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Приложение № 2 към чл. 6 

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.; изм., бр. 12 от 2016 г., в сила от 
12.02.2016 г.; изм., бр. 3 от 2018 г.) 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

I. Информация за контакт с възложителя:  

 

 1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско 
наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.  

„КАОЛИН“ ЕАД, ЕИК 827182866 

Седалище и адрес на управление: гр. Сеново, Общ. Ветово, обл. Русе, ул. „Дъбрава“ № 8 

 2. Пълен пощенски адрес:  

гр. Сеново, Общ. Ветово, обл. Русе, ул. „Дъбрава“ № 8 

 3. Телефон, факс и e-mail: 

0899 696 888; office@kaolin.bg; 

 4. Лице за контакти:  

Мина Вълева – пълномощник 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение:  

 1. Характеристики на инвестиционното предложение:  

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

Настоящата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС се разработва на 
основание дадени указания в писмо на РИОСВ-Шумен с изх. № УИН-423/31.12.2018 г.  

Находище „Саръгьол – гнезда 17 и 20“ („Жълти дол“) е разработено и е съществуваща 
кариера за добив на кварц-каолинова суровина, която е изградена според съгласуван и 
одобрен генерален проект изготвен от „Минерал комплект“ – Комплексен институт за 
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научни изследвания, проектиране, конструкторска и инженерна дейност от 1978 г. 
Изпълнението на този проект започва в края на 80-те години до настоящия момент. 

 „Каолин“ ЕАД е концесионер на находище „Саръгьол – гнезда 17 и 20“ („Жълти дол“) по 
силата на: 

- Решение на Министерският съвет  № 88 от 17 февруари 1999 г. (обн. ДВ, бр. 16 от 1999 г.), 
с което му се предоставя концесия за добив на подземни природни богатства – каолинова 
суровина и кварцови пясъци в каолиновата суровина, чрез добив от находище „Саръгьол – 
гнезда 17 и 20“ („Жълти дол“) 

- Договор за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – каолинова 
суровина и кварцови пясъци в каолиновата суровина чрез добив от находище „Саръгьол – 
гнезда 17 и 20“ („Жълти дол“) – Шуменска област, от 18.05.1999 г. сключен между 
Министерски съвет на република Българи, представляван от Заместник Министър – 
председателя и Министър на Промишлеността и „Каолин“ ЕАД („Договора за концесия“). 

Поради факта, че при определяне на концесионната площ на Находището не е включена 
цялата площ на гнездо 17, за което „Минералкомплект“ е изготвило проект, по искане на 
„Каолин“ от страна на Министерство на енергетиката (МЕ) е проведена процедура по чл. 
37, ал. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ). Процедурата има за цел отстраняване на 
допуснатата грешка при определянето  на концесионната площ и спазване на разпоредбите 
на Закона за подземните богатства, където е регламентирано, че при предоставяне на 
концесия се определя концесионна площ, която включва: 1. площта на находището или 
отделни негови участъци и  2. площите, необходими за осъществяване на дейностите по 
концесията, извън добива.  

В резултат на тази процедура, с Решение на Министерски съвет № 710 от 08.10.2018 г., се 
променя концесионната площ на Находището от 636, 459 дка на 838, 649 дка, с включена 
цялата площ на гнездо 17. (Фиг.1) 
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Фиг. 1. Комбинирана схема, показваща границите на първоначалната и  и актуализираната  
концесионна площ. 
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Промяната в концесионната площ не засяга Гнездо 20, което до този момент не е 
разработвано. 

По същество настоящата процедура касае продължаване експлоатацията на гнездо 17 от 
находището до изземване на всички извлекаеми запаси, които са в общ размер на около 
996 833 тона каолинова суровина. Намерението касае разкривни и добивни дейности в 
границите на находище „Саръгьол“, гнездо 17 в рамките на коригираната концесионна 
площ. На Фиг. 2 е представена комбинирана схема с отбелязване на първоначалната и 
актуализираната концесионна площ, както и мястото, в което ще се доразработва 
находището. 

Актуализираната концесионна площ е индивидуализирана с координати в система 1970 г. 
на точки с номера от 1 до 20 както следва: 

Таблица 1. Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ 

№ X Y 

1 4 728 653.0 9 576 239.0 

2 4 728 653.0 9 576 880.0 

3 4 728 350.0 9 576 880.0 

4 4 728 350.0 9 576 959.0 

5 4 728 326.3 9 576 975.1 

6 4 728 291.2 9 576 975.6 

7 4 728 239.5 9 576 970.9 

8 4 728 219.7 9 576 952.0 

9 4 728 172.8 9 576 901.6 

10 4 728 168.0 9 576 716.0 

11 4 727 974.0 9 576 717.0 

12 4 727 633.0 9 576 718.0 

13 4 727 623.2 9 576 232.8 

14 4 727 662.2 9 576 096.8 

15 4 727 657.6 9 575 757.4 

16 4 728 075.5 9 575 741.8 

17 4 728 098.4 9 576 035.3 
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18 4 728 185.0 9 576 035.0 

19 4 728 429.0 9 576 242.0 

20 4 728 584.0 9 576 239.0 

В границите на присъединената концесионна площ от 202,19 дка се предвиждат дейности 
по продължаване експлоатацията на гнездо 17 и доразработването му, като разкривната и 
добивната дейности ще засегнати около 90  - 110 дка (Фиг.2) , в югозападна посока. 
В рамките на актуализираната концесионна площ от 838, 649 дка, площта на находището е 
разпределена както следва: 
• гнездо №17 с площ 268,2 дка; 
• гнездо № 20 с площ 86,5 (част от гнездо №20, което не е разработвано до момента) 
Фиг. 2. Комбинирана схема, показваща границите на първоначалната и актуализираната  
концесионна площ, както и зоната в която ще се работи за изземване на изв. запаси 
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Запаси и ресурси в находището 
За гнездо № 17 в периода 1961-1971 година са извършени търсещи, предварителни и 

детайлни проучвателни работи от ДСО „Геоложки проучвания” – Варна. Изработени са 390 
броя проучвателни сондажи – общо 23 079,0 л.м. в проучвателна мрежа 200х200 в стадий на 
търсене до 25х25 м. В периода на разработване на кариерата с цел допроучване, частично е 
погъстен участъкът в мрежа 12,5х12,5 м. Извършени са експлоатационни ядкови сондажи с 
обем общо 184 броя или 10 074,2 л.м. 

Предадени са „Доклад с изчисление на запасите към 01.01.1970 г. с автор В. Цонев и 
утвърден с протокол на ДКЗ № 1042/22.09.1972 г. за гнезда 18 и 19”,„Доклад с изчисление 
на запасите към 01.01.1972 г. с автор В. Цонев и утвърден с протокол на ДКЗ № 
1163/23.08.1974 г. за гнезда №№14, 17 и 20” и „Записка за изчисляване на запасите и 
ресурсите от каолинова суровина на гнезда №№ 14, 17, 19 и 20 от находище „Саръгьол“, 
област Шумен” и утвърдена с Протокол НБ-40/15.08.2016 г. 

 
   Таблица  2. Утвърдени запаси с Протокол №НБ-40/15.08.2016 г. 

Категория Количество, х.т. 

111 942,8 

(2) 2 847,3 

331 3 578,5 

 
Качествени показатели  
Изискванията към качеството на добиваната суровина са показани в следната таблица: 

Таблица 3. Качество на добиваната суровина 

 

 

 

 

Вид суровина 
Съдържание на полезни и вредни компоненти, % 

Fe2O3 Al2O3 TiO2 
Глинесто 

съдържание 

В0 extra < 0.7 > 35,0 < 0,25 над 11 

Д1 < 0.7 > 33,0 < 0,30 над 11 

К2 < 0.9 > 32,0 < 0,40 над 11 

К3 < 1.1 > 32,0 < 0,40 над 11 

За огнеупори /О/ < 1.6 > 30,0 - над 11 
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Химичен състав и свойства 

Каолинов пясък - Изследван е пълният химичен състав на каолиновия пясък от 15 
групови проби, отразен в следната таблица: 

Таблица 4. Пълен химичен състав на каолиновия пясък 

 
Съдържание, % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 СаО MgO К2О Na2O 

Максимално 92,0 16,5 0,61 0,25 <0.1 <0.1 0,40 0,10 

Минимално 75,9 5,3 0,11 0,06 <0.1 <0.1 0,13 0,04 

Средно 85,7 9,9 0,23 0,12 <0.1 <0.1 0,24 0,06 

 

Промит каолин – оконтурването и окачествяването на полезното изкопаемо се 
извършва главно по данните от химичния състав на промития каолин. Поради това е 
изследван химичният състав на всички проби със съдържание на каолин в каолиновия пясък 
над 11% след отделянето на пясъчно-алевритовата фракция. Определени са вредните 
(оцветяващи) окиси Fe2O3  и TiO2 и полезният компонент Al2O3. 

Таблица 5.  Пълен химичен състав на промит каолин 

 
Съдържание, % 

Al2O3 Fe2O3 TiO2 

Максимално 39,4 7,79 2.86 

Минимално 25,5 0,22 0,07 

Средно 34,9 1,14 0,32 

 

Съдържанието на Al2O3 варира от 25,5% до 39,4% - средно 34,9%.  

Съдържанието на Fe2O3  се колебае от 0,22% до 7,79% - средно 1,14%. Съдържанието 
на TiO2 варира от 0,07% до 2,86% - средно 0,32%.  

Огнеупорност - тя варира от 1 740ºС до 1 770 ºС, средно 1 748ºС. 

Белота – тя зависи главно от съдържанието на багрилни окиси в каолина. Определена 
е белота на сурово (изсушено) при 110ºС и изпечено при 1 350ºС състояние. Белотата в 
сурово състояние при 110ºС варира от 75,5% до 86,4%, а в изпечено при 1 350ºС - от 86,0% 
до 91,0%. 

Кварцови пясъци – по състав са почти мономинерални. Изградени са от кварц с 
незначителен примес от други минерали. На цвят са сивобели до бели. Като отпадъчен 
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продукт при обогатяването те са ценна суровина за леярството и стъкларството. Физико-
механични свойства 

Каолинов пясък - каолиновият пясък е землеста, слабо споена скала, изградена от 
каолин (фракция < 0,01 мм) и пясъци (фракция> 0,01 мм), т.е. представлява двукомпонентна, 
добре хомогенизирана механична смес, в която каолинът е слаба спойка на пясъчните зърна. 
Уплътнени, сравнително твърди маси, образува каолиновият пясък с високи съдържания на 
глинесто вещество. С високи съдържания на глинесто вещество са най-често 
дребнозърнестите разновидности. Тук липсват типичните за седиментните скали слоистост, 
междупластови повърхнини, фациална изменчивост и др. Разпределението на каолина сред 
пясъците е твърде равномерно. Оцветяването е важен белег на каолиновите пясъци, тъй като 
в процеса на проучването то е един от главните критерии за това, дали да бъдат опробвани 
или не. Втори главен критерий е съотношението на фракциите каолин и пясъци. Цветът на 
каолиновите пясъци е преобладаващо бял, кремав, бледорозов или бял с малиненочервени, 
ръждивожълти, розови и др. петнисти и ивичести оцветявания. Най-характерни за това 
гнездо от находище „Саръгьол” са розовите и малиненочервените оцветявания. Извън 
контура на разработка са хомогенно и интензивно оцветените в ръждиви, розови и жълти 
каолинови пясъци на каолиновото тяло. 

Промит каолин – в навлажнено състояние промитият каолин е пластична и жилава, а 
изсушен при 105-110º - мазна на пипане, фина праховидна маса. Цветът му е бледорозов, 
кремав до бял. Сух винаги е по-светъл, отколкото влажен. Главен минерал съставящ каолина 
е каолинитът. От химичния му състав може да се съди, че освен каолинит в него се съдържат 
и фини частици от свободен кварц с пелитови размери. Представлява полидисперсна 
система от пелитови частици с различни размери. Преобладават фракциите 0,01-0,005 мм и 
< 0.001 мм. 

Кварцов пясък – за стъкларската промишленост се отчитат запаси от кварцови пясъци 
с едрина на зърната от 0,10 мм до 0,80 мм, а за леярската до 1,0 мм. 

 

 б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 
предложения;  

Кариера „Саръгьол – гнездо 17 “ („Жълти дол“) е съществуващ обект за добив на кварц-
каолинова суровина. 

Спомагателна площадка е територия на обогатителната фабрика, собственост на 
концесионера, находяща се в гр. Каолиново и отстояща на около 5 км от кариерата. Добитата 
суровина се транспортира с автотранспорт до обогатителната фабрика, където се подлага на 
преработка до получаване на продукти с различни марки каолин за порцелано-фаянсовата и 
керамичната промишленост, както и кварцов пясък за стъкларската и леярската 
промишленост. Настоящото намерение не е свързано с промяна в капацитет, параметри, 
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технология и/или други характеристики на производството на фабриката и не се разглежда 
в информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС. 

Разработването на „Рудник Жълти дол“ („Саръгьол“) е обект на „Доклад за оценка на 
въздействието върху околната среда на „Каолин“ АД, том IV, Район Каолиново, изготвен от 
„Гео Марин Център“ ООД, Октомври 2000 („ДОВОС за район Каолиново“). Процедурата е 
приключила с издадено Решение по ОВОС № 6-1/2003 г. на министъра на околната среда и 
водите. Настоящата процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС касае 
продължаването на добивните дейности от гнездо 17 на находището, в съответствие с 
актуализираната концесионна площ. 

В близост до кариера „Саръгьол”, гнезда  17  и 20 са налични следните кариери за добив на 
кварц-каолинова суровина: 

- кариера „Саръгьол“, гнездо 21, отстояща на 2,5 км източно от гнездо 17. За същата е 
проведена процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, приключила с 
издадено съгласувателно Решение № ШУ-12-ПР/2005г. 

- кариера Дойранци, която е в процес на рекултивация. Същата е обект на процедурата 
по ОВОС, заедно с рудник „Жълти дол“ през 2000 г.; 

- кариера „Маргарита“, находище „Две могили“, отстояща на около 5 км . Одобрена с 
Решение по ОВОС № ШУ-3-3/2012 г. 

 

 в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;  

Намерението касае продължаване експлоатацията на кариера за добив на подземно 
богатство – кварц-каолинова суровина. 

Гнездо № 17 е в централната част на находище „Саръгьол”. То е вместено в североизточната 
разширена част на една голяма карстова празнина, чието начало е някъде в кв. Кус на 
югозапад.  

Гнездото е проучено с 283 сондажа по мрежа 50 х 50 м, която е частично и избирателно 
сгъстена до 25х25 м в един участък със сравнително компактно натрупване на бяла суровина 
– сорт екстра фин. Сондажите са разположени в 20 проучвателни линии в направление 
запад-изток и 22 в направление юг-север. 

В план гнездото има извънредно сложна конфигурация, която е грубо повторение на 
очертанията на карстовата празнина. Простира се от югозапад на североизток на дължина 
800 м. Ширината му е силно променлива и се колебае от 30 до 530 м. Всред гнездото има 
непромишлени участъци, изключени от запасите. Най-издържано по мощност и качество е 
в централната и югозападна част. На североизток изтънява и каолина е предимно от ниските 
порцеланови сортове. Във вертикален разрез е доста разчленено. На много места се срещат 
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прослойки и лещи от непромишлени каолинови пясъци, мощността на които рядко 
надвишава 5-10 м. То се обгръща почти навсякъде от мощна оцветена зона от каолинови 
пясъци, слабокаолинови пясъци и пясъци. 

Каолиновите пясъци в гнездо №17 са преобладаващо дребнозърнести. Значително е 
участието и на средно- и едрозърнестите разновидности. Последните изграждат почти 
изцяло североизточната част и са предимно бели, или с редки розови и ръждиви ивички и 
петнисти оцветявания. Бели или слабо оцветени са каолиновите пясъци в погъстения 
участък за екстра фин каолин. В централната и южна част средно- до едрозърнестите 
разновидности се срещат предимно в долните части на разреза, но не липсват и в средната 
и горна част. Характерно за гнездото е, че доминират бели каолинови пясъци с различна 
степен на оцветяване. Оцветяванията са най-често бледорозови, розови, кремави, ръждиви 
и малиненочервени под формата на петна, ивички, гнезда, повлекла. 

Основната промишлена маса на каолиновите пясъци в гнездо №17 е акумулирана между 
абсолютни нива 200 и 260 м, а в югозападната част и до 280 м. 

При експлоатацията на кариерата не се ползва вода за производствени и/или битови 
нужди. Вода се използва за оросяване на площадките за добив и транспортиране на 
суровината през сухите месеци на годината. Необходимото количество вода за 
оросяване се осигурява от третите лица (подизпълнители), извършващи конкретни 
минно-добивни работи възложени им с договор. Продължаване разработването на  
гнездо 17, не налага промяна в количествата на ползваната вода за оросяване до 
момента.  

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни 
води.  

В резултат на миннодобивната дейност се генерират следните видове отпадъци: 

Минни отпадъци от добива: По същество т.н. минен отпадък генериран при добива на кварц-
каолинова суровина е безвреден и неопасен. Минният отпадък се състои от разкривка, и 
некондиционни суровини. Разкривката ще се насипва в отработеното пространство на 
гнездо № 17 и по този начин ще се извършва техническа рекултивация. Минните отпадъци 
ще се управляват съгласно Закона за подземните богатства и съгласуван от Министъра на 
енергетиката План за управление на минните отпадъци, чийто проект е приложение към 
настоящата оценка.  

При експлоатацията на обекта се генерират незначителни количества битови отпадъци от 
жизнената дейност на работещите. Битовите отпадъци се събират в съдове на определените 
за това места. Извозват се периодично до регионално депо за депониране на ТБО въз основа 
на сключени договори.  
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Усвояването на находището не е свързано с дейности отделящи отпадъчни и замърсени 
води. За битовите нужди на работещите на кариерата, на територията на кариерата се 
доставят химически тоалетни, които се поддържат от специализирана фирма. 

 д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;  

Предвид това, че обектът е съществуващ и няма промяна във възприетата  технология на 
добив не се очакват различни по вид въздействия върху компонентите на околната среда в 
района. Дискомфортът за околната среда е в локален мащаб, свързан със съществуващите 
добивни дейности.  

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

На територията на кариерата не се извършват дейности, свързани с използване на опасни 
химични вещества - киселини, основи и разтворители, токсични химикали, втечнени и 
разтворени газове и др. 
Кариерната техника и механизация ще използва дизелово гориво. Ремонтни дейности на 
обекта няма да се извършват. Поддържането и ремонта на механизацията ще се извършва 
във външна база. 
Зареждането с гориво на транспортната механизация ще се извършва във външна 
бензиностанция. По време на разкривните дейности, експлоатация и рекултивация не се 
предвижда съхранение на горива и опасни вещества от Приложение № 3 от ЗООС. 
 

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

Не се очакват нови по вид въздействия върху факторите на жизнената среда в района на 
съществуващата кариера, както и не се очаква допълнително натоварване и увеличаване на 
ефектите спрямо сега съществуващите, поради следното: 

- Концесионната площ не засяга санитарно-охранителни зони на водоизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, както и на водоизточници на 
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

- В района на находището няма производствени, административни и жилищни сгради, 
както и други обекти със специфичен санитарно-хигиенен статут. 

- В района на концесионната площ няма вилни зони, санаториуми, зони за отдих и 
рекреация, обекти за туризъм, паркове, спортни и риболовни бази. 

- В района на и около площадката няма животновъдни ферми, складове и хранилища 
за храни и фуражи, предприятия на хранително-вкусовата, козметичната, битовата и 
фармацевтичната промишленост. 
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- От добивната и транспортната дейности се емитират прагови емисии и емисии от 
работата на двигателите с вътрешно горене на механизацията. За ограничаване и 
намаляване на въздействията се прилагат редовно оросяване на площадките, както и 
използване на изправни машини, с  ниски емисионни показатели. 

- Източник на шум в околната среда е механизацията за извършване на добивните 
работи на суровината и рекултивация. Режимът на работа на обекта е дневен, 
двусменен, с продължителност на смяната 8 часа. 

- Отдалечеността на кариерата от най-близките населени места изключва утежняване 
на акустичната среда в жилищните зони, поради което не се очаква неблагоприятен 
здравен ефект. 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 
дейности по време на строителството.  

Находище „Саръгьол”, гнезда № 17 и 20 е разположено в землището на кв. Кус, община 
Каолиново, област Шумен. Контурът на концесионната площ отстои на около 0.2 км 
североизточно от кв. Кус и на около 3.2 км югоизточно от град Каолиново, измерено по 
права въздушна линия 

Фиг.3. Пространствено ситуиране на Находище „Саръгьол”, гнезда № 17 и 20 
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 3. Описание на основните процеси (по проектни данни), капацитет, включително на 
съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 
към ЗООС.  

Доразработването на гнездо № 17 от находище „Саръгьол“ ще се осъществи по досега 
използваните методи и технология. Миннодобивните дейности са съвкупност от дейности 
по подготовката, непосредственото изземване и транспортиране на суровината до 
преработващите мощности. Включват: разкривни работи, добивни работи и рекултивация 
на отработените терени 

На кариера „Саръгьол”, гнездо №17 се работи по транспортни системи с външно 
разположена траншея. Откривката и добивът ще продължат да се извършват с еднокофов 
багер тип ”обратна лопата”, с обем на кофата 2,0 м3, на работни стъпала от 4,0 м до 2,0 м, в 
зависимост от качеството на суровината. Обслужването на работните площадки и 
подравняването на пътищата ще се извършва с челен товарач или булдозер, а извозването с 
автосамосвали. 

Параметрите на системата на експлоатация: 
№ Параметри Мярка 
1 Работни площадки с ширина  20 метра 
2 Ъгъл на откоса на работно стъпало по разкривка 50 ° 
3 Ъгъл на откоса на работно стъпало по каолинова суровина 40 ° 
4 Височина на работно стъпало до 4 метра 
5 Транспортна площадка с ширина   10 метра 
6 Неработни площадки с ширина 8 метра 
7 Височина на неработно стъпало  от 8 до 16 метра 
8 Ъгъл на откоса на неработно стъпало по разкривка 45 ° 
9 Ъгъл на откоса на неработно стъпало по каолинова суровина 35 ° 
10 Ъгъл на откоса на насипищните стъпала 26 ° 
11 Площадка на насипище с ширина 20 метра 
12 Височината на насипищно стъпало   30-50 метра 

 

Разкриване и подготовка 

Находището се разработва и ще продължи да се разработва по открит начин с външно 
разположена траншея.  

Разкриването и подготовката представляват откривни дейности, имащи за цел премахване 
на слоя скали, покриващ полезното изкопаемо – почви (хумус) и откривка (льос и глини). 
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Почвата (хумусен пласт) се изкопава от хидравличен багер с долно гребане директно от 
земния масив и се натоварва на автотранспорт. Самосвалите транспортират почвата до 
временно депо за почва. Постъпилият материал в депото се оформя от булдозер.  

Отнемането на хумусните материали ще бъде необходимо в границите на проектния контур 
за отработване на кариерата, за площадки за складиране на суровина, за технологични 
нужди и за изграждане на вътрешни временни пътища. Отнемането на хумуса се планира да 
продължи до края на третата година. 

Добивни работи:  

Добивните дейности представляват изкопаване, натоварване и транспортиране на запасите 
от полезно изкопаемо. Запасите се изземват на хоризонтални слоеве-хоризонти, които се 
разкриват чрез похоризонтни разкриващи полутраншеи. Разкриващите полутраншеи се 
прокарват чрез багер, който изкопава и натоварва минната маса на автосамосвал. 

Добивните дейности се водят по следната технологична схема: Каолиновата суровина се 
изкопава от хидравличен багер с долно гребане, натоварва се в автосамосвали, които я 
транспортират до открит склад за временно съхранение или до обогатителна фабрика. В 
открития склад, суровината е на халди, в зависимост от нейните качествени показатели. От 
открития склад суровината се изгребва, натоварва и се транспортира до обогатителната 
фабрика или клиент. 

При осъществяване на добива, багерът изземва стъпалата с долно гребане, като според 
конкретната ситуация, стои над или на нивото на автосамосвала. 

Механизацията използвана за миннодобивни работи е както следва: 

• Хидравлични багери за изкопаване и натоварване на разкривката и каолиновата 
суровина; 

• Автосамосвали за транспортиране на разкривката до вътрешното насипище и 
почвените материали до временните депа за почва и за транспортиране на 
каолиновата суровина до открития склад за суровина и до обогатителната фабрика; 

• Булдозери за насипообразуване на отнетите почвени материали, разкривката и 
каолиновата суровина и за поддържане на временните пътища; 

• Челен товарач за натоварване на каолиновата суровина от халдите и поддържане на 
вътрешнокариерните пътища; 

• Автополивачка за оросяване на работни площадки при сухо време; 
• Геологопроучвателна сонда за обезпечаване на експлоатационното проучване; 
• Автосамосвали за превоз на хумус, разкривка и суровина. 

Добитата през концесионния срок суровина от кариера „Саръгьол“, гнездо № 17  ще бъде 
преработена от фабрика Каолиново. 

Рекултивация на отработените терени 
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Целите на рекултивацията са да възстановят нарушените терени във вид, максимално 
доближаващ се до предишното им състояние. Земите около кариерата на гнездо № 17 са 
земеделски и концесионерът планира нарушените от миннодобивната дейност терени да ги 
възстанови като такива, до възможно най-голяма степен. Етапите на рекултивация са два: 
Техническа и Биологична рекултивация. Рекултивацията се извършва според съгласуван от 
Министъра на енергетиката проект. 

За да се възстанови земеделския статут на земите, отработените пространства на кариерата 
трябва да се запълнят до където е възможно, да се покрият с почвени материали и 
биологически да се рекултивират.  
Биологичната рекултивация включва всички дейности свързани с усвояването на терена от 
растителност и създаване на условия за устойчива екосистема, близка до естествената. 
Целта на рекултивацията е да оформи подходящ ландшафт, да предпази околната среда от 
замърсяване и да даде възможност за използване на територията за селскостопански нужди. 
Биологичната рекултивация на находище „Саръгьол” ще се разработи в съответствие с: 

 Наредба №26/2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени подобряване на 
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт; 

 Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене 
и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за 
ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти 
и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване. 

Биологическата рекултивация включва комплекс от агротехнически, агрономически, 
технически и мелиоративни мероприятия за възстановяване на продуктивността на 
рекултивираните площи за определен период след изпълнение на техническата 
рекултивация. 

С предвидените биологични рекултивационни мероприятия се цели: 

 Укрепване на земното покритие на кариерата и добивните и хоризонти и постигане на 
дълговременна устойчивост; 

 Включване на нарушените земи в околния ландшафт и екосистемата, като устойчива 
природосъобразна структура. 

Във връзка с ландшафтното оформление, което е предвидено върху технически 
рекултивирания терен и в съответствие с бъдещото предназначение – за земеделски цели, е 
предвидено само затревяване с подходящи тревни смески. 

 
 4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.  

Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. Транспортът на хумус и разкривка 
се извършва чрез временни вътрешно кариерни пътища. Транспортът на суровина извън 
концесионната площ ще се осъществява по съществуващите пътища. Експлоатацията и 
поддръжката на съоръженията не изисква допълнителни помощни и комуникативни площи. 
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 5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 
закриване, възстановяване и последващо използване.  

Добивните дейности представляват изкопаване, натоварване и транспортиране на 
промишлени извлекаеми запаси полезно изкопаемо.  

Запасите се изземват на хоризонтални слоеве-хоризонти, които се разкриват чрез 
похоризонтни разкриващи полутраншеи. Разкриващите полутраншеи се прокарват чрез 
багер, който изкопава и натоварва минната маса на автосамосвал. 

Добивните дейности се водят по следната технологична схема: 

Каолиновата суровина се изкопава от хидравличен багер с долно гребане, натоварва се в 
автосамосвали, които я транспортират до открит склад за временно съхранение или до 
обогатителна фабрика. В открития склад, суровината е на халди, в зависимост от нейните 
качествени показатели. От открития склад суровината се изгребва, натоварва и се 
транспортира до обогатителната фабрика или клиент. 

В следващата таблица е показана планираната производителност на кариерата за 
следващите 9 години от срока на концесията: 

Таблица 6. Планирана производителност на кариерата. 

Експлоатационен 
етап 

Продължителност, 
години 

Добив, тона 

I 1 52 092 
II 2 200 729 
III 3 378 146 
IV 3 365 866 

общо  996 833 
 

6. Предлагани методи за строителство.  

Находището се разработва и ще продължи да се разработва по открит начин с външно 
разположена траншея. 

Разкриването и подготовката представляват откривни дейности, имащи за цел премахване 
на слоя скали, покриващ полезното изкопаемо – почви (хумус) и откривка (льос и глини). 

Почвата (хумусен пласт) се изкопава от хидравличен багер с долно гребане директно от 
земния масив и се натоварва на автотранспорт. Самосвалите транспортират почвата до 
временно депо за почва. Постъпилият материал в депото се оформя от булдозер.  

Предвижда се след приключване на минно добивните работи и извършване на техническата 
рекултивация на кариерата, почвите да се използват за рекултивация на нарушените терени.  
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Технологията на изкопаване на откривка е аналогична с тази на добива. Откривката ще се 
ползва за техническа рекултивация на отработените пространства. Разкривните работи се 
предвижда да продължат за срок от около 3 години, считано от продължаване на минно-
добивните работи. 

Отвалообразуването ще се осъществява посредством булдозерна техника в отработеното 
пространство в север-североизточната част на кариерата. Транспортните разстояния са 
минимални за насипването на разкривните материали – около 1,0 км. 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.  

Необходимостта от доразработването на гнездо № 17 от находище „Саръгьол” произтича от 
изискванията на Закона за подземните богатства и концесионния договор между „Каолин“ 
ЕАД и Министерство на енергетиката.  

В чл.33, ал. 1 от Закона за подземните богатства е регламентирано, че концесия за добив се 
предоставя за конкретно находище на подземни богатства с установени запаси и/или 
ресурси или отделни негови части (участъци/гнезда). В чл. 34 на ЗПБ е указано, че 
концесията за добив предоставя право на концесионера: 1. да придобие право на собственост 
върху видовете добити подземни богатства, за които е предоставена концесията, в 
съответствие с условията на сключения договор; 2. да придобие право на ползване върху 
минните отпадъци от добива и първичната преработка в съответствие с условията на 
сключения договор; 3. да извършва всички необходими дейности, свързани с добива, 
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт 
и продажба на видовете подземни богатства, за които е предоставена концесията. 

Добивът може да се извършва само в границите на находището. Според т.13 на § 1 от ДР на 
ЗПБ „Находище на подземни богатства“ е природно или техногенно струпване на 
минерални и органични вещества (полезни изкопаеми), което при определени технически, 
екологични и финансово-икономически условия може да бъде предмет на добив. В 
конкретния случай видно от горепосочените две РМС и „Договор за концесия“ находището 
от което „Каолин“ ЕАД има право да добива подземни богатства е „Саръгьол – гнезда 17 и 
20“ („Жълти дол“). 

В чл. 37 от ЗПБ е уточнено, че при предоставяне на концесия се определя концесионна площ, 
която включва: 1. площта на находището или отделни негови участъци и 2. площите, 
необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива. Границите на 
концесионните площи и на обектите на концесията се нанасят в специализираните карти по 
чл. 18 и чл. 20, ал. 1, т. 2 от ЗПБ.  

Промяната на концесионната площ на находището не променя обект „Рудник Жълти дол“ 
(Саръгьол), който е обект на „ Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на 
„Каолин“ АД, том IV, Район Каолиново, изготвен от „Гео Марин Център“ ООД, Октомври 
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2000 („ДОВОС за район Каолиново“), който е идентичен с находище „Саръгьол“ гнезда 17 
и 20.  

Промяната на концесионната площ осигурява възможност на концесионера Каолин да 
упражни правото си на добив от цялото гнездо №17, а не само на част от него, т.е. ще може 
да се изземе суровината от цялото гнездо, което е и изпълнение на задължението по чл. 83, 
ал. 2, т. 2 от ЗПБ за оптимално извличане на запасите и ресурсите при добива им от земните 
недра. 

 8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 
даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, 
както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и 
най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до 
тях.  

Находище „Саръгьол“ се намира в Североизточна България, в района на гр. Каолиново, 
област Шумен. То е едно от най-големите и има 22 гнезда. Обект на оценка е 
доразработването на гнездо № 17 , разположено в централната част на находището. Гнездо 
20 не е разработвано. 

 

Районът на находище „Саръгьол” принадлежи към източната част на Дунавската 
платформена равнина. Релефът е разчленен, платовиден, с дълбоко врязани стари речни 
долини, понастоящем суходолия с характерни широки дъна и заоблени или стръмни 
скалисти брегове, оформени от отвесните ръбове на долнокредните варовици. 
Преобладаващо са с посока юг-север, но с многобройните си разклонения придават на 
релефа силно разчленен характер. Между суходолията се оформят обширни плоскогория – 
обширни, заравнени плоскости с надморска височина от 200 до 300 m. Районът е безводен, 
карстов. Няколкото малки рекички, извиращи от Лудогорието бързо дренират водите си на 
север по суходолията. Климатът е умерено-континентален, с горещо, сухо лято и студена 
зима.  

Икономиката на района е с подчертано селскостопански характер – основно зърнодобив и 
технически култури, слабо животновъдство. Застъпена е и миннодобивната индустрия – 
добив на каолин по открит способ, находища Саръгьол гнeзда 17 и 21. 

В района на гр. Каолиново се намират множество ликвидирани и консервирани 
рудници/кариери. Добивът в тях е бил както открит, така и подземен. 

 Климатични условия 
Климатът е като цяло мек, поради влиянието на Черно море, но може да се 

характеризира като умереноконтинентален, с по-ярко изразени континентални черти.  
Температура 
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Средната годишна температура е 10,3°С. Минималните температури през зимата в 
някои случаи падат до -25°С. Относителната влажност на въздуха е 55-77%. Характерни са 
силните ветрове със скорост 3-4 m/s. Характерни за климатичните условия са късните 
пролетни и ранните есенни мразове, които са следствие от котловинния характер на терена. 

 
Таблица 7 

Средна месечна и годишна температура на въздуха 
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
Шумен -1,1 1,0 4,4 10,7 15,6 19,4 22,0 21,6 17,4 12,0 6,8 1,8 11,0 
Цар. 
брод 

-1,1 0,8 4,2 10,4 15,5 19,2 21,5 21,4 17,4 12,1 7,0 1,7 10,8 

Изгрев -2,1 -
0,2 

3,2 9,3 14,6 18,2 20,2 20,2 15,4 10,5 6,2 1,2 9,7 

Тервел -1,6 0,1 3,4 9,8 15,0 18,7 20,9 20,9 16,7 11,6 6,6 1,6 10,3 
 

Таблица 8 
Средна дата на последния пролетен и първия есенен мраз и средна продължителност на 

свободното от мраз време 
Станция Последен пролетен 

мраз 
Първи есенен мраз Свободно от мраз 

време /дни/ 
Шумен 07.04 27.10 202 
Царев брод 08.04 3.11 208 
Нови пазар 09.04 30.10 203 
Изгрев 21.04 7.10 168 
Тервел 10.04 24.10 196 

Температура на почвата 
Температурите на почвата след 5 cm дълбочина са положителни целогодишно, което 

е благоприятно за биологичната рекултивация. Само през месец януари се отчитат минусови 
температури в най-горния почвен слой до 2 cm. 

Валежи 
Годишният ход на валежите в този район има подчертано континентален характер. 

Максимумът е през юни, а минимумът - през февруари. Средното месечно и сезонно 
разпределение на валежите е както следва: зима -131 l/m2, пролет -165 l/m2, лято - 227 l/m2 и 
есен - 133 l/m2. 

Таблица 9 
Количество на валежите (mm)  в района на Каолиново 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
Исперих 40 32 35 52 73 78 62 48 32 41 46 48 589 
Самуил 46 37 40 57 76 86 65 51 39 42 56 55 651 
Шумен 39 38 36 53 65 78 57 45 32 44 53 57 598 
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Нови пазар 36 33 28 42 59 67 52 42 30 36 47 45 517 
Тервел 37 32 26 45 65 62 49 43 33 37 50 41 518 

 
Таблица 10 

Средна месечна и годишна относителна влажност (%) в района на Каолиново 
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
Исперих 85 83 77 69 71 70 66 64 67 75 83 85 75 
Шумен 82 80 74 69 71 70 65 64 68 75 82 84 75 
Царев брод 86 82 76 71 73 71 67 67 71 74 82 84 75 
Изгрев 87 84 79 75 76 75 73 71 74 79 84 86 79 
Тервел 85 85 85 76 80 72 71 71 72 78 86 88 79 

 
Снежна покривка  

Таблица 11 
Дебелина на снежната покривка (сm)  в района на Каолиново 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
Тервел 21ср 18ср 10ср        7ср 17ср  
Нови пазар 14ср 12ср 5ср        35мах 11ср  
Шумен 20ср 18ср 10ср        30мах 15ср  

 
Ветрове 
В района средната скорост на преобладаващите ветрове е под 3 m/s. Това е 

благоприятно по отношение на близките населени места, тъй като предполага локализиране 
на емисиите прах от работния процес в границите на находището. 

Таблица 12 
Средна месечна и годишна скорост на вятъра (m / s) 

(Климатичен справочник за България, т.4) 
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
Тервел 3,2 3,6 3,3 3,4 3,2 2,5 2,2 2,0 2,0 2,1 2,7 2,6 2,7 
Царев брод 3,0 2,9 2,6 2,5 2,2 1,6 1,7 1,6 1,3 1,5 2,2 2,4 2,1 
Шумен 3,0 3,3 3,1 2,6 2,3 2,0 2,0 2,0 1,9 2,2 2,4 2,4 2,4 

 
Средната скорост на вятъра в разглеждания регион (Таблица 4.1.2 - 6) е под 3 m/s. 

Този факт показва, че опасността от задържане на замърсители в атмосферния въздух е 
средна.  

 Таблица 13 
Честота на вятъра по посока и тихо време (%) (Климатичен справочник за България, т.4) 

 
посока І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 
Тервел 
N 23,6 22,3 25,6 15,7 15,7 14,4 17,1 18,1 20,4 20,1 21,6 23,2 19,8 
NE 8,4 12,0 13,0 13,0 13,5 10,8 10,3 8,7 10,8 13,8 11,6 10,1 11,4 
E 6,4 4,9 8,3 11,1 8,7 6,5 7,9 6,3 8,3 6,3 7,2 6,2 7,3 
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SE 8,9 6,1 9,6 14,2 15,8 11,6 9,0 14,3 13,5 12,5 12,8 9,3 11,5 
S 8,1 13,1 12,8 11,8 10,7 11,1 9,8 9,2 11,7 13,5 10,9 13,2 11,3 
SW 8,7 7,9 5,9 8,0 7,0 7,5 5,1 7,0 6,6 9,6 7,7 7,8 7,4 
W 19,3 15,5 14,0 15,0 17,1 20,5 20,8 19,2 13,6 11,9 14,2 15,8 16,4 
NW 16,6 18,1 10,9 11,2 11,5 17,5 19,9 17,1 15,0 12,2 14,0 14,3 14,9 
тихо 19,4 14,7 12,6 13,6 16,9 21,9 24,8 30,6 28,1 31,3 21,1 24,1 21,3 

Исперих 
N 12,3 10,6 10,0 7,0 6,7 8,9 9,8 7,9 7,5 8,4 8,2 12,5 9,1 
NE 17,4 17,7 24,1 18,7 17,7 15,1 19,2 18,6 23,9 25,2 20,9 15,6 19,5 
E 7,6 6,4 8,6 13,6 16,0 15,9 11,1 14,4 17,0 13,2 11,9 7,6 11,9 
SE 7,4 8,5 9,5 15,8 13,4 11,8 11,1 12,6 13,3 14,6 11,3 9,3 11,5 
S 5,1 7,0 6,0 7,8 5,9 4,5 4,5 4,5 4,4 4,8 6,3 6,3 5,6 
SW 12,0 13,1 8,3 9,8 8,1 10,1 9,0 9,1 7,1 10,8 9,7 12,2 10,0 
W 24,4 25,4 22,0 17,3 18,9 15,0 17,9 18,6 13,2 14,9 20,9 24,5 19,4 
NW 13,9 11,4 11,5 9,9 13,3 18,8 17,4 14,2 13,6 8,1 10,7 12,0 12,9 
тихо 25,5 23,8 24,1 27,6 30,9 35,8 37,9 37,2 33,9 31,6 27,7 28,1 30,4 

 
За станция Тервел преобладаващи са северните и западните ветрове, а за ст. Исперих 

– североизточните и западните ветрове. 
 Случаите с тихо време/със скорост на вятъра под 1 m/s / за ст. Тервел са 21,3 %, а за 

ст. Исперих – 30,4 %, което е предпоставка за естествено разсейване на емитираните 
токсични газове от работещата техника и инертни прахове – от добиваната суровина. Това 
са много добри условия за разсейване на атмосферните замърсители, които предвид 
минималните емисии от работещата техника, биха се локализирали само в района на 
кариерата. 

На фигурите по долу са показани розите на ветровете в станциите в Исперих и 
Тервел. 

 
Фигура 4 Роза на ветровете в ст. Исперих 
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Фигура 5 Роза на ветровете в ст. Тервел 
 
Таблица 14 
Брой на дни с мъгла по месеци, полугодия и годишно 

(Климатичен справочник за България, т.2) 
Станция І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ ІV-Х Х-ІІІ 

год. 
Алфатар 4,4 4,0 3,0 1,6 0,8 1,0 0,5 1,2 1,2 3,3 5,2 6,0 6,3 25,8 

2,1 
Пет м-ли 5,3 5,3 3,8 1,9 1,6 1,6 1,1 1,8 2,6 3,2 5,0 6,9 10,4 20,6 

0,0 
Шумен 4,0 2,3 2,0 1,4 1,2 1,0 0,5 0,7 0,9 2,7 3,8 4,8 5,8 19,6 

5,4 
Нови п-р 4,9 3,7 2,5 1,7 1,3 1,0 0,5 1,2 1,6 2,9 3,8 4,7 7,2 22,6 

9,8 
Тервел 4,5 3,7 3,0 1,5 0,7 0,8 0,5 1,0 1,3 3,1 4,2 5,2 5,9 23,6 

9,5 
  
Годишният ход на броя на дни с мъгла е с максимум през декември.   
Облачност 
Облачността в разглежданата територия е с най-високи стойности (от 6,1 до 6,7 бала) 

през зимата, докато през втората част на лятото рязко намалява (2,5 бала за август - табл. 
4.1.2 - 9) 

Средна месечна и годишна облачност (бала) Таблица 15 
(Климатичен справочник за България, т.2) 

Станция І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
од 

Шумен 6,8 6,7 6,5 5,9 5,5 4,5 3,6 3,1 3,6 4,9 6,7 6,7 
,4 

Царев брод 6,2 6,0 6,0 5,2 4,8 4,2 3,2 2,5 3,0 4,2 6,1 6,1 
,8 
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Изгрев 6,4 6,3 6,1 5,4 5,0 4,2 3,3 2,8 3,2 4,6 6,3 6,5 
,0 

Тервел 6,7 6,9 6,3 5,6 5,3 4,6 3,7 2,9 3,6 4,6 6,4 6,7 5,3 
 

 Хидроложки условия 
Районът на находище „Саръгьол”, гнезда № 17 и 20 се намира в землището на община 

Каолиново, което се характеризира като безводен район, липсват големи водоизточници и 
повърхностно течащи води през цялата година. Околностите са прорязани от дълбоко 
врязани стари речни долини, със суходолия с широки дъна и заоблени стръмни скалисти 
брегове. В относителна близост до находището протичат няколко малки рекички, които 
водят началото си от Лудогорието. През лятото и през по-голямата част от годината водите 
на тези реки пресъхват, нямат постоянен отток и водните им количества значително се 
повишават при интензивни дъждове в техните водосборни области.  

В хидрогеоложко отношение находището попада в зоната на дълбоките води. Това 
са карстово-пукнатинни води. Хидравличната връзка между отделните каверни и пукнатини 
е слаба. Водообилността е слаба. 

Проведените хидрогеоложки работи показват, че в обсега на находище „Саръгьол” 
на дълбочина до 70 м подпочвени води отсъстват. Залягащите под плиоценските песъчливо-
глинести долнокредни отложения, неравномерно окарстени варовици в пределите на 
достигнатите от моторните сондажи дълбочини по принцип поглъщат глинестата промивка. 

Като евентуален колектор на подпочвени води, плиоценските отложения в обсега на 
находището се характеризират с твърде ниски филтрационни свойства (Коефициент на 
филтрация от 0 до 2,59.10-3 см/сек по лабораторни данни). 

На територията на находище „Саръгьол”, гнездо № 17 и 20 и в близост до него няма 
естествени водоизточници на повърхностни и подземни води, годни за питейно-битови 
нужди. 

Хидрографската мрежа е слабо изразена и се характеризира с временния отток по 
деретата при проливни валежи. Повърхностният отток не е по-голям от 10% спрямо 
валежите, като по-голямата част от него се изпарява или понира в карстовия терен. Районът 
на находището е беден на повърхностни водни ресурси. 

Най-близкия повърхностен воден обект е р. Канагьол. Река Канагьол е в 
Черноморската водосборна област, подобласт с директен отток към р. Дунав. Води началото 
си от Самуиловските височини в Лудогорското плато. Тече на североизток, минава покрай 
няколко села и на около 150 m преди площадката на ОФ „Каолиново” пълни местен язовир. 
След него речното корито минава покрай фабриката и кв. Боймир, след землището на гр. 
Каолиново започва да се губи и водите й не достигат р. Дунав. 

В границите на концесионната площ няма В и К мрежи и не е регистрирано 
водовземно съоръжение по смисъла на Закона за водите. Няма съществуващи съоръжения, 
експлоатирани от „Напоителни системи” ЕАД. 
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  Почви 
Обектът попада в източната подобласт на природогеографската област „Дунавска 

равнина“ и в Русенско-Силистренския агроекологичен район на черноземите. 
Съгласно почвената карта на България в М 1:400000 (Койнов, В. и колектив, БАН, 

1968 г.) почвите в района около кариерата са както следва: 
5. Излужени черноземи, тежко песъчливо-глинести 
10. Оподзолени черноземи и тъмносиви горски, тежко песъчливо-глинести 
31. Алувиални и алувиално-ливадни, песъчливи и песъчливо-глинести 
 
Тъй като районът е преходен между Предбалкана от юг и равнината от север, 

зоналните почвени типове тук са сиви горски (подтип тъмносиви) и черноземи (подтип 
излужени и оподзолени). 

Излужените черноземи (chernozems –съобразно „Легендата на почвите по FAO) , 
имат средно мощен хумусен хоризонт (40 – 50 cm) и сравнително мощен почвен профил 
(100 – 120 cm). При слабо и средно ерозираните разновидности хумусният хоризонт варира 
между 25 и 45 cm, а почвеният профил между 50 и 85 cm. 

Структурата на хумусния хоризонт е зърнесто-троховидна, но в повърхностния 
хоризонт, при обработваемите площи, разпрашена. Преходният „В” хоризонт има буцеста и 
буцесто-призматична структура. 

По механичен състав тези почви са тежко песъчливо-глинести. Количеството на 
физическата глина (частици по-малки от 0,01 mm) е между 45 и 55%, а това на ила (частици 
по-малки от 0,001 mm) между 25 и 38%. Механичният състав на преходния хоризонт е по-
тежък, а на льосовидните почвообразуващи материали – средно песъчливо-глинест. 
Преобладаващата фракция във всички случаи е тази на едрия прах т.н. льосова фракция 
(частици 0,05 – 0,01 mm). 

Излужените черноземи в района са слабо и средно запасени с органични вещества. 
Съдържанието на хумус се колебае между 2,10 и 4,40% в повърхностния хоризонт. В 
следващите в дълбочина почвени хоризонти, количеството постепенно намалява и в 
преходния „В” хоризонт то е 0,80 – 1,40%. Запасеността с общ азот е много слаба до средна, 
а на общ фосфор – средна и добра. Карбонатите са измити от профила и се установяват в 
„Ск” хоризонт. Почвената реакция в повърхностния хоризонт и на профила е слабо кисела 
до неутрална, а на почвообразуващите материали алкална. рН (в КСl) варира между 5,0 и 
6,2 в хумусния и преподния хоризонти и между 7,0 и 7,5 в почвообразуващите материали. 

По отношение на устойчивостта на химическо замърсяване, съгласно чл. 8 и 
приложение 8 от Инструкция №РД-00-11/13 юли 1994 г. на Министерството на земеделието 
и горите, излужените черноземи са от клас трети (от пет възможни). 

Оподзолените черноземи и тъмносивите горски почви се установяват н южната и 
западна части от района. Тези два подтипа почви имат съществени и принципни различия 
от характеристиките на съответните почвени типове (черноземи и сиви горски почви). 
Освен това същите тези два почвени подтипа се намират в преходния пояс между 
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черноземите и сивите горски почви и фактически осъществяват връзката между двата 
почвени типа. Формирани са върху карбонатни (льосови) материали, при по-забележима 
влажност и под влияние на променящ се тревен с горски или обратно – горски с тревен 
почвообразувателен процес. Затова за момента тези почви се обособяват като самостоятелен 
почвен тип „Файоземи” (Phaefzems) – таксономична единица от приетата от FAO (1988) 
„Легенда на почвената карта на света”. 

Тези почви се характеризират със средномощен хоризонт (30 – 40 cm), преминаващ 
чрез „АВ” подхоризонт в дълбочина. Имат добре оформен метаморфен „В” хоризонт с 
мощност повече от 80 cm, с добре изразен процес на вътрепочвено глинясване и слаб 
лесиваж. Структурата им е зърнесто-троховидна, но в орницата при обработваемите площи 
тя е разпрашена. Текстурната диференциация е слаба. 

Механичният състав е средно и тежко песъчливо-глинест. Съдържанието на 
физическата глина по профила се мени между 40 и 55%, а на ила – между 21 и 36%. 
Преобладаващата фракция е тази на едрия прах. 

Запасеността с хумус е слаба – 2 – 2,5% и постепенно намалява в дълбочина. 
Карбонати се установяват под 1 m дълбочина ( в „Ск” хоризонт). Почвената реакция е слабо 
кисела, с рН (във Н2О) между 6,0 и 6,6. 

По устойчивост на химическо замърсяване, почвите и от двата почвени подтипа са 
от клас трети. 

Плитките почви в обследвания район обикновено заемат ивиците терен и бреговите 
форми край доловете. Същите, както и делувиалните почви в пониженията, поради мащаба 
на цитираната по-горе почвена карта, ширината на тези почвени ивици и невъзможността 
да бъдат отбелязан, не са включени и в съответната легенда на почвите. 

Плитките почви са интразонални почви и не са обвързани с климатичната зоналност. 
Съгласно почвената легенда на FAO те попадат в почвен клас „примитивни” (Leptosols), а 
като почвени типове са литосоли (Lithosols), ранкери (Rankers) и рендзини (Rendzinas). 

Плитките почви имат само един слабо до средно оформен хумусен хоризонт, рязко 
преминаващ в изветрялата или твърда скала. Те са скелетни почви и с нарастваща 
каменистост в дълбочина. Мощността им е 8 до 35 cm. Цветът на почвения профил е светъл 
и близък на цвета на скалата. Механичният състав е лек. Почвената реакция е алкална и 
съответства на почвообразуващата материнска скала. Най-плитки са литосолите, едва 2 – 12 
cm и заемат най-стръмните и изпъкнали участъци на скатовете, където скалата на големи 
площи е открита на повърхността. Ранкерите се отличават с по-голяма мощност на почвения 
профил, достигаща до 25 – 30 и повече сантиметри. Имат по-високо съдържание на ситнозем 
и глина и механичен състав достигащ до средно и тежко песъчливо-глинест. Поради 
наличието на тревна (пасищна) растителност, запасеността в тъничкия чим с хумус и общ 
азот, сорбционният капацитет и наситеността с бази са по-високи. 

Алувиалните и алувиално-ливадните почви, по легендата на FAO флувисоли 
(Fluvisols), не са характерни за обследвания район, тъй като идващите от юг (от 
Лудогорието) малки рекички, след навлизането им в слабо хълмистия, платовиден и карстов 
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район бързо загубват в суходолията водите си. Такива почви, доколкото позволява мащаба 
на картата, са посочени единствено в долината на р. Айдере, преминаваща през землището 
на Каолиново (между Каолиново и Боймир) и на около 1 km северозападно от с. Тодор 
Икономово. 

Алувиалните и алувиално-ливадните почви не са свързани с климатичната зоналност. 
Те са образувани върху алувиални отложения, близки (1 – 3 m) подземни води и под 
влиянието на ливадна растителност. Това са генетично млади почви, които нямат оформен 
почвен профил. Същият има пластов строеж, поради периодичното прекъсване на 
почвообразувателния процес при нанасяне на нов алувиален материал. Мощността на 
алувиално-ливадните почви силно варира – от 30 до 120 cm и е съставен от слабо развит 
хумусен хоризонт и под него следват слабо хумусирани или чисти речни пластове. 
Повърхностният хоризонт е обикновено жълтеникаво-кафяв и рохкав. Структурата е слабо 
оформена и нездрава зърнесто-троховидна. 

Механичният състав е лек и същевременна разнообразен – от глинесто-песъчлив до 
средно песъчливо-глинест (физическа глина 15 – 40%). 

Въздушният и топлинен режим са благоприятни, но водният – неблагоприятен, 
поради високата им водопропускливост и слаба влагозадържаща способност. 

Запазеността с хумус и хранителни вещества е бедна и слаба, със съдържание на 
хумус под 1% и до 2,5%. Почвената реакция е неутрална до слабо кисела. 

Алувиалните почви са по-млади от алувиално-ливадните и се намират в начален 
процес на формиране. Заемат заливните тераси. Мощността на почвения профил и 
същевременно хумусен хоризонт е едва 6 – 18 cm. Той е рохкав, почти безструктурен и има 
лек механичен състав – песъчлив и глинесто-песъчлив (физическа глина 8 – 20%). 
Алувиалните почви са бедно хумусни (хумус около 1%) и слабо запасени с общ азот и общ 
фосфор. 

По устойчивост на химическо замърсяване и алувиалните и алувиално-ливадните 
почви са от клас пети. 

  Растителност 
По геоботаническо райониране, География на България,2002, попада в Европейска 

широколистна горска област (Лавренко, 1968 и др.), Илирийска (Балканска) провинция 
(Adamovich, 1909, Китанов, 1976) Лудогорски окръг. В окръга преобладават ксеротермни 
церови и благуново- церови гори, различни флорни елементи (вкл. и степни), но с по-слабо 
разнообразие от другите окръзи и райони. 
 

 9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 
инвестиционното предложение.  

Площите в границите на концесията и около нея представляват земеделски земи. Земята за 
доразработване на кариерата (за добивни дейности) е собственост на концесионера.  
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Ще се обособи работна площадка, на която ще се осъществяват следните дейности: 

1. Паркиране на транспортната, изкопно-товарачна техника, поддържаща (булдозери,  
водоноски, автосонда, обслужващи автомобили); 

2. Проверка за изправност и техническо обслужване на техниката;  

3. Санитарно битови площи. 

След приключване на добивните дейности, чрез техническа и биологична рекултивация, 
площите ще бъдат възстановени с качества, подходящи за земеделски нужди. 

 10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 
санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична 
мрежа.  

Находище „Саръгьол”, гнездо № 17 не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии и не засяга защитени зони /ЗЗ/ от Националната 
екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/. Най-близко 
разположената защитена зона е BG0000106 „Хърсовска река”, намираща се на 6.0 км в 
северна посока. Зоната е определена за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна, и към момента не е обявена със заповед с наложени режими и ограничения, 
съгласно ЗБР. 

В близост до кариерата няма зони за отдих, здравни, детски и учебни сгради, както и 
обществено обслужващи обекти. Най-близко разположеното населено място – кв. Кус 
отстои на около 0,2 км измерено по въздушна линия, от контура на концесионната площ, и 
на 0,62 км. от крайния проектен контур на кариерата. 

Питейно-битово водоснабдяване от района на инвестиционното намерение не се 
осъществява. Най-близкият водоизточник е Тръбен кладенец за промишлено 
водоснабдяване на фабрика Каолиново, с дълбочина 773 м. 

Находището е безводно и приток на подземни води не се очаква.  

В района не са установени минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 
питейни и хигиенни нужди. 

 11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 
строителство).  

Не се предвижда ново строителство на В и К инфраструктура, добив на енергия или 
строителство на сгради. В източния край на кв. Боймир се намира Разпределителна 
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Подстанция „Каолиново“, от която посредством изграден електропровод, собственост на 
„Каолин“ ЕАД, се захранва кариерата. 

На територията на находището няма изградена собствена телекомуникационна система. За 
връзка се използват мобилни апарати по договор с мобилен оператор, както и мобилни 
радиостанции (при определени дейности). 

Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура и/или спомагателни съоръжения.  

 12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.  

Във връзка с променената концесионна площ, експлоатацията на кариерата ще бъде 
извършвана на база съгласуван от министъра на енергетиката актуализиран Цялостен 
работен проект за добив от находище „Саръгьол”, гнездо № 17. Актуализацията на ЦРП 
включва и актуализация на проекта за рекултивация и План за управление на минните 
отпадъци.  

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 
отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на 
географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под 
внимание, и по-конкретно:  

1. съществуващо и одобрено земеползване;  

Находище „Саръгьол”, гнездо № 17 е разположено в землището на кв. Кус, община 
Каолиново, област Шумен. 

Около концесионната площ земите са със земеделско предназначение. Минно добивните 
работи, се осъществяват в земи, с промишлено предназначение. Земята за доразработване 
на кариерата (за добивни дейности) е собственост на концесионера.  

След приключване на добивните дейности, чрез техническа и биологична рекултивация, 
нарушените терени ще бъдат възстановени с качества, подходящи за земеделски нужди. 

 2. мочурища, крайречни области, речни устия;  

Територията на находището не засяга мочурища, крайречни области, речни легла и устия. 
Най-близкият повърхностен естествен воден източник около участъка е р. Канагьол, която 
протича на повече от 2 км северозападно. 

 3. крайбрежни зони и морска околна среда;  

В близост до обекта не са налични крайбрежни зони. Бреговата ивица на Черно море отстои 
на повече от 80 км източно от находището, по права въздушна линия 

 4. планински и горски райони;  
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Както беше посочено по-горе, територията на находището е разположена в земеделски 
район. Не се засягат и не се повлияват планински и горски територии. 

 5. защитени със закон територии;  

На територията на община Каолиново не се налични защитени територии по смисъла на 
закона за защитените територии.  

 6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;  

В рамките на Община Каолиново, само землището на с. Тодор Икономово попада в 
границите на защитена зона BG0000106 „Хърсовска река“. Същата отстои на 6.0 км в 
северна посока от находище „Саръгьол”. Зоната е определена за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, и към момента не е обявена със заповед с 
наложени режими и ограничения, съгласно ЗБР.  

 7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност. 

 Настоящият ландшафт е антропогенизиран от съществуващите минно-добивни дейности. 
До момента в района не са установени обекти с историческа, културна или археологическа 
стойност. 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 
здравна защита. 

На територията на находище „Саръгьол”, гнезда №17 и № 20 и в близост до него няма 
естествени водоизточници на повърхностни и подземни води, годни за питейно-битови 
нужди. Не се засягат санитарно-охранителни зони (СОЗ) около източници за питейно-
битово водоснабдяване. 
В границите на концесионната площ няма В и К мрежи и не е регистрирано водовземно 
съоръжение по смисъла на Закона за водите. Няма съществуващи съоръжения, 
експлоатирани от „Напоителни системи” ЕАД. 
Разстоянията до най-близки жилищни зони, по права въздушна линия, от крайния проектен 
контур на кариерата са: гр. Каолиново – на 3, 25 км северозападно , кв. Кус (гр. Каолиново) 
– на 0,62 км югозападно, с. Дойранци (община Каолиново) – на 2,3 км източно и с. Тодор 
Икономово (община Каолиново) – на 3,36 км североизточно. На около 0,9км (от конц.площ) 
и 1,2км от крайния контур на кариерата западно преминава третокласен път III-7003 от РПМ 
с. Пристое-гр. Шумен. 
Разстоянието от кариерата до Обогатителната фабрика в гр. Каолиново по съществуващи 
полски и асфалтирани общински пътища е около 5,0 км. 
Най-близката ЖП гара е на 29,0 км в гр. Дулово, на 30,0 км в гр. Исперих. 
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IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като 
се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на 
реализацията на инвестиционното предложение:  

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

Влияние на обекта върху човешкото здраве 
В района на община Каолиново няма ситуирани значими източници на замърсяване на 
атмосферния въздух. Територията на общината се отнася към чистите зони на атмосферен 
въздух. Текущите емисии на вредни вещества и влиянието им върху качеството на 
атмосферния въздух се дължат на използването на твърди горива в битовия и обществен 
сектор. Замърсителите на фини прахови частици, серен диоксид и азотни оксиди не 
превишават нормите за опазване на човешкото здраве.  
Отстоянието на жилищните сгради от концесионната площ е достатъчно, за да се спазят 
санитарно-хигиенните норми и да се предотврати отрицателно въздействие върху хората 
и тяхното здраве.  
За територията на общината няма данни за превишения нивата на шума на 
производствените предприятия, намиращи се в обособените производствени зони. Има 
различни локални източници на шум с ограничен обхват на шумово въздействие. Няма 
данни за превишения на шума в жилищните зони. 
 
Здравен ефект по отношение на населението. 

На кариера „Саръгьол”, гнездо №17 се работи по транспортни системи с външно 
разположена траншея. Откривката и добивът ще продължат да се извършват с еднокофов 
багер тип „обратна лопата”, с обем на кофата 2,0 м3. Обслужването на работните площадки 
и подравняването на пътищата ще се извършва с челен товарач или булдозер, а извозването 
с автосамосвали. По отношение на населението на най-близко разположените населени 
места (град Каолиново и кв. Кус) не се очаква значителен ефект от:  
 Шум. Организиран източник на шум по време на експлоатацията ще бъде работата 

на механизацията в кариерата. Извън кабините на водачите на машините, на 1 метър 
разстояние, шумът се движи от 70 - 80 до 90 dB/A. На разстояние 300 м, нивото на 
един постоянен източник на шум спада, при равен терен с 42 dB/A, което показва, 
че този организиран източник на шум, няма да доведе до превишаване на нормите 
за дневен и вечерен шум в селищната система (Наредба 6/26.06.2006 г. за показатели 
за шум в околна среда). 

 Токсични вещества. При работата моторите с вътрешно горене отделят редица 
токсични вещества, най-важните по отношение за здравния ефект са: различен клас 
въглеводороди, въглероден оксид и диоксид, азотни оксиди, озон, сажди. Тези 
газове имат дразнещо действие върху горните дихателни пътища (азотните и серни 
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оксиди, озона) и токсичен ефект (въглеродния оксид). Количеството на отделените 
газове от работещите на участъците тежкотоварен камион и земекопна машина ще 
е незначително и те не могат да достигнат близките населени места в концентрации, 
които биха могли да са вредни за здравето на населението. 

 Прах. При преминаването по черните пътища вътре в обекта ще се отделя прах. В 
зависимост от температурата и влажността на въздуха, а също така и от скоростта 
на движението на въздуха, прахът ще се разпространява в локален мащаб и в малки 
количества, респективно  не се очаква негативен ефект  за населението на кв. Кус и 
град Каолиново. 

 
Здравен ефект по отношение на работниците. 
По време на доразработване на гнездо 17 ефект върху здравето на работниците може да 
има от следните фактори на работната среда и трудовия процес: 
 Шум. Работниците ще бъдат изложени на шума генериран от земекопната и 

транспортната машини. В кабините на тежкотоварен камион и багер шумът е над 
нормата и в зависимост от вида и времето на амортизация може да варира от 86 до 
100 dB/А.  

o За ограничаване на вредния ефект на наднормените шумови нива  
работниците се снабдяват с антифони. 

o За ограничаване на неблагоприятния екстрааурален ефект на шума ще се 
прилага рационален режим на труд и почивка по време на работа. 

 Неблагоприятен микроклимат. При работа на открито се очакват неблагоприятни 
въздействия от микроклимата - преохлаждащ през студените  и прегряващ през 
топлите периоди на годината. Прегряващият микроклимат през топлите периоди 
може да доведе до топлинно изтощения (загуба на течности, минерали, 
микроелементи и водно разтворими витамини), както и до инциденти от типа на 
слънчев и топлинен удар. Работещите на обекта в зависимост от сезона ще бъдат 
снабдени с подходящо работно облекло, шапки, каски, ботуши или покрити обувки 
и ръкавици. Експлоатацията се преустановява при обилни валежи, снеговалежи, 
заледявания и бури.  

 Вибрации. Водачите на багера и товарния камион са експонирани на общи 
вибрации. Нивата на общите вибрации при новата техника са в границите на 
хигиенните норми, но с амортизацията е възможно да се достигат наднормени 
стойности. Общите вибрации увреждат паренхимните органи и костно-ставния 
апарат. Необходима е редовна проверка на амортисъорите и изпълнението на  
режима на труд и почивка по време на работната смяна. 

 Прах. На работната площадка се отделя прах от движението на МПС. 
Концентрациите на този прах  зависят от климатичните особености - температурата 
и движението на въздуха. Той има дразнещо действие върху горните дихателни 
пътища и може да доведе до развитие на ринити, катари и да улеснява развитието 
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на простудните и инфекциозни заболявания. За ограничаване на вредния ефект на 
праха се извършва оросяване на площадката и пътища при сухо и ветровито време. 

 
Влияние на обекта върху материалните активи 
В границите на концесионната площ не е наличен съществуващ сграден фонд и не се налага 
изграждане на нови сгради или съоръжения. 
 
Влияние на обекта върху културното наследство 
Теренът на находището не е разположен на, или в близост до обекти от значение за 
националната сигурност, отбраната и културно-историческото наследство. 
На територията на концесионната площ не са регистрирани защитени природни обекти и 
територии на единични и групови паметници на културата. 
 
Влияние на обекта върху въздуха 
На територията на община Каолиново, няма изградена и/или функционираща Автоматична 
измервателна станция, като част от НСМОС. Не са извършвани замервания и с МАС за 
определяне качеството на атмосферния въздух. В докладите за състоянието и опазването на 
околната среда на РИОСВ гр. Шумен няма данни за замърсяване на въздуха на територията 
на община Каолиново. Атмосферният въздух в района може да се окачестви като незамърсен 
с добро качество, под пределно допустимите концентрации на вредни вещества. 
В границите на концесионната площ на находище „Саръгьол“, гнезда 17 и 20 няма 
организирани източници на емисии на замърсяващи вещества в атмосферния въздух . На 
площадката на кариерата се извършва само товарене и транспортиране на полезното 
изкопаемо. Не се извършват пробивно – взривни дейности, добивът е с багери. 
Основен замърсител е суспендиран прах, отделян при разработване на находището - при 
товарене и транспортиране на суровината и откривката. 
Замърсители се отделят и от двигателите с вътрешно горене на работещата механизация. 
При движението на самосвалите и работата на багерите се отделя прах. 
Замърсяването на въздуха в кариерата е в пряка зависимост от атмосферните условия, 
главно от скоростта на вятъра. 
За да се предотврати количеството на отделяния прах от дейността по добива в атмосферния 
въздух, в засушливи периоди непрекъснато се оросява с вода на работната площадка и 
транспортните пътища. 
Прахът, който се генерира при товаренето на суровината няма да доведе до значително 
замърсяване. Най-близкото населено място – кв. Кус на гр. Каолиново е на около 0,6 км. от 
пром.площадка. 
Качеството на атмосферния въздух в района не е повлияно от наднормено замърсяване или 
значително увреждане. 
По отношение на всички параметри, дейността на обекта не влияе неблагоприятно по 
отношение качеството на атмосферния въздух в района. 
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Оценката на въздействието върху атмосферния въздух се определя като незначително. 
 

Влияние на обекта върху повърхности и подземни води 

В границите на находище „Саръгьол“ и в непосредствена близост до него няма постоянно 
течащи водни течения и естествени извори. Най-близкият повърхностен естествен воден 
източник около участъка е р. Канагьол, която протича на повече от 2 км северозападно. 

Не е установяван и приток на подземни води в котлована на участъка. 

Най-близкият подземен източник е тръбен кладенец ТК “Р-28х – изкуствено съоръжение за 
водовземане, използвано за водоснабдяване на обогатителната фабрика на Каолин. 

Дълбочина: 773.0 м. 

Кладенецът е оборудван с потопяема помпа с дебит 50 л/сек спусната на дълбочина 220 м. 

Най-близкият повърхностен водоизточник е на над 2 км, а нивото на подземните води е над 
200 м дълбочина.  

Вода за оросяване на технологичните пътища с цел намаляване запрашаването на въздуха 
ще се доставя с цистерни от подизпълнители. За питейни нужди на работещите на кариерата 
ще се доставя бутилирана питейна вода (минерална или трапезна) от търговската мрежа. 

При експлоатацията на кариерата не се формират отпадъчни води. Повърхностните води от 
природните валежи, в голямата си част ще попиват и ще се изпаряват. В котлована на 
кариерата не се събират или задържат големи количества кариерни води, поради което не се 
предвижда тяхното изпомване и/или заустване във воден обект.  

Влияние на обекта върху почвата 

Прякото въздействие върху почвите вече е осъществено при подготвителните работи и при 
добива на полезното изкопаемо в гнездо № 17. Териториалният обхват на влияние ще се 
ограничи в рамките на концесионната площ. След целесъобразна биологична рекултивация 
нарушеният терен може да бъде възстановен във вид максимално близък до първоначалния. 

Влияние на обекта върху земните недра 

Въздействията върху геоложката среда, в резултат от изграждането и работата на кариерата 
могат да се определят в следните направления: 

 изкопни работи, извършвани във връзка с добива на полезното изкопаемо. Засягат само 
откривката и гнездо с 17 . В резултат от добива ще се получи негативна форма, която 
след приключване на рекултивацията ще се запълни. 
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 насипищни работи, свързани също с производствената дейност на кариерното 
стопанство. Тук се отнасят  насипища за откривка и хумусното депо. На практика 
насипните работи променят само локалната дебелина на покривния хоризонт; 

 по време на рекултивацията, която ще се извършва поетапно, ще се извърши обратното 
запълване на отработеното пространство; 

Дълбоките изкопи на отработените пространства не застрашават строителни обекти, 
пътищата и съседните земи, поради достатъчната отдалеченост на същите. В околностите 
на кариерата не се наблюдават пропадания на терена или други неблагоприятни инженерно 
-геоложки процеси. 

 Влияние на обекта върху ландшафта 

Разработването на находище „Саръгьол”, гнездо № 17 засяга ландшафта в площта му. При 
експлоатацията му в района на кариерата изцяло ще бъде нарушена ресурсосъдържащата и 
ресурсовъзпроизвеждащата функция на ландшафта. 

Там е създаден типичен техногенен ландшафт с променен визуален облик. Той е 
свързан с дълготрайното присъствие на котлован и насипища. 

Въздействията са следните: 
 унищожаване на растителността върху площта, заета от кариерата и депото за 

хумус; 
 промяна на релефа 
 временна промяна в качеството на компонентите на природната среда. 

По време на експлоатацията се увеличават площите на техногенните ландшафти за сметка 
на останалите. 
Процесите на изменение ще бъдат обратими при изпълнение на предвидените дейности по 
рекултивация. 

 
Влияние на обекта върху биологичното разнообразие  

Характерът на инвестиционното намерение, предмет на концесията и дейностите по нейната 
реализация са свързани с частично унищожаване на растителността в рамките на 
концесионната площ и добивни дейности на площ около 90-110 дка. След рекултивацията 
се очаква възстановяване на състоянието на растителността. 
Изменения на растителността в съседни терени не се очакват. 
От животинския свят, освен частичното унищожаване на незначителна част от 
местообитанието на ограничен брой безгръбначни видове и дребни гризачи, не се очакват 
сериозни нарушения и отрицателно въздействие върху местообитанието, миграционните 
коридори и разнообразието на фауната в района. 
Имайки предвид, че разглежданият обект е вече антропогенно повлиян и на локализирана 
площ, не се предполагат съществени изменения в състоянието и популацията на видове от 
съществуващата флора и фауна.  
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 2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 
разположените в близост до инвестиционното предложение.  

Територията на находище „Саръгьол”, гнездо № 17 не засяга защитени територии, Корине 
места, Рамсарски места, флористично важни места и орнитологични важни места. Най-
близко разположената защитена зона е „Хърсовска река”, определена съгласно Директивата 
за местообитанията. Разработването на гнездо 17 не засяга пряко или косвено територии, 
местообитания и видове предмет на опазване в BG0000106 „Хърсовска река“ и няма да  
предизвика увреждане на предметът на опазване в BG0000106 „Хърсовска река“. 

Съгласно писмо на РИОСВ-Шумен с изх. № УИН-423/31.12.2018 г., доразработването на 
гнездо №17, няма вероятност на окаже значително отрицателно въздействие върху 
природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. 

 3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.  

В границите на концесионната площ не се предвиждат дейности, свързани с използването 
на опасни химични вещества – киселини, основи и разтворители, токсични химикали, 
втечнени и разтворени газове, освен дизелово гориво. 

Производствените процеси при експлоатацията на находище „Саръгьол”, гнездо 17 са 
свързани с употреба на механизация, която може да аварира. В следствие на аварийни 
ситуации и инциденти с механизацията и транспортната техника е възможно да се образуват 
течове, разливи от нефтопродукти (масла, горива). Същите биха били малки по количество 
и на незначителна площ, когато използваната техника е нова или технически изправна. 
Тяхното ликвидиране може да се осъществи лесно и бързо, като за целта се осигури 
постоянно наличие на адсорбенти за ГСМ (горивно-смазочни материали) на оповестено в 
аварийния план място. Очаква се също така, случаите на специфичните замърсявания да са 
изключително редки, тъй като представляват отклонения от нормалния технологичен 
режим. За обекта има действащ Авариен план при бедствия и аварии. 

Възможни са злополуки и травми на персонала при неспазване на изискванията на 
наредбите за здравословни и безопасни условия на труд.  

 4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 
отрицателно).  

В съответствие с избраните технически решения за добив на каолиновата суровина, 
малката площ и ограничения времеви период – около девет години, може да се прогнозира, 
че въздействията  върху компонентите на околната среда ще са в следния вид:  
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- Праховите емисии ще бъдат краткотрайни и ограничени основно върху площадката 
и при товаро-разтоварни дейности; 

- Не се очакват постоянни, вторични и кумулативни въздействия. 
 5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато 
население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на 
населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).  

Въздействията от експлоатацията на находище „Саръгьол“ се определят като локални в 
рамките на концесионната площ, незначителни като степен по отношение на атмосферен 
въздух, води и биологично разнообразие. Значителните по степен въздействия през 
експлоатационния период се очакват по отношение на почви, земни недра и ландшафт, но с 
предвидените рекултивационни дейности, същите ще се възстановят във вид и състояние за 
използването им за земеделски нужди.   

 6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.  

Вероятността за възникване на значими отрицателни въздействия е при аварийни ситуации. 
За обекта е наличен Авариен план, разработен съгласно изискванията на нормативните 
документи:  

- чл. 35, ал. 1, т. 10 Закона за защита от бедствия;  

- Закон за здравословен и безопасен труд; 

- Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на 
работните места при използване на работното оборудване; 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 
въздействието.  

Както беше отбелязано по-горе, появата на негативно въздействие е възможно при аварийни 
ситуации. Въведеният ефективен контрол осигурява надеждна работа и вземане на 
превантивни мерки срещу пожари и пътно-транспортни произшествия. Стриктното 
спазване на аварийния план и технологичните инструкции е предпоставка за очакване на 
възможно минимална продължителност и честота на евентуални негативни въздействия. 

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

Действащите близко разположени обекти за добив на полезни изкопаеми са свързани с 
пряко, постоянно и необратимо механично нарушаване на земните недра. То се изразява 
главно в изземване на полезното изкопаемо. Обхватът на това въздействие се ограничава в 
обсега на кариерите им  за добив на полезни изкопаеми. Провеждането на рекултивационни 
дейности на отработените пространства способства за възстановяване на увредените терени 
и тяхното последващо ползване. Към момента в процес на рекултивация е кариера 
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Дойранци. Кариерите, които се експлоатират едновременно са гнезда 17 и 21 от находище 
„Саръгьол“. Предвид тяхната пространствена отдалеченост (около 2,5 км по права въздушна 
линия) не се очакват значими комбинирани или кумулативни ефекти върху 
компоненти/фактори на околната среда и/или увеличаване на въздействията върху 
човешкото здраве в района.  Концесионната площ на гнезда 17, 20 и гнездо 21 не засягат 
защитени зони от екологичната мрежа „Натура“ 2000 и нямат потенциал за пряко или 
косвено въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в най-близко 
разположената ЗЗ BG0000106 „Хърсовска река“. Кариера „Маргарита“ от находище „Две 
могили“ е разположена североизточно от град Каолиново и находище „Саръгьол“, на около 
5 км от гнездо № 17, измерено по права въздушна линия. При спазване на условията и 
мерките в издаденото съгласувателно решение по ОВОС за експлоатацията на  находище 
„Две могили“ не се предполагат кумулативни отрицателни въздействия и ефекти в 
съвкупност със съществуващите обекти в регионален мащаб.  

 9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.  

При експлоатацията на находище „Саръгьол“ се прилагат мерки за ограничаване на 
възможни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда: 

- за ограничаване на праховите емисии се прилага оросяване на площадката на добив и 
транспортните пътища, съобразно метеорологичните условия; 

- за недопускане на шумово натоварване и дискомфорт за населението в близко отстоящите 
жилищни зони, възприетият работен режим е изцяло в светлата част на денонощието; 

- използва се механизация и транспортна техника с нискоемисиони двигатели; 

- транспортирането на добитата суровина се извършва при  спазване на товароносимостта 
на самосвалите, с покрития на суровината и само през светлата част на денонощието. 

 10. Трансграничен характер на въздействието.  

Находище „Саръгьол“ отстои на повече от 50 км южно от северната граница на Р България 
и на повече от 80 км от източната й граница измерено по права въздушна линия. Предвид 
тези отстояния и локализираната площ на находището, експлоатационните дейности нямат 
трансгранично въздействие. 

 11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 
свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на 
предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и 
човешкото здраве.  

Приложимите мерки за избягване, предотвратяване и намаляване на значителни 
отрицателни въздействия от доразработването на гнездо 17 могат да се класифицират по 
следния начин: 
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- Изготвяне на Актуализиран цялостен работен проект за находището и Проект за 
рекултивация; 

- Генерираните минни отпадъци - стерил да се съхранява на определената площадка и 
да не се допуска унищожаване на хумус; 

- Недопускане течове на нефтопродукти от  транспортна и минно-добивна техника 
върху почвата; 

- Регламентирано управление на генерираните отпадъци; 
- Оросяване на прахообразуващите повърхности; 
- Транспортиране на суровините с покрити камиони извън концесионната площ; 
- Оползотворяване на  откривката за техническа рекултивация на отработените 

пространства; 
- Недопускане излизане извън границите на концесионната площ;  
- За обезопасяване на технологичните процеси при всички дейности да се спазват 

съответните инструкции за безопасна работа. 
 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

В изпълнение на чл. 4 от Наредбата за ОВОС, „Каолин“ ЕАД е информирало засегнатото 
население за инвестиционното си намерение чрез съобщение на Интернет страницата си. До 
настоящия момент не е проявен обществен интерес, в т.ч. не са подадени писмени 
становища, мнения или бележки по предложението. 
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