. 

- Да не се допуска замърсяване на кариерата с промишлени 

отпадъци от външни фирми и организации. 

- Да се извършва редовен маркшайдерски контрол. 

- Във вътрешния правилник за организация на полевата и 

камерална работа изрично се забранява хвърляне на отпадъци в района на 

кариерата, да се използват определените за това места. 

Набелязаните мероприятия и тяхното изпълнение са задължителни. 

Спазването на технико – технологичните решения на цялостния проект 

е задължително условие за пълноценно използване на подземните богатства и 

опазване на земните недра. 

8. Трансграничен характер на въздействията 

Въздействията нямат трансграничен характер, поради отдалечеността 

на обекта от междудържавни граници и тъй като обекта е с минимален 

локален обхват като размер и емисии. Въздействието ще има локален 

характер и ще се ограничи само в рамките на работната площадка и 

концесионната площ. 

9. Протоколът на СЕК към МИЕ ще бъде даден на фирмата след 

представяне на решение на РИОСВ Пловдив за преценяване ОВОС на 

инвестиционното предложение. 

10. Приложено внасяме документите за писменото уведомяване на 

кметовете на Община Родопи и с. Храбрино, и обявите за осведомяване на 

засегнатото население. 

 

 

05.08.2014 г. С уважение:.............................. 

гр. Пловдив (Смилян Дамянов) 
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Обзорна карта М 1:350000 

находище „Бунилото“ 
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