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Информация за инвеститора 

 Име или търговско наименованиена оператора:”Лъки инвест” АД; 

 Идентификационен номер на оператора: Булстат: 115326394; 

 Пълен адрес на седалището на оператора (адрес за кореспонденция); 

4241, гр. Лъки, обл. Пловдивска; ул. ”Освобождение”, № 2; 

 Телефон, електронна поща на оператора: 

(03052) 2046;(03052) 2122 - факс; е-mail: luckyinvest @ abv. bg; 

 Наименованиена съоръжението: Хвостохранилище към Обогатителна 

фабрика за флотационно обогатяване на оловно-цинкови руди, съгласно 

Инвестиционно предложение за ”Депониране на отпадъка на Обогатителна фабрика на 

”Лъки Инвест” АД  на хвостохранилище ”Лъки-2 временно”; 

 Пълен адрес на предприятието/съоръжението: 4241, гр. Лъки, обл. Пловдив, 

ул. ”Възраждане” 18; Обогатителна фабрика ”Лъки” 

 Разрешително за експлоатация: Разрешително № 71/2007 г. за експлоатация 

на предприятие ”Обогатителна фабрика за флотационно обогатяване на оловно-

цинкови руди”, град Лъки.  

 Лица за контакти: 

инж. Нейчо Нейчев  – Зам. Директор ПТВ,  

тел. 0884 85 50 44, е-mail:n_neychev@abv.bg 

Йорданка Гърмидолова  – Еколог на ”Лъки Инвест”АД,  

тел. 030 52 20 46, е-mail:lakiinvest_ecolog@abv.bg 
 

Представеното  Задание за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието 

върху околната среда (Доклад за ОВОС)  на  Инвестиционно предложение  (ИП) за 

”Депониране на отпадъка на Обогатителна фабрика на ”ЛЪКИ ИНВЕСТ” АД на 

хвостохранилище ”Лъки-2 временно”, е изготвено в съответствие с изискванията на чл. 95, 

ал. 2 на ЗООС (ДВ, бр. 91от 25.09.2002 г. – последни измен. и допъл. ДВ. бр.12/03.02.2017г.), 

както и с последните изменения и допълнения  на ”Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда”  (приета с ПМС № 59 от 

07.03.2003 г., Обн. ДВ. бр.25 от 18.03.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 12 от 12.02.2016 г.). В 

тази връзка, Заданието за ОВОС отразява и изискванията на чл. 95 на ЗООС (изм. ДВ бр. 12 

от 03.02.2017 г.) ал. 4, т. 4 и ал. 5, относно очаквани последици върху материалните активи, 

културното наследство и ландшафта при риск от големиш аварии и/или бедствия, които са от  
значение за инвестиционното предложение.  

В отговор на представеното Уведомление за инвестиционно предложение  на ”ЛЪКИ  

ИНВЕСТ” АД, РИОСВ - Смолян с  Решение № СМ-010-ПР/2016 г. разрешава откриване на 

процедура по ОВОС на ИП ” Депониране на отпадъка на Обогатителна фабрика на ”Лъки 

Инвест” АД  на хвостохранилище ”Лъки-2 временно”(виж  Текстови приложения 1). 

Докладът за ОВОС да се изготви съгласно условията и реда на Глава III от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка но въздийствие върху околната среда (Обн. ДВ бр. 

25/18.03.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр 12/12.02.2016 г.). В тази връзка представяме Задание 

за обхвата и съдържанието на Доклада за ОВОС, изготвено съгласно изискванията на чл. 95, 

ал. 2 на ЗООС (последно изм. и доп. ДВ бр. 12/03-02-2017 г.) и в съответствие с изискванията 

на чл. 10 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздийствие върху 
околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр. 12 от 12.02.2016 г.). 

Пълен екземпляр от Заданието за Доклада за ОВОС (на  магнитен носител) е 

предоставен за становище на: 

I
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- РИОСВ - Смолян, община Лъки; 

- Кметствата Югово и Борово; 

- Басейнова дирекция – Източнобеломорски район с център г. Пловдив; 

- Министерство на здравеопазването – Дирекция ”Здравна профилактика и държавен 

санитарен контрол”; 

- РИОКОЗ – Пловдив. 

Заданието за Доклада за ОВОС е изпратено за становише още на Главна дирекция 

”Инспекторат за опазване на културното наследство” - София, Регионална дирекция на 

горите - Пловдив, ВиК  Пловдив  - клон Лъки, Сдружение ”Зелен Алианс” - София, 

Дружество за защина на птиците.  

Съгласно утвърденото Актуализирано уведомление за класификация на отпадъците 

по чл. 103, ал 2 от ЗООС ( ДВ. бр.12/03.02.2017 г.),  ОФ ”Лъки” с хвостохранилище ”Лъки-2 

комплекс” е класифицирана като ”предприятие с нисък рисков потенциал”(виж Текстови 

приложения 2). В тази връзка в Доклада за ОВОС (съгласно чл. 11, ал 3 - нова, ДВ бр.12 от 

2016 г.на Наредбата за ОВОС), ще бъде представена  оценка по чл. 99б, ал. 1 на ЗООС, 

изготвена в съответствие с Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване последствията от тях. Дружеството притежава още и утвърден 

”Доклад за политика за предотврятяване на големи аварии” (от 24.03.2016 г.). За хвосто-

хранилище ”Лъки-2 комплекс” има съгласуван с Министерство на енергетиката  

актуализиран план за управление на миннте отпадъци” ,  (виж Текстово приложение 2), 

изготвен съгласно изискванията на Приложение 3 към чл. 15 на Наредбата за управление на 

минните отпадъци (приета с ПМС № 1/07.01.2016 г., обн. ДВ. бр.5 от 19.01.2016 г.) и 

Методиката за категоризиране на съоръженията за депониране на флотационен отпадък . 

В Доклада за ОВОС ще бъде представено в Приложение и ”Актуализиран план за 

управление на минните отпадъци (ПУМО)”, разработен на основата на  Закона за 

подземните богатства (ЗПБ – обн.  ДВ, бр.23 от 12.03.1999 г., посл. изм.и доп. ДВ бр. 56 от 
24.07.2015 г.) и Наредбата за управление на минните отпадъци (обн. ДВ, бр.5/19.01.2016 г.). 

Измененията,  предвидени в ИП на ”ЛЪКИ ИНВЕСТ” АД, попадат в обхвата на чл. 

31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ,  бр.77 от 09.08.2002 г., 

посл. изм. и доп. бр. 58/26.07.2016 г.) и  чл. 2, ал. 1, т. 1 на Наредбата за  условията и реда 

за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. 

ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. бр. 94/30.11.2012 г.), поради което подлежи на 

оценка за съвместимост. В тази връзка, в Приложение  към Доклада за ОВОС ще бъде 

представен Доклад за оценка на степента на въздействие на ИП  върху защитени зони    

BG 0001031 ”Родопи Средни” и BG 0002073 ”Добростан”, съответно по Директивата за 

природните местообитанията и Директива за защита на  птиците. Оценката за степента на 

въздействие  с предмета и целите на опазване на защитените зони ще бъде представена 

под формата на доклад, чиято структура е съобрази с изискванията на чл. 23, ал. 2 на 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда” (посл. изм. и доп. ДВ бр. 12 от 12.02.2016 г.). 
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1. Характеристика на инвестиционното предложение 

1.1.  Описание на физичните характеристики на инвестиционното предложение и 

необходими площи (като усвоени терени, земеделска земя, горски площи,  

други) по време на фазата на строителство и фазата на експлоатация  
 

1.1.1. Обща информация  за Инвестиционното предложение 
 

”ЛЪКИ ИНВЕСТ" АД - град Лъки към днешна дата експлоатира два рудника за 

подземен добив на оловно-цинкови руди – ”Джурково” и ”Говедарника” (Дружба)”. 

Добиваната руда се преработва в собствена обогатителна фабрика (ОФ ”Лъки”), 

разположена в северната част на града (виж Графично приложение 1). На основание чл. 

106 и във връзка с чл. 104 на ЗООС, операторът ”ЛЪКИ  ИНВЕСТ” АД  притежава 

разрешително № 71/2007 г. за експлоатация на предприятие ”Обогатителна фабрика за 

флотационно обогатяване на сулфидни оловно-цинкови руди”, град Лъки (Текстови 

приложения 1). 

В ОФ ”Лъки” се прилага многостепенна схема на флотация, с получаване като 

крайни продукти на оловни и цинкови сулфидни концентрати, които отиват по-нататък за 

металургична преработка в КЦМ АД - Пловдив. Неразривен технологичен участък на ОФ 

”Лъки” е хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс”,  което включва действащото хвосто-

хранилище ”Лъки-2 временно” и изведеното от експлоатация и обезводнено след 2008 г. 
хвостохранилище ”Лъки-2 язовир” (виж следващата т. 1.1.2). 

Съгласно чл. 16, ал. 1 на Наредбата за управление на минните отпадъци (приета с 

ПМС № 1/07.01.2016 г.)”…Съоръжение за минни отпадъци е всяко пространство – 

насипище, хвостохранилище (шламохранилище) или друго, предназначено за събиране 

или депониране на минни отпадъци в твърда или в течна фаза, в разтвор или като 

суспензия…” за различни периоди от време – над 6 месеца, над 1 година, над 3 години и 

неограничено време.”Лъки-2 комплекс”отговаря на това определение – съоръжение 

(хвостохранилище) за депониране на флотационен отпадък (хвост) за неограничен период 

от време. 

   Предметът на ИП е изменение на технологичния процес така, че след извършеното 

класическо намиване и обезводняване на хвоста, същият се транспортира и депонира в 

новоизградени две секции в чашата на хвостохранилище ”Лъки-2 язовир”. С това се 

предвижда хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс” да функционира по следната 

технологична схема (виж по-нататък т. 1.2): 

  Съществуващото хвостохранилище ”Лъки-2 временно” и изградената към него 

хидротранспортна система се запазват, като утаечното езеро се разделя на два участъка  

(клетки) посредством насипна дига, изградена перпендикулярно на стената на хвост-

охранилището, както е показано на сателитната снимка на фиг. 1.1-1. Избистрените води 

от утаечното езеро на ”Лъки-2 временно” се събират в два сборни басейна (2000 m
3   

и 

1500 m
3
 вместимост), от където се връщат в оборот в основната схема на флотация  на  ОФ 

”Лъки”. 

   След осушаване, временно депонираният хвост от втората клетка ще се изгребва с 

тежка механизация и посредством автотранспорт ще се депонира трайно в предвижданите 

по проекта две новоизградени секции в чашата на  ”Лъки-2 язовир”. Секциите ще се 

насипват с ”осушен” хвост последователно, като първо ще се запълва първата секция, след 

което ще се продължи със втората. 

   Временното депониране на хвоста в ”Лъки-2 временно”, осушаването и 

предепонирането му за постоянно съхранение в чашата на ”Лъки-2 язовир” ще се 

извършват само в обхвата на съществуващото хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс”,  

което е затворено и ограничено за външен достъп. 
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Фиг. 1.1-1 

Сателитна снимка на хвостохранилище ”Лъки-2 временно” с примерно 

разположение на двата участъка (клетки), съответно намивен участък за утаяване 

на пулпата хвоста и участък ”осушен хвост” за изгребване 

 

На основание представеното от ”ЛЪКИ  ИНВЕСТ” АД - г. Лъки  Уведомление за 

инвестиционно предложение  с вх. № КПД-14-89/18.02.2016 г. и допълнена информация с 

вх. № КПД-14-89(2)/24.03.2016 г., РИОСВ - Смолян издава Решение № СМ-010-ПР/2016 г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (Текстови приложения 1).  Съгласно решението на РИОСВ - Смолян, 

измененията в ИП на ”ЛЪКИ  ИНВЕСТ” АД, относно новия начин на депониране на 

флотационния отпадък на ОФ ”Лъки”, следва, че проектно предвидените дейности не 

попадат в обхвата на позиции от Приложения 1 и 2 на ЗООС. ИП е свързано с основната 

производствена дейност на Дружеството (добив и преработка на оловно-цинкови руди от 

подземни рудници, в обхвата на т. 2, буква ”б” от Приложение 2 на ЗООС), така че трябва 

да се разглежда като изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2  на ЗООС и подлежи на 

процедурата по ОВОС.   
 

1.1.2. Съществуваща ситуация относно хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс” 

 

Хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс” на ”ЛЪКИ  ИНВЕСТ” АД се състои от две 

части –  действащо хвостохранилище ”Лъки-2 временно” от скатен тип, разположено на 

десния бряг на река Лъкинска (р. Юговска) и язовирно езеро ”Лъки-2 язовир”, с 

първоначално предназначение за доизбистряне на отпадните води преди заустване в река 

Юговска. 

    Участък  

”осушен хвост” 

     Участък 

”намиване на хвост” 

Стена ”Лъки-2 язовир” 

насипна дига 
Стена ”Лъки-2 временно” 

Басейни  

оборотни води 

    Подземен тунел 

за р. Юговска 



9 
 

 
Първоначално, флотационният отпадък (хвост) от ОФ ”Лъки” е бил депониран в 

хвостохранилище ”Лъки - 1“ и след изчерпване на капацитета му е изградено хвосто-

хранилище ”Лъки - 2“, разположено в района на големия завой на река Лъкинска 

(Юговска) на около 3 km северно от град Лъки (виж сателитната карта в Графично 

приложение 2).  Сега действащото хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс”  се състоеше от 

две  части –  хвостохранилище ”Лъки-2 временно” от скатен тип, разположено на десния 

бряг на р. Юговска, и язовирно езеро ”Лъки-2 язовир“ (източено и пресушено след 2008 г. 
поради проблеми с карстовите форми в чашата на язовира). 

”Лъки-2 комплекс” е ситуирано в коритото на р. Лъкинска (фиг. 1.1-1 и Графично 

приложение 2)  на обща площ 349 000 m
2
. Съгласно първоначалния проект, хвосто-

хранилището  включва две съоръжения  – утаечно езеро на кота 643 (т. нар. ”Лъки-2 

временно”) и под него на езеро за доизбистрене на водите на вече бившето хвосто-

хранилище ”Лъки 2 -язовир” на кота 610. Двете съоръжения  са образували единен 

комплекс с двустепенно пречистване под наименованието ”Лъки-2 комплекс”. Утаечното 

езеро  ”Лъки-2 язовир” се намира откъм страната на преливника и язовирната стена и има 

обем за депониране 5,5×10
6
 m

3
. Стената е висока 40 m и е изградена от  насипен материал 

на кота 613,6. До изграждането на отбивния тунел  през 1987 г. (виж по-нататък фигура. 

1.7-1) водите, минаващи през преливника на ”Лъки-2 язовир”, са се вливали в река 
Лъкинска (р. Юговска).  

Хвостохранилище ”Лъки-2 временно” е проектирано през 1985 г. и е въведено в 

експлоатация през 1987 г. с първоначален проектен капацитет 1,2×10
6
  m

3
 отложен 

флотационен отпадък (хвост). Каменно-насипната стена на Лъки-2 временно” е изградена 

върху  отложен хвост при кота 612 с височината 11 m, дължина 250 m и  наклон на сухия 

откос 1 : 1.7. Първоначалният проект е предвиждал използването му до 1991 г., след което 

да се търси генерално решение за удължаване на срока на действие с включване на 

отбивен тунел за реката. Закъснението в проектирането и в строителството на  тунела, 

налага надграждането на хвостохранилището да продължи и над проектната  кота 625 m, в 

последствие и до кота 643 m. По отношение на стабилността на стената се  изпълняват 

всички предписания по изчисляване на стабилитета за мониторинг нивото на 

депресионната повърхнина в различните профили (виж Графично приложение 3). 

Изпълняват се и предвижданите контролни мониторингови наблюдения и измервания 
(виж Текстови приложения 3). 

Хвостохранилище ”Лъки-2- язовир“ е проектирано от ”НИППИЕС Енергопроект” и 

е изградено в периода 1964 - 1968 г. от ДСО ”Хидрострой“ - Пловдив. Язовирната стена е 

построена в коритото на река Юговска,  а течението на реката е отклонено в специално 

прокаран отбивен тунел с дължина няколко стотин метра. 

Язовирната стена е каменно-насипна с тънко наклонено глинено ядро и изключително 

стръмни откоси, което, съгласно действащата нормативна уредба, не се препоръчва при 

високи строежи в земетръсни райони. За сега устойчивостта на стената се счита за 

приемлива, тъй като изчисленията за стабилност на откосите на повърхностно обрушване 

при земетръс от VIII степен показват задоволителни резултати, а видимото им състояние е 

добро. По-съществен проблем е, че тя е изградена върху силно окарстени мрамори и още 

при първото завиряване се появяват извори по склоновете. Проведените  уплътнителни 

мероприятия (инжекционна завеса и бетонно покритие) само частично  редуцират 

филтрацията –  в долния участък на хвостохранилището има 11 извора на подземни води 

(10 на десния и един на левия скат) с общ дебит до 180  l/sec,  което е реална опасност за 

сигурността на съоръжението. Проведените геофизичните проучвания потвърждават 

наличието на зони на филтрация зад ядрото, но не е намерен  механизмът на оводняване, 

т. е. проблемът останал неразрешен.  
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През 1985 г., след запълване с хвост на обем от около 2.5х10
6  

m
3
, с протокол № 178 

от 20.11.1985 г. на ЕТИС на корпорация ”Цветна металургия”, е взето решение за 

създаване на допълнителен обем за складиране, чрез изграждане на временно хвосто-

хранилище ”Лъки-2 временно“, като предназначението на ”Лъки-2 язовир“  се променя в 

езеро (язовир) за вторично доизбистряне на отпадъчните води преди заустване. Геоложки 

и хидрогеоложки характеристики на хвостохранилище ”Лъки-2 язовир“ са подробно 

описани по-нататък в т.3.3. 

Като цяло, районът на хвостохранилище ”Лъки-2 язовир“ се разполага върху скали 

на Добростанската мраморна свита, изградена от сиво-бели до бели мрамори, прослоени 

от гнайси и гнайсошисти, които са в различна степен окарстени, напукани и с висока 

водопропускливост. Определени участъци от чашата на”Лъки- 2 язовир“  попадат в тези 

окарстени мрамори с висока водопропускливост, което предопределя интензивен водо-

обмен и циркулация на повърхностни и подземни води. През 2008 г.,  в резултат на 

засилена инфилтрация през стените и дъното на езерото, нивото му падна чувствително, 

получава се суфозия на шлам през пукнатините и реална опасност от замърсяване на 

водите на реките Юговска и Чепеларска. През изминалите години, на няколко пъти се 

получава изтичане на вода и хвост през отворили се карстови кухини. Именно тези 

пробиви са причината да се потърси друга технология, позволяваща използването на 

обема на язовира за депониране като бъде решен проблема с карста. 

За възстановяване на функциите на язовирното езеро, през 2009-2010 г. е бил 

изготвен и изпълнен проект за противо-филтрационни мероприятия от ”Енергопроект”, 

включващ торкретиране на водния откос, полагане на пласт от геомембрана (площ около 

5000 m
2
) и др. Изпълнението на посочените мерки не е довело до очаквания резултат и 

съоръжението е изведено от експлоатация. 

Извършените през годините обстойни проучвания  налагат извода,  че поради 

повсеместното окарстяване в чашата на хвостохранилището  и в петата на язовирната 

стена, въпреки извършените обемни изолационни работи, първоначалното 

предназначение на ”Лъки- 2 язовир” като езеро за доизбистряне на водите от ”Лъки- 2 

временно” е преустановено като икономически нецелесъобразно и екологично 

недопустимо. Недопустимо е и по-нататъшно запазване на ”Лъки- 2 язовир”  в сегашното 

му състояние. 
 

Проблемът на ”Лъки-2 язовир” 

След пресушаването след 2009 г. на ”Лъки-2 язовир”, поради пропадане на води и 

хвост в  карстовите образувания  от пукнатини и т. нар. ”губилища”,  хвостохранилището 

остава не само неизползваемо по предназначението си, но и екологично неприемливо 

поради реална опасност от  замърсяване на подземните води в района от пропаднали в 

карстовите форми води и увлечен с тях хвост.  Решение на този сериозен екологичен 

проблем за района, при същевременно увеличаване на експлоатационния срок на хвосто-

хранилище ”Лъки-2 комплекс”, се дава с настоящото ИП на основата на разработен 

проект на”СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД,  който, при гарантиране на безопасно 

депониране на флотационния отпадък (хвост), осигурява дългосрочна геотехническа 

стабилност на съоръжението, както и предотвратяване на дългосрочни отрицателни 

въздействия върху компонентите на околната среда и човешкото здраве (виж по-нататък  

и  т. 2.1). В тази връзка, предлаганото ИП има несъмнен екологичен характер. 
 

1.1.3.  Обосновка на необходимостта от реализацията на проекта 
 

Към днешна дата, хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс“  се представя само от ”Лъки-

2 временно” като действащо хвостохранилище от намивен тип, с пълен  рецикъл на 

избистрените води обратно в основния цикъл на флотация в ОФ”Лъки”. След 2009 г. 
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хвостохранилище ”Лъки-2 язовир” е извън експлоатация, практически изцяло пресушено 

и неизползваемо.  

Резултатите от многогодишната експлоатация на ”Лъки-2 язовир“ показват 

несъстоятелността на използването му като хвостохранилище (езеро) за избистряне на 

пулпа хвост. Извършените проучвания и натрупания многогодишен практически опит 

налагат изводът, че единственният ефективен и целесъобразен от екологична гледна точка 

начин за по-нататъшна експлоатация на ”Лъки-2 язовир“ е  използването му като 

съоръжение за ”сухо депониране” на хвоста. В тази връзка, представеният проект на 

”СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД  (фаза работен проект от 2016 г.) има за задача да даде 

конкретни технически решения на технологията за изземванне на хвост от осушената зона 

на ”Лъки-2 временно” и депонирането му в чашата на”Лъки-2 язовир” (виж по-нататък т. 

1.2.1 и  т. 1.2.2). 

Избраната технология на ”сухо” предепониране на хвоста от ”Лъки-2 временно” в 

чашата на ”Лъки-2 язовир” има редица предимства, основните от които са в двете важни 

насоки:  

- Да се реализира икономически изгодна и  екологосъобразна  технология за 

пълноценно използване на наличния  капацитет на занемарения след 2009 г. терен в 

чашата на ”Лъки-2 язовир”, без да се предвижда заемане на нови площи и без да се 

увеличава капацитета както на производството на ОФ ”Лъки”, така и на  действащото 

хвостохранилище ”Лъки-2 временно” (максимален капацитет до 190 000 t  годишно).  С 

това се осигурява възможност за удължен срок на работа на Дружеството до изчерпване 

на рудните залежи в района. 

- Представеният проект за нова технология на ”сухо” депониране на хвоста дава 

окончателно решение на проблема с проникване дренирали и замърсени води през 

карстовите образувания по дъното на ”Лъки-2 язовир” и попадането им подземните води, 

а индиректно –  и в река Юговска. Чрез изграждането на хидроизолирани секции се 

предотвратява изтичане на води, които са били в контакт с отпадъчния хвост. При 

реализиране на технологията на ”сухо”  предепониране на хвоста и запазване на сега 

действащата схема на оборотни води от хвостохранилище Лъки-2 временно”, практически 

се изключва формирането на отпадъчни води и всякаква възможност за замърсяване на р. 

Юговска, респективно и р. Чепеларска. С предвижданата ефективна поетапна 

рекултивация се слага край на проблема и възстановяване на приемлив ландшафт на 

района. 

 

1.1.4. Местоположение, необходими  площи  и собственост върху тях 
 

Съоръженията на ”ЛЪКИ  ИНВЕСТ” АД са разположени на терени от района на 

Община Лъки, с административен общински център град Лъки. Сега действащото хвосто-

хранилище ”Лъки-2 комплекс”  се състоеше от две части –  хвостохранилище ”Лъки-2 

временно” , разположено на десния бряг на река Лъкинска (Юговска), и  ”Лъки-2 язовир“,  

разположено в коритото на реката и представлява пресушено  езеро с предназначение, 
съгласно ИП, за ”сухо депониране” на хвост.   

Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Западни 

Родопи –  виж по-долу картата на фиг. 1.1-2.  Граничи с общините Чепеларе, Смолян, 

Баните и Асеновград. В близост са Бачковският манастир на север и курорта Пампорово 

на юг. На нейна територия се намира манастирския комлекс "Кръстова гора – Света 

Троица" и Държавно ловно стопанство (ДЛС) "Кормисош". Районът се намира в 

живописните клисури на реките Манастирска, Джурковска,  Белишка  и Лъкинска 

(Юговска). 
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Хвостохранилище 

”Лъки-2  комплекс” 

Фиг.  1.1-2    Карта на района на ”ЛЪКИ ИНВЕСТ” АД  с местоположение на 

                    Обогатителна фабрика ”Лъки” с хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс”      

и  рудниците ”Джурково” и ”Говедарника” 

Обогатителна 

фабрика ”Лъки” 

 С 

       0       1,5      3,0 km 

0        1,5     3,0  km 

Рудник ”Джурково” 

Рудник “Говерарника” 
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Релефът е типично планински, представлява лабиринт от високи ридове с различна 

дължина и посока. Между тях протичат няколко реки и множество по-малки потоци. 

Растителността е представена от няколко основни дървестни вида –  бор, ела, смърч, бук, 

дъб, габър. Животинските видове са типични за тази част на Родопите – елен-лопатар, 
благороден елен, дива свиня, вълк, мечка и др. 

На територията на Общината, наред с административния център град Лъки, има осем  

села –  в близост селата Югово (3 km южно) и Борово (4,5 km западно)  и по-отдалечени –

селата Белица, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица и Манастир. 

Град Лъки се намира на 36 km от Асеновград и на 55  km от Смолян (по шосе). 

Местността Рожен е на около 10 km  в южна посока.  Градът има добри комуникационни 

връзки – асфалтирани пътища и ежедневни автобусни линии от Пловдив и Асеновград. В 

района на града минават чисти планински реки –  Манастирска,  Джурковска,  и  Белишка, 

които формират по-нататък река Лъкинска (р. Юговска). Градът се разполага на около  

700 m н. в., което определя умерения планински климат с мека зима и прохладно лято.  

Базова информация за района на хвостохранилището е представена по-нататък в т. 3. 

Площадките на хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс” обхващат обща площ от         

349 000 m
2  

(от които 121 500 m
2
 е”Лъки-2 временно“ и 228 000 m

2  
–”Лъки-2 язовир“), 

която попада в землището на село Борово, община Лъки, област Пловдив. Засегнатите 

поземлени имоти, съгласно представените скици са идентификатори 05623.0.52,  

05623.0.53 и 05623.0.54, както следва (виж още Графично приложение 2): 

- № 000051 – стена на язовир утаечно езеро; 

- № 000052 – язовир утаечно езеро, до петата на стената на хвостохранилището; 

- № 000053 – хвостохранилище ”Лъки-2 временно” и утаител; 

- № 00005– река Юговска до стена хвостохранилище ”Лъки-2 временно”; 

- № 00006– река Юговска от стена ”Лъки-2 временно” до стена Лъки-2 язовир”. 

Изграденото съоръжение ”Отбивен тунел” (виж по-нататък фиг. 1.7-1)  попада 

частично в следните имоти: 

№ 166001 – горски фонд, попада вход на  ”Отбивен тунел” с площ 253 m
2
; 

№ 166002 – горски фонд, попада изход на  ”Отбивен тунел” с площ 200 m
2
. 

Площадката на хвостохранилището ”Лъки-2 комплекс” граничи в основната си част 

със земи от Държавен горски фонд, стопанисван от ДЛС ”Кормисош”. Извън сервитута не 

се засягат съседни имоти.  В Доклада за ОВОС ще бъде дадена по-пълна информация за 

земите в обхвата на хвостохранилището на ”ЛЪКИ ИНВЕСТ” АД и съседните терени. 

В Доклада за ОВОС ще бъдат представени геодезичните реперни точки на контура 

на площадка “Лъки-2 комплекс“, съгласно координатна система 1970. 
 

1.2.  Описание на основните характеристики на производствения процес съгласно 

инвестиционното предложение 
 

Както беше посочено, с оглед увеличаване на експлоатационния срок на хвосто-

хранилище ”Лъки-2 комплекс” и решаване на екологичните проблеми в района има 

разработен проект на ”СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД, който, при гарантиране на 

безопасно депониране на флотационния отпадък (хвост), осигуряват дългосрочна гео-

техническа стабилност на съоръжението, както и предотвратяване, или в краен случай 

минимизиране, на дългосрочни отрицателни въздействия върху компонентите на околната 

среда и човешкото здраве. 

Съгласно договор 7600589/04.02.2015 г.,”СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД  е 

предоставило  на ”ЛЪКИ ИНВЕСТ” АД разработения проект ”Депониране на отпадъка на 

обогатителната фабрика  на ”Лъки инвест” АД на хвостохранилище ”Лъки-2” (фаза 

работен проект), частите на който са представенив следващата таблица 1.2-1.   
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Таблица 1.2-1 

Съдържание на проекта на ”СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД 

№ Части на работния проект № на Документа 

1 Част ”Инженерно-геоложко проучване” ЕН589.00.0Я14-01 B0 

2 Част ”Геодезия” ЕН589.00.0Я13-02B0 

3 Част ”Хидрология” ЕН589.00.0Я12-03B0 

4 Част ”Хидротехническа” ЕН589.00.0Я02-04В0 

5 Част ”Технологична” ЕН589.00.0Я32-05В0 

6 Част ”ВиК - Оросителна система” ЕН589.00.0Я07-06В0 

7 Част ”Пътна - Технологични пътища” ЕН589.00.0Я04-07В0 

8 Част ”Рекултивация на хвостохранилището” ЕН589.00.0Я33-08В0 

9 Част ”Контрол и мониторинг” ЕН589.00.0Я17-09В0 

10 Част ”Количествени сметки” ЕН589.00.0Я18-10В0 

11 Част ”ПБЗ” (План за безопасност и здраве) ЕН589.00.0Я15-11 В0 

12 Част ”Пожарна безопасност” ЕН589.00.0Я30-12В0 

13 Част ”План за управление на отпадъци от строителството” ЕН589.00.0Я36-13В0 

 

Предлаганите проектни решения разглеждат хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс” 

като две съвместно действащи технически съоръжения със специално технологично 

предназначение, а именно: 

  ”Лъки-2 временно”. Остава като съоръжение за временно съхранение на хвоста 

чрез намиване с хвостопроводи, снабдени с щуцери и намивни отклонения (намивни 

изтичела). Намиването на хвоста се реализира в два формирани участъка (клетки), 

разделении с широка 15 m  технологична дига. Докато в едната клетка се намива, в 

другата, след осушаване, хвостът се изземва механизирано и чрез автотранспорт се 

извозва и складира по подходящ начин и на определено място в  хвостохранилище ”Лъки-

2 язовир”. Хидротранспортната система до хвостохранилище ”Лъки-2 временно” и 

обратно към ОФ ”Лъки”се запазва същата като досега. Хвостопроводът е разделен на два 

клона с 10 тръбни изтичела на всеки клон, които намиват последователно в съответния 

участък. Чрез командване нивото на преливане се поддържа плаж с дължина 100 - 150 m, 

който е необходим за осигуряване на ниска депресионна повърхност. В резултат на това, 

след следващото осушаване на съответната клетка, намитият хвост под повърхността е в 

максимална степен обезводнен (влага 8-12 %) и стабилен. Това дава възможност за 

изгребване на осушен хвост от съответната клетка на дълбочина до 4 m. Всяка от клетките 

е с площ около 17 500 m
2
 и работен обем около  60 000 m

3 
(виж по-нататък т. 1.2.4). За 

избистрените води след утаяване на хвоста, в основата на стената (кота 605 -610) са 

изградени два каскадно разположени, хидроизолирани  басейни – основен (изолиран с 

геомембрана) и резервен (от стомано-бетон с изолация) с вместимости съответно 2000 m
3 

и 1500 m
3
. От тях, посредством  помпи ЦНС-300 (работеща и резервна), водите се връщат 

в рецикъл в основната схема на флотация на ОФ ”Лъки”.  

Клетките са приблизително еднакви с ориентировъчна площ около 17 500 m
2
. 

Изгребва се в дълбочина до 4 m. За всяка от клетките се изпълняват последователно във 

времето трите технологични функции със следната продължителност: 

6 месеца време за намиване, 3 месеца време за осушаване на хвоста  и 3 месеца 

време за изгребване,  след което цикълът се повтаря. 

Във всяка от клетките се изгражда по една технологичните рампа за достъп на 

транспортната и товареща техника при изгребване и извозване. Транспортирането на 

хвоста от клетките до работещата секция в ”Лъки-2 язовир”се осъществява от два 
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автосамосвала при режим на работа 8 часа в денонощието, 5 дни в седмицата. 

Избистрените води от утаечното езеро се събират в двата налични басейна, от където 

се изпомпват обратно към ОФ ”Лъки”  за повторно използване. Практически системата 

изключва заустване на отпадъчни води от производствената схема. 

  ”Лъки-2 язовир”.  Преустройва се като съоръжение за трайно съхранение на 

осушения отпадък (”сухо депониране”). За целта, чашата на ”Лъки-2 язовир” се разделя на 

две секции (Секция 1 и Секция 2) като по средата й се изгражда каменно-насипна 

преградна стена, с кота на короната 608,0 m. Запълването на ”Лъки-2 язовир” във времето 

ще става на два етапа – първо се, запълва и рекултивира Секция 1, след което се пристъпва 

към изграждане, запълване и рекултивация на Секция 2.  Преди запълването, секциите се 

подготвят с оглед подравняване и пълна хидроизолация от просмукване на води. 

Секциите 1 и  2 се запълват последователно, като депонираният хвост във втора 

секция застъпва предходната и засипва разделителната дига между тях. Запълването на 

Секция 1 започва от бермата на кота 622, с постепенно удължаване на автопътя, съответно 

на напредъка на основната работна зона на запълване.  
 

1.2.1. Технология на изземване на осушения хвоста от осушителното поле на ”Лъки-2 

временно” и транспортиране на хвоста 
 

Действащото хвостохранилище ”Лъки-2 временно” е технологичен участък, който е 

функционално свързан с ОФ ”Лъки”, разположена на около 3 km южно от нея. Съгласно 

ИП, хвостохранилище ”Лъки-2 временно“ и хидротранспорта от ОФ ”Лъки” до него и 

обратно  се запазват непроменени. Хвостохранилището се разделя на две клетки, при 

което цялото съоръжение вече ще има функцията временно да приема хвоста, да отделя 

транспортиращата вода и да я връща обратно в ОФ ”Лъки”. Временно депонираният 

осушен хвост се изгребва чрез строителна механизация (багер или челен товарач) и 

посреством дизелови самосвали (клас  EURO  IV и EURO  V) се транспортира за по-

нататъшно трайно депониране в новоизградени две секции в чашата на ”Лъки-2 язовир”. 

Намиването на пулпата хвост се извършва последователно в двете клетки. Докато в 

едната се намива, във втората отпадъкът се осушава и изгребва и чрез автотранспорт се 

транспортира до съответната секция  на ”Лъки-2 язовир“, където се разстила с булдозер. 

Всяка от клетките ще изпълнява цикъл от последователни трите технологични 

операции във времето, след което цикълът се повтаря отначало: 

Време за намиване на пулпата хвост – 6 месеца; 

Време за осушаване на хвоста – 3 месеца; 

Време за изгребване, транспортиране и депониране на осушения хвост – 3 месеца. 

Достъпът на механизацията за изгребване на осушения хвост от утаителните басейни 

на ”Лъки-2 временно“ става през оформени рампи за изгребване ( дължина  около 50 m, 

ширина 8 m и наклон до 9 %). Пътната настилка на рампите за изгребване се полага от  

трошен камък с  дебелина на слоя 0,5 m.  Материалът за пътната настилка на вътрешните 
пътища и рампи е трошен камък, отговарящ на следните изисквания: 

- Да бъде с непрекъсната зърнометрия 0 - 63 mm, 

 - Трошеният камък трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина, 

свързани частици и други неподходящи материали; 

- Якостни характеристики – стойностите на модула на еластичност (получени 

съгласно БДС 15130)  не трябва да бъдат по-малки от 200 Мра. 
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1.2.2.  Депониране на осушения хвост във формираните секциите в чашата на    

”Лъки-2 язовир” 
 

Работата в секциите включва следните основни технологични операции: 

- Подготовка на терена на съответната секция; 

- Приемане на осушен хвост на терен от съответната секция (депониране на хвоста – 

разстилане); 

- Оросяване на депонирания хвост (при необходимост); 
- Поетапна рекултивация на запълнената част от секцията. 

Разтоварването и насипването се извършва на участъци с ширина 40-50 m, които са 

съобразени с геометрията на оросителната инсталация. Автосамосвалите се придвижват 

по новоизграден основен вътрешен път от ”Лъки-2 временно“ до съответната секция на 

”Лъки-2 язовир“ (т. нар. път № 6 с максимална дължина 700 m); 
 

Предлаганата  технология се отнася до изпълнението на две основни дейности: 

- Изгражданена двете нови секции за ”сухо депониране” на хвоста в чашата на 

”Лъки-2 язовир” и обслужващите ги съоръжения; 

- Депониранена осушен хвост  в новоизградените секции. 

Изграждането на секциите и съоръженията на ”Лъки-2 язовир” се изпълнява в три 

етапа в следната технологична последователност: 

Първи етап  – подготовка на секциите за следваща експлоатация, която включва 

следните технически мероприятия: 

- Отводняване на площадката от външни води (две дерета от дясната страна и едно –  

от лявата страна, виж по-нататък фиг. 3.2.1 в т. 3.2.1); 

- Подравняване и уплътняване на дъното (основата) на секциите; 

- Изграждане на хидроизолация (противо-филтрационнен екран) на  основата на 

секциите, в т. ч. един пласт GCL (геосинтетична глинена подложка –  5  kg/m
2
), два пласта 

уплътнена и неуплътнена речна баластра (обща дебелина 60 cm) и насип от скален 

материал с дебелина 1,3 m (изцяло или частично от трошен варовик).  

- Изграждане на дренажна система с дренажен колектор , който зауства в  

ретензионен басейн (резервоар) за инфилтрат (виж  по-нататък фиг. 1.2-1), снабден с 

потопяема помпа за изпомпване на събраните дренажни води към оросителната система, 

или към басейните за оборотни води от ”Лъки-2 временно”. 

- Изграждане на преградна стена между двете секции. 

С тези технически мероприятия, максимално възможното количество от скатовите 

води се отвежда към реката без да влиза в контакт с хвоста, така че се отстранява всякаква  

възможност за инфилтрация на води в окарстената подложка на хвостохранилището.  

След изпълнението на мероприятията за отводняване на чашата на ”Лъки-2 язовир” 

от външни води се пристъпва към: 

Втори етап  –  депониране на отпадъка в Секция 1 в чашата на ”Лъки-2 язовир”. 

Процесът продължава да цялостното запълване на Секция 1. Насипването на хвоста се 

извършва като се върви от опашката на бившия язовир към новоизградената преградна 

стена на Секция 1. Насипва се в цялата дебелина предвидена по проекта и на достигнатата 

повърхност своевременно се полага рекултивиращия пласт почва. Това се прави с цел 

минимално запрашаване, така че оросяване се налага само за работният фронт на 

насипване и вътрешните пътища за автотранспорта.  

Депонирането на отпадъка започва в посока от изток на запад от бермата, изградена 

на въздушния откос на хвостохранилище”Лъки-2 временно”. Депонира се първо в Секция 
1 до окончателното й запълване. След това депонирането продължава във втората секция. 

Параметрите, характеризиращи Секция 1 са: 
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- Подравнена площ на дъното на секцията 46 400 m
2
; 

- Кота на запълване с хвост при бермата на кота 622 и при преградната стена – кота 

612; 

- Полезна височина на секцията е съответно от 10,4 m в началото до 8,3 m в края. 

- Площ на билото на запълнената с отпадък секция 61 900 m
2
; 

- Полезен обем на секцията 487 000 m
3
. 

- Обем на уплътнени земни почви за техническа рекултивация  61 900 m
3
. 

Преди окончателното запълване на Секция 1 трябва да започнат строителните 

дейности от следващия  трети етап  – изграждане и експлоатация на Секция 2. Извършва 

се в същата последователност: 

- Подраняване и уплътняване на дъното със съответния проектен наклон; 

- Изграждане на част от дренажната система за инфилтрат на Секция 2, в т. ч. 

ретензионен басейн за инфилтрат до преливника на язовирната стена и дренажен 

колектор, който зауства в басейна за оборотни води;  

- Изграждане на втора преградна стена пред ретензионния басейн за инфилтрат и  

площен дренаж пред ”водния” откос на преградната стена. 

Депонирането на хвоста в Секция 2 започва със засипване на преградната стена и 

ретензионния басейн на Секция 1 и продължава до цялостното запълване на секцията. 

Ретензионният басейн на Секция 2 остава открит, така че да продължи да събира 

инфилтриралите води и след приключване на насипните работи в Секция 2. Когато се 

вземе решение за закриване на хвостохранилището, водата се изпомпва с преносима 

помпа, след което басейнът и прилежащите площи се засипват до проектната кота на 

запълване на секцията и се рекултивират. С полагането на последния  рекултивиращ 

пласт, достъпът на повърхностни води до депонирания отпадък е прекъснат. 

Схематично технологичния процес на запълване на Секция 2 може да се представи 

като верига от дейности със следната последователност: 

-Изгребване на отпадъците от осушената клетка на „Лъки-2 временно“; 

-Автотранспорт на отпадъка до секцията; 

          -Депониране с булдозерно разстилане на хвоста; 

-Техническа рекултивация с 1 m рекултивиращ пласт веднага след достигне на 

проектната кота в даден участък. Билото се оформя с наклон от 2 %, достатъчен за 

отводняване от повърхностни води. 

За максимално ограничаване на неорганизираните прахови емисии в района през 

сухите периоди на годината и при по-силни ветрове, освен рекултивиращ пласт, се 

предвижда и оросяване с помощта на оросителната инсталация на зоната между насипния 

фронт и рекултивирания участък (виж по-нататък следващата  т. ” Г ”). 
 

А. Подготовка на терена в чашата на ”Лъки-2 язовир” 
  

Подготовката на терена в чашата на ”Лъки-2 язовир” се представя като важен I-ви 

етап  в реализацията на проекта. Той включва следните технологични мероприятия: 

- Отводняване на площадката от външни води (две дерета от дясната страна и едно 

от лявата); 

- Подравняване на дъното на секциите; 

- Изграждане на хидроизолация (противофилтрационнен екран), в т. ч. един пласт 

GCL (геосинтетична глинена подложка –  5 kg/m
2
), два пласта уплътнена и неуплътнена 

речна баластра (обща дебелина 60 cm) и насип от скален материал с дебелина 1,3 m 

(изцяло или частично от трошен варовик).  
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- Изграждане на дренажна система и дренажен колектор , който зауства в  

ретензионен басейн (резервоар) за инфилтрат (показан по-долу  на фиг. 1.2-1) с потопяема 

помпа за изпомпване на дренажните води към оросителната система или басейните за 

оборотни води от ”Лъки-2 временно”. 

- Изграждане на преградна стена между двете секции. 
 

Отводняване на площадката 

Както беше посочено, наличните данни за карстови форми и проявления в обсега на 

хвостохранилище ”Лъки-2  язовир“, където попадат новопроектираните съоръжения, 

показват наличието на мрамори в района  (отнесени към Добростанската свита). Тяхната 

напуканост и значителна водопропускливост предопределят интензивен водообмен и 

циркулация на повърхностни и подземни води и се явяват фактори за развитие на карсто-

образуването в района. 

Първата важна задача на проекта е отвеждането на водите, които в момента заустват 

в чашата на ”Лъки-2  язовир”, извън нейната територия. Тези води се формират от 

повърхностния отток на три дерета ляв и десен приток. В момента всичките тези води 

протичат през чашата на язовира, като са прорязали намития по-рано там хвост и изтичат 

през окарстения масив.  

Съгласно проекта  (част ”Хидротехническа” -  ЕН589.00.0Я02-04В0)  се предвижда 

улавяне на водите от три дерета (две от десния скат и едно от левия ) и отвеждането им до 

реката чисти, без да влизат в контакт с депонирания в секциите хвост  (виж по-нататък 

фиг. 3.2-1 в т. 3.2.1). На база определените максимални оразмерителни водни количества 

за трите дерета (Q0,1 %, m
3
/sec) съответно 11,5 m

3
/sec, 5,4 m

3
/sec и 3,1 m

3
/sec за дерета №№ 

1,2 и 3, са оразмерени трасетата на отводнителните канавки по двата ската на чашата на 

”Лъки-2 язовир” за извеждане на дъждовните води към реката. Предвижда се също така 

събиране на евентуално просмукани дренажните води на площадката на ”Лъки-2 язовир“ в 

дренажна шахта и изпомпването им към наличните  сборни басейни за оборотни води от 
”Лъки-2 временно” (виж по-горе фиг. 1.1-1). 

С тези технически мероприятия, максимално възможното количество от скатовите 

води, както и паднали върху насипните площи валежни води,  се отвежда към реката без 

да влиза в контакт с хвост и се отстранява всякаква  възможност за инфилтрация на 

производствени води.  
 

Подравняване на дъното на секциите 

Понастоящем руслото на хвостохранилище ”Лъки-2язовир“  е запълнено с намит 

хвост от кота 593 (пред язовирната стена) до кота 610 (в петата на ”Лъки -2 временно“).  

Съгласно инженерно-геоложките условия, теренът е окарстен на различни нива с висока 

водопропускливост в зоните на окарстяване. След разгледаните по-горе отводнителните 

мероприятия се пристъпва към подравняване и частично уплътняване на дъното на  

Секция 1 (след това аналогично и на Секция 2). Подравняването ще се прави чрез 

прибутване на натрупания хвост до достигане на проектния наклон. По дъното на чашата 

уплътняването ще става само от движението на строителната техника (основно булдозер). 

Уплътняване с валяк ще се прави само в зоната на преградната стена. 
 

Преградна стена между двете секции в чашата на ”Лъки-2 язовир” 

Преградна стена № 1 се проектира да се изпълни в чашата на ”Лъки-2 язовир“  на 

250-300 m западно от петата на хвостохранилище ”Лъки-2 временно”. Служи да оформи и 

подпре първа клетка за сухо депониране и да улови евентуално формирал се инфилтрат. 

Стената ще се фундира директно върху хвоста като ще се вкопае в него на дълбочина 1 m 
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до коти 600-602. Като разделител между насипната дига и хвоста се полага нетъкан 

геотекстил, с площна маса 400 g/m
2
, с основна функция сепариране. 

Основната функция на преградната стена е  да оформи  Секция 1  за депониране. В 

този смисъл тя не е водоподпорно съоръжение (както е при  язовирна стена) и няма да има 

воден напор пред нея. Затова не се налага изграждане на класически водоплътен 

екраниращ елемент. Единствено, за улавяне на инфилтрирали през насипания хвост води 

(инфилтрат), достигнали до преградната стената и за недопускане на тези води и хвост да 

влизат в тялото на стената, пред стената се полагат един пласт GCL  (геосинтетична 

глинена подложка) и площен дренаж.GCL, който  се закотвя в откоса на стената на кота 

605. Полага се върху два  пласта речна баластра (фракция 0 -50 m) с общата дебелина      

60  cm. За изпълнението на стената в проекта е представено подробно предписание. 
 

Дренажни системи за инфилтрат към секциите 

По време на запълването на секцията с осушен хвост се отделят отпадъчни води 

(инфилтрат). Те се формират от просмукващите се през депонирания хвост дъждовни води 

и води от оросителната система (виж по-нататък т.”Г”). За отвеждане на инфилтрата се 

предвижда изграждане на самостоятелни дренажни системи във всяка от двете секции. 

Първо се изпълнява дренажната система на Секция 1. Част от нея се изгражда преди 

строителството на преградната стена –  дренажният колектор, който минава под стената и 

резервоарът за инфилтрат, който се изгражда зад стената, в началото на следващата  

Секция 2. 

Всяка от секционните дренажни системи за инфилтрат включва: 

- Изграждане на хидроизолация (противо-филтрационен екран),  в  т. ч. един пласт 

GCL  (геосинтетична глинена подложка –  5 kg/m
2
), два пласта уплътнена и неуплътнена 

речна баластра (обща дебелина 60 cm) и насип от скален материал с дебелина 1,3 m 

(изцяло или частично от трошен варовик).  

- Изграждане на дренажна система и дренажен колектор , който зауства в  т. нар. 

ретензионен басейн (резервоар) за инфилтрат (показан на фиг. 1.2-1), с потопяема помпа 

за изпомпване на дренажните води към оросителната система (виж т. ”Г”)  или към 

сборните басейни за оборотни води от ”Лъки-2 временно”. 
 

 
 

Фиг. 1.2-1   Принципна схема на  ретензионния басейн (резервоар) 

 

За осигуряване водоплътност на ретензионният резервоар по дъното и стените му е 

изпълнена хидроизолация от геомембрана HDPE 2 mm. По дъното на резервоара е 

изпълнена затежняваща засипка 50 cm баластра фракция 0 - 50 mm.Препоръчва се 

баластрата да бъде от трошен варовик (над 90 % CaCO3), с което да се компенсира 

киселинно генериращата способност на хвоста (виж т. 1.7.3 – твърди отпадъци) и се 

поддържа слабо алкална реакция на водите (рН > 7-8). Такава мярка се препоръчва и  в 

документа за НДНТ – Reference Document on Best Available  Techniques for Management 

of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities, January 2009 (BREF Code MTWR, т. 2.7 - 

Acid Rock Drainage (ARD) и 4.3.1 - ARD management). 
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Основните елементи на дренажната система за инфилтрат към всяка секциите 

включват площен дренаж от мрежа дренажни клонове, дренажен колектор и резервоар за 

инфилтрат. 

Площен дренаж с широчина на ивицата 20 m, изпълнен  по дъното на всяка от 

секциите, състоящ се от: 

- Първи пласт от GCL, който се разполага върху подравнената основа на депото, с  

предназначение да не пропуска инфилтрат към по-долните геоложки слоеве; 

- Пласт от 0,50 m чакъл със зърнометричен състав 16-32 mm и дренажен геотекстил 

Typar 65 над чакъла за възпрепятстване на колматацията;  Над пласта от геотекстил се 

полага предпазен пласт земни почви  (с дебелина 0,5 m), който служи да преразпределя 

напреженията. 

Мрежа от дренажни клонове  (смукатели) от HDPE перфорирани, гофрирани тръби 

с диаметър 200 mm, разположени през 20 m, напречно на наклона на дъното. Дренажните 
клонове заустват перпендикулярно в дренажен колектор. 

Дренажен колектор  –  разположен в петата на дигата, с дължина общо от  80 m, в 

който се включватдренажните клонове. Изпълнява се от HDPE перфорирани, гофрирани 
тръби DN315 SN8.  

Отводящ колектор,  който служи да отвежда инфилтрата от дренажната система до 

резервоара за инфилтрат.  Изпълнява се от тръби с диаметър 315  mm, неперфорирани, с  
обща дължината 40 m. 

Ретензионен резервоар –  с предназначение да събира инфилтрата и посредством 

преносима дренажна помпа (дебит Q = 5 l/sec  и напор Н = 25 m), така че тази условно 

замърсена вода  да са връща обратно в клетката или в сборния басеин оборотни води. 
 

Б. Технология на депонирането на осушен хвост в секциите на 

”Лъки-2 язовир” 

Основните характеристики на двете секции са както следва: 

Параметри  Секция № 1 Секция № 2 

Площ на подравненото дъно, m
2
 46 400 35 733 

Площ на запълнената секция, m
2 

61 900  53 400  

Обеми на запълване, m
3 

487 000 700 300 

Средна височина на запълнението, m 9 17 

Срок за запълване на секцията */ 4 год. и 10 месеца 6 год. и 8 месеца 

*/ Проектен срок на запълване за целия обект 11 години и 10 месеца при количество на 

годишен отпадък на ОФ ”Лъки” от 190 000 t ( обемна маса  на хоста 1,61 m
3
/t). 

 

От приведените данни се вижда, че проектният капацитет на Секция 2 е около един 

път и половина по-голям от този в Секция 1. Това се дължи на по-голямата полезна 

височина на втора секция, тъй като котите на съществуващия намив в нея са с около 10 m 

по-ниски от тези в първа секция. 

Секция 1 и Секция 2 се запълват последователно, като депонираният хвост във втора 

секция ще застъпва предходната и засипва разделителната дига между тях.Запълването на 

Секция  1 започва от бермата на кота 622 към вътрешната й част, с постепенно 

удължаване на автопътя, съответстващо на напредъка на основната работна зона.   

Организацията на работа в секциите включва следните технологични операции: 

- Приемане на отпадъците от хвостохранилище ”Лъки-2 временно“; 

- Депониране (разстилане) на хоста; 

- Оросяване на депонираните отпадъци. 
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Транспортирането на хвоста от осушителната клетка на ”Лъки-2 временно” до 

работещата секция се осъществява от два 20-тонни  дизелови автосамосвала (клас EURO 

IV  или  EURO V)  при режим на работа 8 часа в една дневна работна смяна и 5-дневна 

работна седмица. Разтоварването и насипването се извършва на участъци с ширина 40-50 

m, които са съобразени с геометрията на оросителната инсталация (виж т. ”Г”). Авто-

самосвалите се придвижват по изградени вътрешни  технологични пътища до мястото на 

разстилане, правят маневра ”на заден ход“ и се разтоварват. Изсипаният хвост се прибутва 

от булдозера в перпендикулярна посока спрямо оста на пътя, като с оглед уплътняването 

на насипа, същият се разстила по прилежащия откос на ивици с дебелина 30 - 40 cm при 

максимален  наклон 20°, след което булдозерът утъпква разстлания материал правейки 

още два цикъла върху него. Ефективният периметър на действие на булдозера е до 60 m 

двустранно на пътя.  Окончателният контур на запълването се оформя с наклони, 

достатъчни за отводняване на повърхностните води, съгласно конкретните предписания в 

част ”Хидротехническа” (ЕН589.00.0R12-03BO). 

За предотвратяване на неорганизирани емисии от запрашаване по време на 

технологичния процес се предвиждат следните две мероприятия: 

- Включване в работа на оросителната инсталация  (виж следващата т. ”Г”); 

-Техническа рекултивация с 1 m рекултивиращ почвен пласт веднага след като се 

достигне проектната кота в даден участък. 

Включването на отделните участъци на оросителната система ще става по преценка 

на експлоатационния персонал в зависимост от метеорологичните условия, мястото на 

насипване и поредността на оросяване.  
 

В. Вътрешни транспортни пътища 

Изгребването, транспортирането и насипването на хвоста от хвостохранилище 

”Лъки -2 временно“ в двете секции за трайно депониране в чашата на ”Лъки-2 язовир“ се 

извършва по вътрешни технологични пътища и рампи. Строителството и приемането  на 

тези вътрешни пътища, съгласно проекта, се извършва в съответствие с  изискванията на 

ПИПСМР  –  Раздел ”Пътища и Техническата спецификация” (от 2014 г. на Агенция 

“Пътна инфраструктура”). 

За целите на транспортирането на осушения хвост от съответната клетка на ”Лъки-2 

временно” до съответната секция на ”Лъки-2 язовир” се формират следните  6  броя 

вътрешни пътища, първите пет от които са относително къси пътни връзки: 

Технологични пътища № 1 и № 2 (дължини  267 m 196 m)  –  разположени  в 

окарстените скални масиви на десния скат на хвостохранилището. 

Технологични пътища № 3 и  № 5 (съответно 181 m  и 328 m) –  разположени по 

откоса на хвостохранилище”Лъки-2 временно”.  От външната страна на пътищата се 

оформя предпазен насип с височина 0.35 m и откоси 1 : 1 от трошен камък с цел да се 

предотврати евентуално излизане на самосвалите и строителната механизация от 

очертанията им. 

Технологичен път № 4 (дължина 181 m)  –  разположен външно на основата на  

хвостохранилище”Лъки-2 временно”. 

- Технологичен път № 6 (дължина до 700 m) –  основен път за транспортиране на  

хвоста  за депониране. По него се придвижва автосамосвалите до основната работна зона 

в съответната секция и след като се разтоварят се връщат обратно. Пътят се удължава 

периодично с напредъка на фронта на насипване на отпадъка. 

Всички вътрешни технологични пътища се изграждат с трошен камък (60 % фракция  

-75 mm и 40 % фракция  -20  +5 mm). 



22 
 

Операциите по изземване на хвост, товоро-разтоварните работи и транспортиране, 

както и складирането на обезводнения хвост в съответната секция на ”Лъки-2 язовир”, се 

извършват в съответствие с чл. 70 на Наредба № 1/27.06.2005 г., така че да отговарят на 

изискванията за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества при товарене, 

разтоварване и транспортиране на твърди прахообразни материали, а именно: 

- Изисквания за оптимизиране на товаро-разтоварните работи и намаляване  прахо-

уноса чрез използване на подходяща техника и транспорно средство,  намаляване на 

височината на насипване в транспортното средство и плавен старт на транспортното 

средство (Наредба № 1/2005 г., Чл. 70, ал. 2); 

- Изисквания за използване на подвижен товарач  или багер само за влажни прахо-

образни материали (какъвто е осушения хвост !), както и да не се използват транспортни 

средства, които са съставени от няколко части, например коли с ремаркета (Наредба № 

1/2005 г., Чл. 70, ал. 3);  

- Изисквания  за ограничаване или прекратяване на товаро-разтоварните и 

транспортни  работи при сухо време с високи скорости на вятъра (Наредба № 1/2005 г., 

Чл. 70, ал. 4); 

- Изисквания  за съдържание на влага в прахообразните материали, доколкото не 

пречи на следващата им обработка (Наредба  № 1/2005 г., Чл. 70, ал. 5 и ал. 6) ; 

- Изисквания за използване на затворени или покрити с платнища  транспортни 

средства (Наредба № 1/2005 г., Чл. 70, ал. 6); 

- Изисквания за  асфалтирана, или трошено-каменна настилка и редовно почистване 

на транспортните връзки (пътища), по които се транспортират отпадъците (Наредба № 

1/2005 г., Чл. 70, ал. 6). 

За всички застрашени от ветрово разпрашаване терени на двете съоръжения на 

хвостохранилището (”Лъки-2 временно” и  ”Лъки-2 язовир”) се предвижда изпълнението 

на изготвения проект за оросителна система.  
 

Г. Оросителна система 
 

При определени климатични условия –  силни ветрове при високи температури в 

сухо време, има условия за ветрово разпрашаване от сухата плажна ивица на хвосто-

хранилището и повишени емисии на фини прахови частици (ФПЧ10).  В тази връзка, за 

предотвратяване на емисии от ФПЧ10 от хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс” при 

ветровито време в горещи дни на годината, е изготвен  проект на оросителна система, 

подлежащ на изпълнение  (”СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД  – EH589.00.OR07-06BO,  част 

”Оросителна система”). Предназначението на системата е да сведе до минимум 

запрашаването в района на хвостохранилището, чрез оросяване на сухите повърхности, 

запълнени с хвост.  

Инсталацията се изгражда  на двете секции на хвостохранилище ”Лъки-2 язовир“.  

Площта, която ще се оросява възлиза на 61,9 дка за Секция 1 и 53,4 дка за Секция 2.   

Оросителната инсталация ще се изгражда постепенно със запълване на двете секции 

на хвостохранилището, като магистралният оросителен тръбопровод  ще се удължава в 

процеса на запълване и крилото с дъждовалните апарати ще се мести в зоната между 

рекултивираната част от клетката и частта, която се запълва в момента. 

Инсталацията няма да работи непрекъснато  –  експлоатацията й зависи от 

моментните климатични условия и необходимостта от използване на вода за оросяване на 

депонирания отпадък. 

Оросителна система е напорен тип  и се състои от следните основни елементи: 

-      Помпена станция, разположена до един от двата водосборни  басейни (вместимост 

2000 m
3 
и 1500 m

3
). От басейна, посредством смукателен тръбопровод HDPE DN160,  
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водата се изтласква от помпата в напорния магистрален тръбопровод HDPE DN140 на 

оросителната система. 

- Магистрален оросителен тръбопровод –  довежда необходимата вода от водо-

сборния басейн до съответната секция за депониране на ”Лъки-2 язовир”. Изгражда се 

открит тип, върху опорни блокчета през 3,0 m и подава вода към оросителните крила. 

Магистралният тръбопровод е с дължина 950 m, изготвен от тръби HDPE DN140, PN10. 

В най високата точка на магистралния тръбопровод е предвиден автоматичен въздушник, 

монтиран директно на тръбата. Преди него е предвиден спирателен кран, който нормално 

стои отворен – затваря се само при необходимост от ремонт или подмяна на въздушника. 

- Оросителни крила  –  разпределителни оросителни тръбопроводи с дъждовални 

апарати, които се полагат върху насипания хвост. Изпълняват се от тръби HDPE (DN90, 

DN140). На всеки 57 m по дължината на оросителното крило се монтират дъждовални 
апарати. Оросителните крила се разполагат най-малко на 53 m едно от друго. 

- Дъждовални апарати – разполагат се шахматно, по дължина на оросителното 

крило  през 57 m един от друг, а оросителните крила –  на 53 m едно от друго. 

 

1.2.3. Поетапна рекултивация на секциите от депото за осушен хвост 
 

Рекултивацията на дадено съоръжение е комплекс от инженерни, мелиоративни, 

селско- или горскостопански и други дейности, изпълнението на които има за резултат  

възстановяване на нарушените терени  и подобряване на ландшафта. 
 

А. Техническа рекултивация 
 

Техническата рекултивация се изпълнява в съответствие с изискванията на ”Наредба 

№ 26/02.12.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо-

продуктивни земи,отнемане и оползотворяване на хумусния слой (обн. ДВ, бр. 89 от 

22.10.1996 г., посл. изм. ДВ бр. 22/2002 г.)”. Тя има за цел да изолира депонирания 

отпадък (хвост) от въздуха и валежните води, да направи ландшафтно оформяне на 

терена, да отведе валежните води, паднали директно върху депонираните отпадъци извън 
тях и да създаде условия за извършване на биологическа рекултивация. 

Фиг. 1.2-2 
Схема на разположение на рекултивиращите пластове почва 
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Основните работи при техническата рекултивацията на депото включват: 

- Преоформяне на депонираните отпадъци (сух хвост) до постигане на желаната 

окончателна геометрия; 

- Полагане на рекултивиращ пласт от уплътнен земен материал (почва) за 

намаляване на просмукването на води (виж горната фигура 1.2-2); 

- Изпълнение на отводнителна система за повърхностни води; 

- Засаждане и отглеждане на растителна покривка. Поради сравнително тънкия 

рекултивиращ пласт се предвижда само затревяване без залесяване. 
 

Конструкция на рекултивиращия пласт 

Подравнената и със съотвтния проектен наклон горна повърхност на насипания 

хвост  се покрива с рекултивиращ пласт почва с обща дебелина 1,0  m, в т. ч. 0,5 m долен 

слой уплътнени земни почви и 0,5 m горен слой неуплътнени земни почви. 

Полагането на еднометров  рекултивиращ пласт и затревяването на терена е бариера 

срещу проникването на дъждовни води в отпадъка, а при интензивни валежи –

предвидения наклон на билото ще гарантира безпроблемно оттичане на водите и 

отвеждането им от отводнителните канали извън терена на хвостохранилището. 

Теренът с така изпълнения рекултивиращ пласт не може да се използва за селско-

стопанско производство или лесовъдство, а само за ландшафтно оформяне. 
 

Полагане на земни материали за техническа рекултивация 

Първият слой на рекултивиращия пласт от 50 cm се изпълнява от уплътнени земни 

почви, като засипването се извърши на два пласта по 25 cm чрез разриване с булдозер и 

уплътняване с валяци. Трябва да се постигне степен на уплътняване 95 % от стандартната 

плътност, определена с т. нар. ”Теста на Проктор” при влажност  ±2 %  от оптималната 

влажност. 

 Вторият пласт земни материали с дебелина 50  cm се полага в неуплътнено 

състояние върху първия уплътнен пласт, при което се извършва и обогатяването му с 

изкуствени торове. 

Подходящ материал за рекултивиращ пласт се добива от налично депо за почви, 

като част от необходимите хумусни почви ще се закупува от външни доставчици.  

Изкопаването и товаренето се извършва посредством  багер (или челен товарач), извозва 

се с автосамосвал и се разстила с булдозер. 
  

 Б. Биологическа рекултивация 
 

Биологическата рекултивация се извършва след приключване на техническата 

такава и включва комплекс от агротехнически и агрохимически мероприятия за създаване 

на трайно затревяване. Основните фактори, които влияят на развитието на растителността 

са климатичните условия (виж по-нататък т. 3). За района на град Лъки те най-общо се 

оценяват като умерено благоприятни.  
 

Изпълнение на биологичната рекултивация 

         Проектът представя биологическата рекултивация на горната повърхност на 

рекултивирания пласт на секциите – затревяване на горната повърхност и откосите. 

Тъй като в района не могат да бъдат доставени почви, които са достатъчно богати на 

хранителни минерални елементи, се предвижда да се направи почвена обработка за 

обогатяване на хранителния състав на горния 0,5-метров почвен пласт с внасяне на 

изкуствени торове. В  последствие се извършва затревяване и огледни грижи без 

допълнителни обработки. 
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Депонираният отпадък представлява стерилна откъм растежни условия среда  

(хвост)  и затова не може да се пристъпи към биологично рекултивация, без внасянето на 

почвени и минерални материали по повърхността на техническата рекултивация. 

Отчитайки разпоредбите на чл. 3, ал. 1 и 2 от посочената по-горе Наредба № 26 от 

02.12.1996 г. (посл. изм. ДВ бр. 22/2002 г.), рекултивираната по този начин площ не може 

да се ползва за “селскостопански” или “горскостопански” цели, поради малката дебелина 

на покриващите хвоста материали. По тази причина, за цялата рекултивирана площ, с 

оглед да се предпази от водна и ветрова ерозия и да се естетизира биологически нейния  

вид, се предвижда само затревяване. 
 

Последователност на работите по биологическата рекултивация 

Дейностите по биологическата рекултивация са част от етапите по цялостната 

рекултивация и могат да се извършват веднага, след като е извършена техническата 

рекултивация на даден участък. В съответствие с общите етапи на изпълнение, 

последователността е следната: 

- Първо, затревяване на площта на първа секция  (61,9 декара); 

- Второ, затревяване площта на втора секция (53,4 декара). 
 

Затревяване 

С оглед избягване на преуплътняване на горния 0,5-метров почвено-растителен 

пласт от техническата рекултивация, се предвижда затревяването да се извърши 80 % 

механизирано и 20 % с ръчна обработка на почвата при наторяване с калиево-амониева 

селитра (среден разход 20 kg на декар). 

Затревяването ще се изпълни на три етапа, както следва: 

Първи етап: Обработка на почвата чрез изораване, брануване и фрезуване с мини-

трактор или ръчно с мотофреза, ръчно подравняване на неравностите и равномерно 
наторяване с калиево-амониева селитра при норма 20 kg на декар. 

Втори етап: Подравняване с гребло и засяване на тревното семе, при разходна 

норма 25 kg на декар (разпределението на тревното семе най-добре е да се извърши с 

ръчни сеялки). Заравянето на тревното семе става чрез стоманени еластични гребла или 

приспособени дъски заривачки. Семето трябва да бъде заровено на дълбочина 12 cm и 

покрито с почва. Притъпкването на заровеното тревно семе трябва да се извърши с 3-4-

кратно преминаване със специализирани ръчни валяци, с регулиращо се тегло, утежнени 

до собствено тегло 60 - 70 kg.  Непосредствено след засяването на тревното семе и 

притъпкването, се извършва внимателно поливане на площта. (при разходна норма около 
13 m

3  
вода на декар); 

Трети етап: Плевене и редуциране, където е необходимо. Косенето на тревата,  

поне  през първата година след затревяването, е задължително. Допълнително наторяване 

чрез разхвърляне на амониева селитра (норма 20 kg на декар). 
 

Избор на тревна смеска за затревяване 

За изграждане на тревните площи трябва да се използват тревни видове, които 

принадлежат към биологичните типове на коренищно-реховотуфестите и плътно-

туфестите треви, като важно условие за получаване на плътен, хомогенен и устойчив чим. 

Те трябва да притежават голяма способност на братене, да се възстановяват бързо при 

косене, да са устойчиви на болести, да са екологично пластични, да имат цялогодишен 

укрепващ и декоративен ефект. 

Почвата се обработва с оглед подобряване на механичния състав на корено-

обитаемия слой. След предпосевната обработка се препоръчва почивка от 10-12 дни, за да 
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улегне почвата. При горещо и сухо време подготвената за посев почва трябва да се 

овлажни на дълбочина около 15 cm. 

Семената покълват при постоянна почвена температура от 12-15 
0
С, така че ранно-

пролетното засяване (март-април до средата на май) има най-големи предимства.  

За да бъде засяването качествено, трябва да се сее равномерно и семената да се 

зариват. При ръчно засяване семената се зариват с гребло и се притъпкват с дъска. В 

проекта е предвидено да се затревяват всички свободни площи с подходяща тревна 

смеска. Подходяща за конкретните условия е следната готова тревна смеска: 

-  Festuka rubra L. (Червена власатка): 40 %; 

-  Festuka pseudovina hack (Овча власатка): 30 %; 

-  Lolium perenne L. (Английски райграс): 30 %. 
 

1.2.4. Капацитет на инсталацията, режим на работа, обслужващ персонал 

Клас и категория на новото  съоръжение: 

Съгласно ”Норми за проектиране на ХТС. Основни положения”,  Хвостохранилище 

”Лъки-2 комплекс“ е определено като  съоръжение II клас. 

Категория на строежа – съгласно чл.137, ал. 2, буква ” г”, от ЗУТ (посл. изм. и доп. 

ДВ бр. 13/07.02.2017 г.), съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци и закриване 

на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран са втора 

категория. 

Проектен средногодишен капацитет – 190 000 t/y  хвост (проектно завишен 

спрямо сегашния годишен капацитет на ОФ ”Лъки” от 150 000 - 160 000 t  преработвана 

оловно-цинкова руда). 

Режим на работа – непрекъснат цикличен, при 5-дневна работна седмица в една 

дневна 8-часова работна смяна. 

 Годишно количество хвост за изземване от ”Лъки-2 временно”  и депониране  в 

”Лъки-2 язовир” – 190 000 t/y, съответни на 118 000 m
3
 (при ρхвост  = 1,61 t/m

3
); 

 Параметри на участъците (клетките) на ”Лъки-2 временно” – две клетки с площи по 

17 500 m
2
 всяка и с работен обем от 59 000 m

3
 хвост за изгребване в един цикъл (12 

месеца), при средна дълбочина на изгребване (с багер или челен товарач) от 3 m (варира 

от 4 m в зовите при стената до 2 m във вътрешните зони на участъка); 

 За всяка от клетките се изпълнява 12-месечен цикъл от последователни три 

технологични операции във времето, след което цикълът се повтаря отначало: 

- Време за намиване на пулпата хвост - 6 месеца; 

- Време за осушаване на хвоста - 3 месеца; 

- Време за изгребване, транспортиране със самосвал  и депониране на осушения 

хвост  - 3 месеца. 

 Ефективен фонд работно време на тежката механизация (багер, самосвали и 

булдозер) в течение на един цикъл (12 месеца): 2 х 3 месеца = 6 месеца. 
  

Определяне необходимия брой самосвали: 

 Време за изгребване на една клетка  – 3 месеца, или 65 работни дни (8-часови 

дневни работни смени), съответни на 520 работни часа (65 х 8 = 520 часа); 

 Количество хвост, изгребван от една клетка в един цикъл (12 месеца) –                  

190 000 : 2 = 95 000 t, респективно 59 000 m
3
 (при ρхвост  = 1,61 t/m

3
); 

 Количество на транспортирания към  ”Лъки-2 язовир” хвост със самосвал в една    

8-часова работна смяна – 59 000 : 65 = 908 m
3
; 
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 Работен обем (вместимост) на коша на автосамосвала –  16 m
3
; 

 Общ брой транспортни курсове  –   908 : 16 = 57 курса; 

 Транспортни манипулации при следните обосновани в проекта параметри: 

-  Максимално транспортно разстояние –  0,7 km; 

   -  Средна скорост на самосвалите в обхвата на обекта – 15 km/h; 

   -  Максимална продължителност на придвижване на самосвала (отиване и връщане) –  

2 х 2,5 = 5 минути 

   -  Обосновано в проекта време за натоварване, разтоварване, маневрени работи при 

товарене и разтоварване, регламентиран престой за почистване на коша – средно  10 

минути; 

   -  Обща продължителност на един курс на самосвал – 15 минути; 

-  Нормативен коефициент на използване на автосамосвала по време –  Кизп. = 0,83; 
-  Реална продължителност на един транспортен курс –  15: 0,83 = 18 минути. 

 Брой транспортни курсове от един самосвал – (8х65): 18 = 29 курса; 

 Брой необходими самосвали – 57 : 29 = 1,96 броя, приемаме 2 броя самосвали.  

Краен  резултат – два автосамосвала са достатъчни за транспортиране на 

среднодневното количество от 908 m
3  

хвост при 8 часов работен ден в 5- дневна работна 

седмица. 
 

Необходима механизация: 

Необходимите транспортни средства и тежка механизация, които ще се използват за 

изпълнение на ИП (подготовка на площадката на ”Лъки-2 язовир” и експлоатация) 

включват следните примерни видове машини: 

- Дизелови автосамосвали (2 броя, 20-тонни, клас EURO IVи EURO V, с работен обем 

на коша 16 m
3
,със задно изсипване) за транспорт на насипни материали; 

- Багер или челен товарач (1 брой) с обем на кофата 1,5 m
3
 за добивни работи; 

- Булдозер (1 брой) за разриването на насипания осушев хвост; 

- Вибрационен валяк за уплътняване телата на двете каменно-насипни преградни 

стени на секциите и слоевете насипан хвост. 
 

Обслужващ персонал: 

При сега действащото  производство  на ОФ ”Лъки”– общо 108 души, от които 5 

души за сега действащото хвостохранилище ”Лъки-2 язовир”; 

Съгласно новия проект – допълнително още 7 човека, в т. ч. 2 шофьори на авто-

самосвали, 2 машинисти строителна механизащия (един багерист и един булдозерист) и   

3 общи работници. 

Работата ще се организира от началника на хвостохранилището и пряко подчинения 

му  координатор по безопасност и здраве (непосредствено ангажиран с контрола за 

безопасност на труда и изправността на оборудването на обекта). 
 

1.3. Етапи за реализация на проекта за ИП (подготовка на терена, експлоатация и 

извеждане от експлоатация)  

Съгласно ИП, проектът на ”СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД  за преустройството на 

хвостохранилище ”Лъки-2 язовир” в съоръжение за ”сухо депониране” на хвост ще се 

реализира в три последователни етапа: 

Първи етап  – подготовка на площадката.  Включва подравняване и уплътняване на 

терена, изпълнение на предвижданата в проекта система за отвеждане от площадката на 

дъждовни води от водосборните зони на наличните три дерета. 
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Втори етап  – депониране на хвост в Секция 1 на депото със своевременна  поетапна 

рекултивация  (техническа и биологична) на запълнените с хвост площи в Секция 1. 
 

Трети етап  – депониране на хвост в Секция 2. По аналогичен начин се запълва и 

Секция 2 с хвост.  
 

След приключване на депонирането на хвоста в Секция 2 и рекултивацията й, следва 

процедура по извеждане от експлоатация и период на следрекултивазионен мониторинг на 

площадката, за който Дружеството изготвя  и утвърждава специална програма. 

 

1.4. Необходимост от разрешителни свързани с инвестиционното предложение 

Освен необходимата документация, свързана с процедурата по Доклада за ОВОС, 

реализацията на ИП не изисква други разрешителни. 

 

1.5. Връзка с други съществуващи или планирани в района инвестиционни 

предложения –  наличие на надземни и подземни комуникации, защитени водни 

обекти, санитарно-охранителни зони (СЗО), защитени територии  
 

Хвостохранилището ”Лъки-2 комплекс” за депониране на флотационен отпадък 

(хвост) се простира на около 3 km северно от град  Лъки, в терасата на река Лъкинска 

(Юговска), на надморска височина, съответваща на котите от 610 до 640. В района на 

съоръжението няма защитени водни обекти, в т. ч. и санитарно-охранитерни зони. Като   

се изключи  ЗЗ ”Родопи средни” (код 0001031), която частично се припокрива със  ЗЗ 

”Добростан“ (код BG 0002073), в географска близост до хвостохранилището няма 

защитените територии –  резервати (Р) защитени местности (ЗМ) и природни 

забележителности (ПЗ), които да налагат специална защита (виж по-нататък т. 3.6).  

В района няма ж.п. линия и не минават магистрални пътища. Единствената пътна 

транспортна комуникация е третокласният републикански път III-861, с дължината  42,3 

km, преминаващ през територии на Пловдивска и Смолянска област. Път III-861 се 

отклонява наляво при 45,2 km на Републикански път II-86 (при пътен разклон Юговско 

ханче), насочва се на юг по долината на р. Юговска, изкачва се до с. Югово, след което 

отново слиза в долината на реката при град Лъки и продължава нагоре по долината на 

река  Джурковска, минава през селата Джурково и Здравец и достига билото на 

Переликско-Преспанския дял на Родопите. Там завива на запад и по билото достига до 

седловината Рожен, където отново се свързва с път II-86.  По протежението на път IIІ-861 

от него се отделят два третокласни пътя –  при 13,6 km северно от г. Лъки, път III-8611, 

наляво през селата Белица, Загражден и Давидково, и при 40,1 km, надясно – път III-8612 

до астрономическата обсерватория ”Рожен”. 

В близост до хвостохранилището, път III-861 минава високо на север на нива от   

660 - 700 m н. в., без опасност от каквито и да са въздействия от прахови емисии и шумово 

натоварване,или евентуални аварийни ситуация на ”Лъки-2 комплекс”.  

Като подземна комуникация трябва да се посочи изградения от Дружеството тунел, 

по който е отбита река Лъкинска в обхвата на чашата на ”Лъки-2 язовир”  (виж фиг. 1.7-1 

в  т. 1.7.2). Отбивният тунелът е преоразмерен срещу евентуална ”висока вълна” на реката  
и осигурен от заприщване. 

Съгласно ИП, с проектана ”СВЕКО  ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД  се предвижда 

преустройство на хвостохранилище ”Лъки-2 язовир” в съоръжение за ”сухо депониране” 

на хвост, да се изпълнява на терени в сервитута на хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс”, 

без да се засягат нови площи и без необходимост от изграждане на нова техническа 

инфраструктура (външни пътища, електропроводи, водопроводи и др.), така че не се 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_II-86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8A%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%8F%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_II-86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8A%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-8611
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-8612
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD_(%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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предвиждат връзка с други съществуващи или планирани проекти и инвестиционни 

предложения. 

 

1.6.  Използвани суровини и спомагателни материали, природни ресурси и 

енергийни източници за реализация на ИП  

Изпълнението на ИП съгласно  проектана ”СВЕКО  ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД  за 

реконструкция на ”Лъки-2 язовир” в съоръжение за ”сухо депониране” на хвост ще 

изисква неголеми количества спомагателни материали. 

За изграждането на междинните стени между двете секции и трасетата на 

вътрешните пътища ще се ползва налична скална маса от разкривки на двата рудника на 

Дружеството – ”Джурково” и ”Говедарника” (”Дружба”). За двата ретензионни басейни 

(резервоари) ще се ползват местни строителни материали – цимент, баластра и пясък. За 

целите на рекултивацията ще се ползва почвена маса от страничните скатове и тревни 

смески от тревни видове, които принадлежат към биологичните типове на коренищно-

реховотуфестите и плътно-туфестите треви. 

 

1.7. Определяне на вида и количеството на очакваните отпадъци и емисии 

(замърсяване на въздух, води и почви, шум, вибрации и лъчения – светлинни, 

топлинни, радиация) в резултат на реализацията на ИП 
 

1.7.1.  Емисии в отпадъчни газове 
 

1.7.1.1. Източници на емисии 

Емисионната ситуация съгласно ИП се обуславя от два принципно различни 

източници на емисии, а именно: 

- Емисии от отработените  газове на транспортната и изкопно-насипната техника; 

- Прахови емисии от разпрашаване и отнасяне от вятър на фини прахови частици 

хвост от осушени зони на съоръженията  през сухите и горещи дни на годината; 
 

А. Емисии от транспортната и изкопно-насипната техника 

За изпълнението на ИП съгласно проекта на ”СВЕКО  ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД  (фаза 

работен проект) се предвижда транспортна техника и тежка механизация включваща: 

- Два броя дизелови 20-тонни самосвали, отговарящи на емисионни стандарти EURO 

IV  и  EURO V; 

- Един багер (или челен товарач) и един булдозер (приемаме Kamatsu PC-400-7) с 

дизелови двигатели с вътрешно горене  (ДВГ). 

Замърсяването на атмосферния въздух на територията на обекта ”Лъки-2 язовир” 

през периода на подготовка на площадката и следващото изпълнение на проекта ще се 

дължи главно на изпусканите в атмосферата отработени газове от ДВГ. Основните вредни 

вещества, замърсяващи атмосферния въздух, са емисиите от CO, NOx, SO2, въглеводороди 

и прах (респективно сажди). Тези емисии са ограничени по време и количество в рамките 

на работния ден – една 8-часова дневна  работна смяна в пет дни в седмицата,в течение на 

6 месеца в годината (виж по-горе т. 1.2.4 ),  респективно  ЕФРВ от средно 2730 часа в 
годината.  

В таблица 1.7-1 са дадени примерните основни технически характеристики на 

дизеловите двигатели на използваната техника при изпълнение на реконструкцията на 

обекта в съоръжение за ”сухо депониране”на хвост. 
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Таблица 1.7-1 

Характеристики на машините при нормален режим на експлоатация, които ще      

обслужват площадката на ”Лъки-2 комплекс”  

 

Машини, обслужващи 

 

Мощност 
Разход на  

гориво 
1/
 

Количество 

емитирани 

площадка  ”Лъки-2 язовир” к.с. kW dm
3
/h kg/h газове,Nm

3
/h

  2 / 

1. Багер (или челен товарач)  ”Kamatsu” 300 221 22,5 18,00 235 

2.  Самосвал дизелов ”Volvo”            360 256 46,4 37,36 485 
1/  

Дизелово гориво съгласно Наредба за изискванията за качество на течните горива, реда и начина 

на техния контрол (Обн. ДВ бр. 66/25.07.2003 г., посл.изм. и доп. бр. 36/10.05.2011 г.); 
2/

  Количества изхвърляни газове от една машина,  пресметнати на база 13,0 Nm
3
газове от 1,0 kg  

дизелово гориво при  нормален  режим на работа. 

 

Определяне на емисиите на вредни вещества в изгорелите газове на ДВГ  на 

транспортната и изкопно-насипната техника 

За определяне на вредните емисиите в изгорелите газове от ДВГ на тежко-товарната 

механизация  е използвана методиката на CORINAIR 2005 – за пътен транспорт  

(SNAPCODE  0703–  тежкотоварни автомобили в т. ч. с дизелови двигатели) и за 

промишлена техника (SNAPCODE  080800  –  багери, булдозери, фадроми и др. с дизелови 

двигатели  на земеделска, горска и промишлена техника с мощност от 50 до 500 kW).  

Съгласно  CORINAIR 2005, генерираните емисии се разглеждат като: 

- Първични емисии, получавани вследствие пряко изгаряне на горивото (СО2  и 

безвредни водни пари); 

- Вторични емисии, получавани вследствие на непълно изгаряне (окисление) на 

горивото (СО, въглеводороди  и  прахови частици при дизела) както и на окисляване на 

определени компоненти от атмосферния въздух (NOx от азота във въздуха) или добавки  в 

горивото, присъстващи в горивната камера на ДНГ (SO2  от изгаряне на сярата в горивото 

и смазочните масла).  

За предварителна оценка на емисиите при работа на дизеловите самосвали на 

площадката са използвани емисионните стандарти  EURO IV - EURO V, дадени в таблица 

1.7-2. В следващата таблица 1.7-3 са представени стойностите на емисионните фактори 

(EF, g/kg гориво) по данни от CORINAIR 2005, код 080800. За пълнота на изложението са 

обхванати трите групи замърсители, независимо от това, че значение ще имат главно 

азотните оксиди (като NO2), СО  и прахови частици - сажди. 

На основата на данните за разход на гориво на дизеловите двигатели на машините  

(ползвани са данните за EUROV -2008 от таблица 1.7-2) и стойностите на емисионните 

фактори са определени средно-часовите емисии на съответните замърсители (в g/h, mg/h 

или μg/h) и техните концентрации в изхвърляните в атмосферата отработени газове (в 

mg/Nm
3
 или μg/Nm

3
), представени в следващата таблица  1.7-4. 

 

 Таблица 1.7-2  

Емисионни стандарти EURO (в  g/kW.h) за дизелови двигатели на тежкотоварни 

автомобили (Директива 99/96 ЕС) 

  Допустими емисии, g/kWh 

Дизел (от месец, година) Тест CO HC  
1/ 

NOx  
2/ 

PM  
3/ 

SO2   
4/ 

EURO IV (10. 2005) */ ECS &ELR 1,5 0,46 3,5 0,02 0,1 (g/kg)
  4/

) 

EURO V (10.2008) */ ECS &ELR 1,5 0,46 2,0 0,02 „ 

EURO V (01. 2013) **/ WHSC 1,5 0,13 0,13 0,01 „ 

*/  Съгласно Direcrive 2005/55/EC; **/  Съгласно Regulation 582/2011 (съответна на 

американски  стандарт US 2010 ); 
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1/ 
HC  – въглеводороди в изгорелите газове; 

 2/ 
NOx  –  азотни оксиди (NO2 , NO и N2O,  дадени като еквивалент наNO2); 

3/ 
PM  –  фини прахови частици(сажди), еквивалент на количеството събрани частици чрез  

филтърни измервания при изгаряне на дизелово гориво; 
4/ 

SO2  –  емисии на серни оксиди като SO2, в грамове от 1 kg изгоряло дизелово гориво. 
 

          Таблица 1.7-3 

Емисионни фактори (ЕF, g/kg гориво) за извънпътна техника с ДВГ, използващи 

дизелово гориво за трите групи замърсители – съгласно CORINAIR 2005, код 080800 

 Емисионен фактор (ЕF ) според вида на извънпътната техника 

Замърси- 

тели 

Земеделска 

техника 

Горска 

техника 

Промишлена 

техника 

За механизацията 

на  ”Лъки-2 язовир” 
 

I-ва група замърсители  (ЕF, g/kg гориво)   *
 /
 

NOx 50,5 50,3 48,8       48,8 

CO 16,0 14,5 15,8       15,8 

PM (сажди) 5,87 5,31 5,73          5,7 

NMVOC 7,25 6,80 7,08 7,08 

CH4(НС) 0,17 0,17 0,17 0,17 

NH3 0,007 0,007 0,007 0,007 

II-ра група замърсители  (ЕF, mg/kg гориво) *
 / 

Кадмий - Cd 0,01 0,01 0,01 0,01 

Хром  -   Cr 0,05 0,05 0,05 0,05 

Мед   -   Cu 1,7 1,7 1,7 1,7 

Никел -  Ni 0,07 0,07 0,07 0,07 

Селен -  Se 0,01 0,01 0,01 0,01 

Цинк -  Zn 1,0 1,0 1,0 1,0 

Олово - Pb Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

III-та група замърсители  (ЕF, μg/kg гориво)
  2/

 

DIOX 10,9.10
-3

 10,9.10
-3

 10,9.10
-3

 10,9.10
-3 

*
 / 
 Емисионните фактори важат и за дизелови двигатели на тежкотоварни автомобили. 

Означения:  NMVOC – неметални летливи органични съединения; РМ – прахови частици;       
HC – въглеводороди; DIOX – диоксини и фурани. 
 

Таблица 1.7-4 

Емисии на замърсители и съдържанията им в отпадъчните газове от руднична и 

транспортна техника на площадка ”Лъки-2 язовир” (съгласно CORINAIR 2005) 
 

 

Параметри 
 

Мярка 
Стационарни 

 източници 
1/ 

Мобилни  източници 

(самосвали)
2/ 

  За 1 бр. За 1 бр. За 2 бр. 

1. Разход на гориво
  3І

 dm
3
/h 22,5 46,7  93,4 

 kg/h 18,0 37,36  74,72 

2. Емитирани изгорели газове
  4/

 Nm
3
/h

 
235 485 970 

3. Емисии на замърсители,  в т. ч.:     
I-ва група:      - NOx g/h 878,4 1823,2    3646,4 

                         - CO g/h 284,4 590,3   1180,6 

                         - PM (сажди) g/h 102,6 212,9    425,8 

                          - НС g/h     3,1   6,4 12,8 
                         - NMVOC g/h 127,4      264,5 529,0 

                          - NH3 g/h Н.д. Н.д. Н.д  

II-ра група:      - Cd mg/h 0,18 0,37 0,74 
                           -Cr mg/h 0,90 1,87 3,74 

                           - Cu mg/h 30,60 63,51 127,02 

                          - Ni mg/h 1,30 2,62 5,2,4 
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                         - Se  mg/h 0,18 0,37 0,74 

                         - Zn  mg/h 18,0 37,36 74,72 

III-та група:    - DIOX μg/h 0,20 0,41 0,82 

- PAN μg/h Н.д. Н.д Н.д. 

4.Съдържание в емитираните газове     

I-ва група:      - NOx mg/Nm
3
 3740 3760 7480 

                         - CO mg/Nm
3
 1210 1220 2440 

                         - PM (сажди) mg/Nm
3
 435 440 880 

                          - НС mg/Nm
3
 13,2 13,2 26,4 

                         - NMVOC mg/Nm
3
 542 545 1090 

                          - NH3 mg/Nm
3
 Н.д. Н.д. Н.д.  

II-ра група:      - Cd mg/Nm
3
 0,00077 0,00077 0,00154 

                           - Cr mg/Nm
3
 0,0038 0,0038 0,0076 

                           - Cu mg/Nm
3
 0,130 0,131 0,262 

                          - Ni mg/Nm
3
 0,0055 0,0055 0,0110 

                         - Se  mg/Nm
3
 0,00077 0,00077 0,00154 

                         - Zn  mg/Nm
3
 0,077 0,077 0,154 

III-та група:    - DIOX μg/ Nm
3
 0,00085 0,00085 0,0017 

                         - PAN μg/ Nm
3
 Н.д. Н.д Н.д 

1/
 Съгласно методика CORINAIR 2005, код на процеса (SNARCODE) 070Х000)  – багер и булдозер 

2/ 
Покриват емисионните стандарти  EURO IV  (произведени след 2008 г.);  

3/ 
Съгласно Наредба за  изискванията за качество на течните горива, реда и начина на техния 

контрол (Обн. ДВ бр. 66/25.07.2003 г., последно изм. и доп. бр. 36/10.05.2011 г.); 
4/

 Количество отделяни газове:  13,0 Nm
3
 от 1,0 kg дизелово гориво. 

Означения:  NMVOC – неметални летливи органични съединения;  РМ – прахови частици; 

НС – въглеводороди; DIOX – диоксини и фурани;  PAN – полицикличви ароматни въглеводороди. 
 

Емисии на серни оксиди 

Eмисионият фактор за серен диоксид за ДВГ с дизелово гориво е  ЕF = 0,1 g/kg 

дизелово гориво (съгласно методиката CORINAIR 2005, код на процеса (SNARCODE) 

070Х000).  При използване на дизелово гориво, което да съответства на нормативните 

изисквания за съдържание на сяра  (Наредба за  изискванията за качество на течните 

горива, реда и начина на техния контрол - Обн. ДВ бр. 66/25.07.2003 г., посл. изм. и доп. 

бр. 36 от 10.05.2011 г.) и при съответствие  с изискването самосвалите да покриват 

емисионните стандарти  EURO IV-  EURO V , генерираните емисии от SO2 ще бъдат 

твърде малки. Това се потвърждава с приведените в таблица 1.7-5 изчислени стойности за 

емисии на SO2  (g/h)  и съдържания на SO2  (mg/Nm
3)  в отработените газове. 

 

Таблица 1.7-5 

Емисии на серен диоксид в отработените газове от ДВГ с дизелово гориво на 

условно приетите като ”псевдостационарни източници” машини и самосвали 

Параметри Мярка Багер/булдозер Дизелови самосвали          

  (за 1 бр.) за 1 бр. за 2 бр. 

1Разход на гориво 
8/

 dm
3
/h 22,5 46,7 81,4 

 kg/h 18,0 37,36 74,72 

2. Емисионен фактор за SO2, (ЕFSO2)
3/ 

g/kg 0,1 0,1 0,2 
3.  Емисии на SO2, (CSO2) g/h 1,8 3,74 7,48 

4. Емитирани газове 
4/
 Nm

3
/h

 
235 485 970 

5.Съдържание на SO2 в емитираните 

отпадъчни газове 

 

mg/Nm
3
 

 

7,7 

 

7,7 

 

7,7 
1/

 Самосвалите трябва да покриват емисионните стандарти  EURO IV- EURO V); 
2/ 

Съгласно  Наредба за  изискванията за качество на течните горива, реда и начина на техния 
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контрол (Обн. ДВ бр. 66/25.07.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 36/10.05.2011 г.); 
3/

 Съгласно методика CORINAIR 2005, код на процеса (SNARCODE  070Х000); 
4/

 Количество отделяни газове:  13,0 Nm
3
 от 1,0 kg  дизелово гориво.

 

 

На основата на приведените по-горе данни за прахогазови емисии от ДВГ на 

предвижданата за изпълнение на ИП механизация, в Доклада за ОВОС ще бъдат 

представени резултатите от моделно изследване за определяне на имисионната ситуация и 

обхвата на въздействие в района на обекта. 
 

Б. Неорганизирани прахови емисии от механично разпрашаване на хвост 

Наред с емисиите от ДВГ, предпоставки за възникване на неорганизирани (дифузни) 

емисии се създават при работата с прахообразни продукти (в случая осушен хвост) на 

открити  производствени площадки. В случая, източници на неорганизираните емисии от 

прах могат да бъдат както работните площи на секциите за депониране на хвоста, така и 

извършваните транспортни итоваро-разтоварни операции.  

За ограничаване на първите емисионни източници е предназначената специална 

оросителна система на площите за депониране на хвоста. Наред стова се предвижда: 

- Своевременно рекултивиране на вече запълнените с хвост участъци от съответната 

секция съгласно утвърдената процедура (виж по-горе т. 1.2.3). 

- Изпълнение на утвърдените предписания за следрекултивационен мониторинг на 

всички площи на обекта, така че да се осигури и защита на депонираната почва от 

дъждовна и ветрова ерозия за неограничено дългия период на съхранение на хвоста  и  

поддържане на тревните площи в добро състояние (поливане, подстригване и др.). 

За ограничавание на прахови  емисии, в съответствие с изискванията на Чл. 70 на 

Наредба № 1/27.06.2005 г., се налага перманентно поддържане на хигиена на пътищата, 

като не се допуска разпиляването на хвост при транспортни и товаро-разтоварни 

операции, в т. ч.: 

- Изисквания за оптимизиране на товаро-разтоварните работи и намаляване  

прахоуноса чрез използване на подходяща техника и транспорно средство,  намаляване на 

височината на насипване в транспортното средство, плавен старт на транспортното 
средство и др. (Наредба № 1/2005 г., Чл. 70, ал. 2); 

- Изисквания  за ограничаване или прекратяване на товаро-разтоварните и 

транспортни работи при високи скорости на вятъра (Наредба № 1/2005г., Чл.70, ал. 4); 

- Изисквания за използване на затворени или покрити с платнища  транспортни 
средства по пътищата от националната мрежа (Наредба № 1/2005 г., Чл. 70, ал. 6); 

- Изисквания за редовно почистване с оросяване на всички временни вътрешни 

пътища на територията на хвостохранилището (Наредба № 1/2005 г., Чл. 70, ал. 6). 

Флотационният отпадък съдържа фино смляна скална маса, която при определени 

външни условия може да се разпрашава от сухи площи при силен вятър. Хвостът в хвосто-

хранилище ”Лъки-2 временно” се намива във вид на суспензия (пулпа) и контролът на 

праховите емисии се осъществява като отпадъкът се поддържа във влажно или частично 

оводнено състояние. Част от т. нар. ”осушен хвост” се изземва и пренася с автотранспорт 

в оформени в чашата на ”Лъки-2 язовир”  две секции-депа за сухо депониране. Предвижда 

се откосите на ”Лъки-2 язовир”  да се рекултивират постепенно  през следващите години, 

съобразно изготвен и утвърден план за рекултивация, изпълнението на който ще протича 
паралелно със запълването на секциите за сухо депониране на хвоста. 

Съгласно изискванията, в ИП трябва да се предвидят ефективни мерки за 

ограничаване на прахови емисии от ветрово разпрашаване. В основния документ за 

НДНТ при управление на отпадъците от минно-обогатителните дейности– Reference 
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Document on Best Available  Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in 

Mining Activities,January 2009 (BREF Code MTWR), за хвостохранилищата се 

препоръчват няколко варианти за ограничаване на “залпови” емисии от прах, вдигнат 

от суха плажна ивица при силен вятър през горещи дни в годината(BREF Code MTWR, 

т. 4.3.4 - Dast prevention): 

- Оросяване с вода на сухата плажна ивица на хвостохранилището; 

- Използване на свързващи вещества (адетиви), например битуминозна емулсия за 

оросяване, варно мляко и др.; 

- Режим на многоточково променливо намиване на пулпа хвост, така че да се 

осигури мокра повърхност по целия периметър на хвостохранилището; 

-   Постоянно съхранение на отпадъка под водно огледало за цялата площ на 

хвостохранилището (като екстремен вариант).  

За разглеждания случай на хвостохранилище от намивен тип, като най-подходящ 

метод за ограничаване на ветровото разпрашаване се приема оросяването на сухата 

плажна ивица при режим на многоточково намиване на хвоста. Този принцип на защита 

от прахови емисии от ветрово разпрашаване е възприет и в изготвения проект на 

оросителна система за хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс”, който подлежи на 

изпълнение (работен проект на ”СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД  –  EH589.00.OR07-06BO,  

част ”ВиК - Оросителна система”). 

Трябва да се изтъкне обаче, че относително високото съдържание на глинести 

минерали в хвоста е причина за получаване на ”плътна коричка” в повърхностня слой на 

хвоста в клетката за осушаване и грайферно изземване. Така формираната суха коричка 

предпазва осушената площ на хвостохранилище ”Лъки-2 временно”  от механично 

разпрашаване и прахоотнасяне дори при относително силен вятър. Наред с това, 

благоприятно по отношение на неорганизирани прахови емисии, е относително високата 

влажност на т. нар. ”осушен хвост”, която ограничава механичното му разпрашаване при 

изгребването с багер (или челен товарач), товаренето на самосвали, транспортирането и 

следващото разтоварване и разстилане с булдозер на терен от съответната секция за 

депониране. В дълбочина на пласта ”осушен хвост”, влагата варира от 7-8 до 10-12 %, 

което е напълно достатъчно хвостът да се отнася като ”влажен пясък”и да не се 

разпрашава.  Независимо от тези обстоятелства,”СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД  предлага 

разработен проект за реконструкция на наличната оросителна система на стената на 

”Лъки-2 временно”.  

 

1.7.1.2.  Прогноза и оценка на предполагаемото въздействие 

На основата на направената обосновка  (виж по-нататък т. 3.1)  относно влиянието на 

климатични и метеорологични фактори в района, и като се има предвид, че в района на 

ИП практически няма промишлени замърсители, може да се направи изводът, че при 

сегашната ситуация, атмосферния въздух практически не търпи негативни въздействия. 

Независимо от това, в Доклада за ОВОС  ще бъдат представени допълнителни резултати 

от количествената оценка на имисионната ситуация, възникнала при експлоатация на 

хвостохранилище ”Лъки-2 язовир” като съоръжение  за”сухо депониране”  на обезводнен 

хвост. По отношение на основното замърсяване от отработени газове от дизелови ДВГ ще 

бъдат представени резултати от моделно изследване на имисионната ситуация в обхвата 

на движение на  авто-самосвалите  и работата на стационарната техника – багер (или 

челен товарач) и булдозер. 

На основата на предварителен анализ на очакваната емисионна ситуация при 

реализация на ИП може да се даде една  предварителна прогнозна оценка за очакваното 

въздействие на прахови емисии върху атмосферния въздух на  площадки на реализация на 
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ИП –  чашата на хвостохранилище ”Лъки-2 язовир”.  По отношение на интензитет и 

продължителност,  въздействието се оценява като пряко, постоянно (под допустимите 

емисионни норми) с малък интензитет. По отношение на териториален обхват – 

въздействието ще бъде локално, в границите на производствените площадки и на малки 

разстояния извън тях. Не се очакват завишени емисии поради кумулативен ефект. 

Експлоатацията на ”Лъки-2 язовир” като съоръжение за сухо депониране на хвост не 

е свързана с отделяне на интензивно миришещи вещества във въздуха. Поради това  не се 

налага определяне  разпространението на такива  миризми съгласно “Инструкция за 

определяне разпространението на неприятните миризми“ утвърдена от  МОСВ (посл. изм. 

и доп. ДВ бр. 34 от 1997 г.). 

 

1.7.2. Емисии в отпадъчни води –  източници на замърсяване, прогнозна оценка на 

предполагаемото въздействие 

Съществуваща ситуация 

Хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс“ е разположено в района на големия завой на 

река Юговска (Лъкинска), на около 3 km северно от г. Лъки и около 1 km след вливането 

на река Белишка. Емисионната ситуация по отношение на въздействие върху 

повърхностни води в района на обекта на ИП се отличава с две важни обстоятелства: 

-  Преустановено заустване на води от хвостохранилището в река Юговска; 

- Възможно замърсяване на подземните води чрез проникване на замърсени с хвост 

валежни води през наличните карстови форми в чашата на ”Лъки-2 язовир“. 

Към днешна дата, хвостохранилищния комплекс се представя само от ”Лъки-2 

временно” като действащо хвостохранилище от намивен тип с пълен рецикъл на 

избистрените води обратно в основния процес  на флотация в ОФ”Лъки”. Така, още след 

2009 г., производствената дейност на ОФ ”Лъки” и районът на хвостохранилището са 

напълно отделени от река Юговска (Лъкинска), без каквато и да е връзка и възможност за 

заустване на отпадъчни промишлени води.  Под терена на хвостохранилището реката е 

отбита в специално прокаран тунел (дължина 230 m и светло сечение 46 m
2
), както е 

показано по-долу на картата на фигура 1.7-1.  При тези обстоятелства на отсъствие на 

връзка  между хвостохранилищния комплекс и река Юговска (р. Лъкинска),  няма 

заустване на производствени отпадъчни води от флотацията, следователно изключва се    

и емисионно замърсяване на реката.  

Втората група съществени предимства на ИП е по отношение опазване на 

подземните води от пряко въздействие, а с това индиректно и останалите компоненти на 

околната среда –  повърхностни води, земни недра, почви и др.  Както беше посочено по-

горе (виж т. 1.1.2), за времето на експлоатация на ”Лъки-2 язовир” като езеро за утаяване 

на хвоста и избистряне на водите преди заустване в р. Юговска през преливника на 

язовира, поради сериозното ”окарстяване” на терени от чашата на язовира, значителни 

обеми от води и хвост са пропадали през наличните карстови форми и ”губилища” и са 

замърсявали подземните води. Замърсяването, макар и в по-малка степен, е продължило и 

след пресушаването на ”Лъки-2 язовир” чрез просмукване на валежни води (главно от 

водосбора на трите странични дерета – виж по-нататък т. 3.2.1) през наслоения хвост в 

карстовите форми на площадката. 

Предлаганият  с ИП  проект за реконструкция на ”Лъки-2 язовир” в съоръжение за 

”сухо депониране” на хвост дава сигурно  решение на този съществен екологичен проблем 

за района, благодарение на което се  отстранява и този втори източник на замърсяване на 

река Юговска –  директно и индиректно посредством подземни води. 
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Фиг. 1.7-1 

Карта на хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс” с отбивния тунел на река Юговска 

(Лъкинска)  –  мащаб 1:10 000; (публ. Годишник СУ, Геолого-географски факултет,  

книга 1 - Геология, том 103– В. Вангелова, Е. Нейкова)  

 

 

 

 

 "Лъки-2 временно” 

    ” Лъки-2 язовир” 

   Стена на         

” Лъки-2 язовир” 
   Стена на         

” Лъки-2 язовир” 
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Битово-фекални води 

По отношение на санитарно-битовите условия за обслужващия персонал се 

предвиждат отделни фургони за съблекалня, умивалня, канцелария, склад. Предвиждат се  

химически тоалетни, така че фекални води практически няма да се генерират.  В Доклада 

за ОВОС този въпрос ще намери по-подробно изясняване с представена количествена 

информация за отделните потоци отпадъчните води. 
 

Мониторинг на водите 

Повърхностни води. Местата за мониторинг на повърхностните и подземни води, 

показателите и емисионните ограничения се извършват в най-малко един пункт за 

мониторинг над хвостохранилището срещу течението и един – след него, по посока на 

естествения поток на повърхностните води.  Местата им са показани на ситуацията на 

хвостохранилището  (чертеж № 589.00.0_R17-11.001 – ”СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД ). 

Честотата на мониторинг  е два пъти годишно . 

 

Подземни води. Предвижда се пробовземането да се извършва от мониторингови 

пунктове (пиезометри) за наблюдение на подземните води – един преди хвосто-

хранилището и два след него, разположени по посоката на градиента на подземните води. 

Наблюдателните пиезометри са с дълбочина по 15 m. Местоположение им е показано на 

ситуацията (чертеж №  589.00.0_R17-09.001 –  ”СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД ). 

В Доклада за ОВОС ще бъде представена достатъчно пълна информация за 

мониторинг на водите. 

Прогнозна оценка на очакваното въздействие 

Представеният предварителен анализ показва, че в резултат от изпълнението на 

инвестиционния проект за ”Лъки-2 язовир”  се ограничават възможните източници за 

замърсяване на водите в района на обекта, така че очакваното  въздействие върху 

хидроложката и хидрографската мрежа в района може да бъде само положително.  

В района на хвостохранилището няма защитени водни обекти, в  т. ч. санитарно-

охранитерни зони, върху които реализацията на ИП да окаже негативно въздействие. 

 

1.7.3. Отпадъци 
 

1.7.3.1. Генерирани отпадъци по време на строителството (подготовката на обекта) 

В периода на подготовката на площадката на обекта се очаква да се генерират 

незначителни количества строителни отпадъци от общ характер, характеристиката на 

които, съгласно Приложение  № 1 към Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на 

отпадъците,  ДВ бр. 66/2014 г.),  е представена в таблица 1.7-6. 
 

Таблица 1.7-6 

Класификация на прогнозираните строителни отпадъци 

Код Наименование 

17 01 

17 01 07 

Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 

изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 

17 04  

17 04 05 

Метали (включително техните сплави) 

Желязо и стомана 

17 09  

17 09 04 

Други отпадъци от строителство и събаряне 

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от 

упоменатите в17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 
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При подготвителните работи на площадката се очаква евентуално използване на 

ново оборудването и части на някои съоръжения, които ще бъдат доставени в съответните 

им опаковки. От това ще възникнат  известни количества отпадъци с код 15 01 (опаковки,  

включително разделно събирани опаковки от бита), в т. ч.:  

Код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 

Код 15 01 02 – пластмасови опаковки; 

Код 15 01 03 – опаковки от дървесни материали; 

Код 15 01 04 – метални опаковки. 

Отпадъците от опаковки ще се събират разделно по кодове и на база сключени 

договори на ОФ ”Лъки” ще се предават на фирми за оползoтворяване (включително 

рециклиране) с разрешително за такава дейност. 

За битовите отпаедъци ще има предназначен контейнер, който периодично ще се 

извозва до площадката на ОФ “Лъки“ за предаване на специализирана фирва.   
 

1.7.3.2. Генерирани отпадъци по време на експлоатацията на обекта 
 

Съгласно Чл. 16, ал. 1 на Наредбата за управление на минните отпадъци (приета с 

ПМС № 1/07.01.2016 г.) …”Съоръжение за минни отпадъци е всяко пространство – 

насипище, хвостохранилище (шламохранилище) или друго, предназначено за събиране 

или депониране на минни отпадъци в твърда или в течна фаза, в разтвор или като 

суспензия…” за различни периоди от време – над 6 месеца, над 1 година, над 3 години и 

неограничено време. На това определение отговаря ”Лъки-2 комплекс” ( в т. ч. и 

подлежащото на реконструкция ”Лъки-2 язовир”)  – съоръжение (хвостохранилище) за 

депониране на флотационен отпадък (хвост) за неограничен период от време. 
 

А. Характеристика на флотационния отпадък (хвост)  

Охарактеризирането на отпадъците от флотация (хвост) на ”ЛЪКИ  ИНВЕСТ” АД  е 

извършено съгласно изискванията на чл.14 и чл. 15 на Наредбата за управление на 

минните отпадъци  (ДВ  бр. 5/19.01.2016г.), респективно  Приложение 2 към чл. 14, ал. 3 и 

Приложение 3 към чл. 15. То включва геохимична и геотехническа характеристика на 

флотационния отпадък. Представената по-долу  геотехническа характеристика на хвоста 

по отношение на основните физико-механични показатели, съответства на основния  

документ за НДНТ – Reference Document on Best Available  Techniques for Management of 

Tailings and Waste-Rock in Mining Activities,January 2009 - BREF Code МТWR, т. 2.4.1.2. 
 

 Геохимична характеристика на отпадъка 

В следващите таблици 1.7-7 – 1.7-10 са представени резултати от химически анализи 

на проби от преработваната руда и отпадъчния хвост от обогатяването, в т. ч. резултати от 

текущи анализи на проби руда и хвост от химическата лаборатория на ОФ ”Лъки”, от 

Химическата лаборатория на СУ “Св. Климент Охридски” и от “ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ” 

АД - София.  Данни за минераложкия (рационален) състав на хвоста, по отношение на 

основните минерали на цветни метали и скалната маса, е представен по-долу в таблица  

1.7-11. 
  

Таблица 1.7-7 

Химичен състав на преработваната в ОФ ”Лъки” оловно-цинкова  руда (смляна 

руда преди флотация) 

Компо- 

ненти 

Съдържания, 

% 

Компо- 

ненти 

Съдържания, 

% 

Компо- 

ненти 

Съдържания, 

% 

Олово 2,5-4,5 Мед  0,16-0,25 Стронций  0,007-0,01 

Цинк  1,7-2,7 Сребро  0,003-0,007 Рубидий  0,005-0,006 
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Желязо  3,6-4,6 Кадмий  0,007-0,012 Цирконий  < 0,002 

Манган  0,3-1,4 Калай  0,02-0,03 Молибден  < 0,001 

Силиций  6,9-7,8 Никел  0,004-0,007 Кобалт  < 0,001 

Калций  3,4-5,1 Хром  0,007-0,014 Бисмут  < 0,001 

Сяра  3,9-4,6 Фосфор  0,032-0,038 Арсен  < 0,001 

Калий  0,8-0,9 Барий  0,04-0,05 Селен  < 0,001 
 

Таблица 1.7-8 

Химичен състав на флотационен отпадък (24 компонента – по данни от текуши 

анализи на ОФ ”Лъки”) 

Компо- 

ненти 

Съдържания, 

% 

Компо- 

ненти 

Съдържания, 

% 

Компо- 

ненти 

Съдържания, 

% 

Олово 0,11-0,23 Хром  0,014-0,015 Никел  0,002-0,015 

Цинк  0,20-0,40 Титан  0,011-0,015 Барий  0,006-0,029 

Желязо  3,1-4,1 Ванадий  0,012-0,017 Стронций  0,051-0,059 

Манган  0,61-0,85 Молибден  ,002-0,003 Цирконий  0,006-0,017 

Калций  2,1-3,4 Арсен  0,009-0,018 Сребро  < 0,001 

Калий  1,2-1,5 Антимон  0,005-0,015 Кобалт  < 0,001 

Сяра  3,5-4,5 Бисмут  0,001-0,002 Калай  < 0,001 

Мед  0,022-0,024 Кадмий  0,001-0,007 Селен  < 0,001 

 

Таблица 1.7-9 

 Съдържания на тежки метали и арсен впредставителни проби флотационен отпадък 

от  хвостохранилище ”Лъки - 2 комплекс” (съдържания в ppm*
/
) 

Образец 

 № 
Cu Zn Pb Ag Sb Cd Co Ni Bi As 

VX-1 166 2007 2277 < 1 140 7 < 5 64 80 350 

VX-2 562 3815 2026 < 1 150 18 7 21 60 270 

VX-3 182 4732 2579 < 1 160 23 7 144 150 310 

VX-4 386 4877 2184 < 1 150 20 < 5 85 131 200 

VX-5 472 - 2722 < 1 157 66 < 5 22 110 220 

*/Пробите са анализирани в  химическата лаборатория на СУ “Св. Климент Охридски”  
 

Таблица 1.7-10 

Химичен състав на флотационен отпадък (хвост)  по данни от минали изследвания 

  Резултат от химическия анализ 

Компоненти Мярка Проби 1 */ Проби 2**/ 

Олово  % 0,13 0,1-0,3 

Цинк  % 0,22 0,2-0,3 

Мед  % 0,05 0,02-0,05 

Желязо  % 3,07 3,5 - 5,0 

Манган  % 2,23 0,8-2,0 

Сребро  g/t 8,0 2-5 

Кадмий  g/t 10,0 5-15 

Бисмут  g/t 18,0 10-50 

Антимон  g/t 5,2 10-50 

Сяра (обща) % 0,87 3,5-4,0 

*/ Флотационен отпадък от минал период с прилагане на пиритна флотация; 

**/ Флотационен отпадък при работа без  прилагане на пиритна флотация. 



40 
 

 

Таблица 1.7-11 

Обща минераложка характеристика на преработваните в ОФ ”Лъки” оловно-

цинкови руди и получавания флотационен отпадък 

№ Параметри Характеристика на отпадъка 

1. Наименование на  на продукта 

(руда, флотационен отпадък) 

Флотационен отпадък (хвост) от флотацията на  

сулфидна оловно-цинкова руда  

2. Източник на продукта, описание 
на минералното находище, 

използвано за производство на 

продукта 

Сулфидна  оловно-цинкова руда от находище “Дружба”. 
Рудата се добива по подземен способ със съдържание на: 

Галенит                1,20 % - 6,0 %; 

Сфалерит             1,20 % - 4,50 %; 
Халкопирит         0,25 % - 1,50 %; 

Кварц                    30,0 % - 75,0 %. 

 Рудата се подлага по пряка селективна флотация, с  
получаване та оловен концентрат, цинков концентрат и 

флотационен отпадък (хвост). 

3. Процеси, използвани при 
производството  

 Трошене, мокро смилане в топкови мелници и 
флотационно обогатяване с употребата на химически 

реагенти, класифицирани като опасни вещества. 

4. Преобладаваща минерална 
форма на цветни метали 

Галенит (PbS), сфалерит (ZnS),  халкопирит (CuFeS2), 
кварц (SiO2), калцит (CaCO3). 

5. Кристална структура Кубична, ромбична, хексаедрична, октаедрична 

6. Диапазон на концентрация в 
отпадъка  

Галенит                0,20 % - 0,75 %; 

Сфалерит              0,37 % - 1,50 %; 

Халкопирит          0,06 % - 1,40 %; 
Кварц                    90,0 % - 95,0 %. 

7. Физическа форма Ситнозърнеста   

8. Молекулна форма PbS ;  ZnS ;  FeS2 ;  CuFeS2 ;  SiO2; CaCO3. 

9. Аналитични методи  при 
определянето на веществото, 

примесите и добавките. 

Класически химически качествен и количествен анализ 
по обемен комплексометричен метод, метода на атомна 

адсорбция, рентгено-флуоресцентен метод. 

 

От представените по-горе взаимно допълващи се по компоненти резултати от 

химическите анализи на постъпващата за преработка руда (таблици 7.1-7)  и  отпадъчния 

хвост от обогатяването (таблици 1.7-8 – 1.7-11), по отношение риска от евентуални 

екологични последствия с негативен характер, може да се направят следните изводи: 

1. Не се констатират изменения в качествения състав на рудата от разработваните 

месторождения, настъпили с течение на времето от началото на тяхната експлоатация и 

водещи до рискове за негативни въздействия върху околната среда; 

2. Химическият състав на подлежащия на депониране  в хвостохранилище ”Лъки-2 

комплекс” флотационен отпадъка (хвост) не предполага екологичен риск. 
 

Геотехническа характеристика  –  физико-механични показатели на хвоста 

В периода 1991-2005 г. са изпълнявани редица проучвания за анализиране на 
геотехническите показатели на основата и намития хвост, както и проверки за 
устойчивостта на въздушния откос на ”Лъки-2 временно”. 

С проучването от ДФ ”Енергопроект” 1990 - 1991 г., по данни от пенетрационни 

опити, е определена якостта на срязване на основата (отложен хвост) под хвосто-

хранилище ”Лъки-2 временно”. Установени са близки геотехнически показатели за хвоста 

от основата под двете преградни стени. На базата на проучването основата е поделена на 
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две зони – първа зона с мощност 8 m и ъгъл на вътрешно триене φ = 18° и втора зона с 

мощност 20 m и φ = 16°. 

Показателите на хвостовия масив, в проекта ”Стабилитетни изследвания“  на 

”Нипроруда“ ЕООД от 1995 г., са определени чрез полеви статични пенетрационни опити 

в два профила. Установено е, че хвоста под кота 624, където са заложени опитите, е 

относително еднороден, с осреднена нормативна стойност за ъгъла на вътрешно триене     

φ = 30° и изчислителна φ = 25°. Проверен е стабилитета на хвостохранилището при два 

етапа на надграждане  – до коти 642 и 660. 

През 2004 г. ”Нипроруда“ ООД провежда инженерно-геоложки проучвания за 

стабилитетни изчисления на временното хвостохранилище ”Лъки-2  временно”. 

Пластовете хвост в стената и в основата са проучени с 8 сондажа, статични пенетрации в 

две точки с обща дължина 30 m, 6 броя водоналивания по ”Метода на Нестеров” върху 

плажа и въздушния откос и 31 броя проби от хвоста. 

От данните от проведените през 1991, 1995 и 2004 г. проучвания са обобщени 

резултатите от изследванията, в т. ч. и геотехническите показатели (изчислителни) за 

хвоста.  Геотехническите показатели на хвоста и материалите  в стената и основата на 

”Лъки-2 - временно” са съпоставени в таблица 1.7-12.  

 

Таблица 1.7-12 

Геотехническите показатели на хвоста и материалите  в стената и основата на 

”Лъки-2 - временно” 

 

Материал/зона показатели 1991 г. 1995 г. 2004 г. 

Хвост/основа - 1 зона (до 8 m)    

- обемна плътност [g/cm
3
] - - - 

- плътност водонаситено състояние [g/cm
3
] 1,80 1,70 1,88 

- ъгъл на вътрешно триене [°] 18 22 24 

- кохезия [кРа] 0 1.5 0 

Хвост/основа - II зона (8-22 m)    

- обемна плътност [g/ cm
3
] - - - 

- плътност водонаситено състояние [g/cm
3
] 1,60 1,60 1,88 

- ъгъл на вътрешно триене [°] 16 24 25 

- кохезия [кРа] 0 1,5 0 

Хвост - I зона (от намива) външна, зърнометрия 0>0,24 mm    

- обемна плътност [д/ст
3
] 1,80 1,65 1,79 

- плътност водонаситено състояние [g/cm
3
] 1,90 1,80 1,89 

- ъгъл на вътрешно триене [°] 30 23 24 

- кохезия [кРа] 0 0 0.5 

Хвост - II зона (от намива) междинна, зърнометрия 0,24-0,18 mm    

- обемна плътност [g/cm
3
] - 1,65 1,83 

- плътност водонаситено състояние [g/cm
3
] 1,80 1,80 1,90 

- ъгъл на вътрешно триене [°] 20 22 23 

- кохезия [кРа] 0 0 1 

Хвост - III зона (от намива) вътрешна, зърнометрия    

 0<0,18mm    
- обемна плътност [g/cm

3
 - - 1,81 

- плътност водонаситено състояние [g/cm
3
] 1,70 1,70 1,85 

- ъгъл на вътрешно триене [°] 15 21 22 
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- кохезия [кРа] 0 0 1 

Основна стена - земно/скални материали    

- обемна плътност [g/cm
3
]   - 

- плътност водонаситено състояние [g/cm
3
] - - 2,0 

- ъгъл на вътрешно триене [°]   37 
- кохезия [кРа]   0 

Руднична баластра    

- обемна плътност [g/cm
3
] 2,0 2,0 - 

- плътност водонаситено състояние [g/cm
3
] - - 2,0 

- ъгъл на вътрешно триене [°] 37 31 33 
  - кохезия [кРа] 0 0 0 

 

Лабораторните изследвания за физико-механичните характеристики на хвоста 

определят следните обобщени средни стойности за основните показатели: 

Специфична плътност 

Обемна плътност 

Обемна плътност на скелета 

Коефициент на порите 

Влажност 

Степен на водонасищане 

Показател на пластичност 

Показател на консистенция 

ρs = 2,73 - 2,79 g/cm
3 

ρn= 1,61 - 1,86 g/cm
3
 

ρd = 1,28 - 1,45  g/cm
3 

e  = 0,924 - 1,167 

Wn = 17,1- 41,7 % 

St = 0,96 - 1,0 

Ip=  22,3  

It =  0,12 - 0,33 

  По зърнометричен състав (средни стойности) хвостът се характеризира със 

следните фракции(в mm): 

 Пясък едър:  

 Пясък среден: 

 Пясък дребен: 

 Прах: 

0,69 - 2,0 

0,2 -  0,69 

0,062 - 0,2 

под 0,062 

–  4 % 

–  61 % 

–  28 % 

–  7 % 

Според БДС, по зърнометричен (гранулометричен) състав,  хвостът се определя като 

”средно едър пясък”,  а по коефициента на порите –  като ”рохъв пясък”. 
 

Б. Класификация на отпадъците съгласно Директива 2000/532/EО  и 

националното законодателство (Приложение  № 1 към Наредба № 2 от 2014 г. 

за класификация на отпадъците, ДВ бр. 66/2014 г.) 
 

Съгласно чл. 22.б, ал 1 на ЗПБ (обн., ДВ, бр.23/12.03.1999 г., посл. изм. и доп. ДВ, 

бр. 56/24.07.2015 г.), в съответствие с Директива 2000/532/ЕО и Наредбата за реда и 

начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (Обн., 

ДВ, бр. 68/31.08.2010 г., посл. изм., ДВ, бр. 84/27.9. 2013 г.), минните отпадъци се 

класифицират по реда определен с наредбата по чл. 22.к на ЗПБ, в съответствие с кодовете 

в Приложение 1 към Наредба № 2 от 23.06.2014 г. (ДВ бр. 65/2014 г.), според степента на 

риска за околната среда и човешкото здраве, на основата на техните качествени 

характеристики. В тази връзка, внасяният за депониране в хвостохранилище ”Лъки-2 

комплекс” флотационен отпадък (хвост) трябва да се класифицира като опасен отпадък с 

код 01 03 05 (*) ”Други отпадъци от обогатяването, съдържащи опасни вещества” – 

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 и 2 на Наредба № 2 от 23.06.2014 г. за 

класификация на отпадъците.  

Флотационният отпадък (хвост) от ОФ ”Лъки” представлява ситнозърнеста  нерудна 

скална маса, съдържаща компоненти на вредни вещества, така че при класификацията 
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попада в категорията на опасен отпадък с посочения код 01 03 05(*). Трябва да се посочи 

обаче, че съдържанията в хвоста на опасни вещества, посочени със свойствата Н3 до Н8, 

Н10, Н11 и Н13  на Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2, т. 1 и т. 3 буква ”б” на Наредба № 2 

от 23.06.2014 г., които са потенциално вредни за околната среда и човешкото здраве, 

сумарно са под 5 % от масата на хвоста, а поотделно са в количества, които не превишават 

граничните стойности, определени в  Приложение 2 към чл. 6, ал. 2, т. 1 и т. 3  на 

Наредбата. Тези обстоятелства ще бъдат осветлени по-подробно в Доклада за ОВОС в т. ч.  

и с резултати от аналитичното определяне на киселинния (КП) и  неутрализационния 

(НП) потенциаили, както и на киселинно-неутрализационния потенциал (КНП = 

НП/КП) на подлежащия на депониране хвост. 

Съгласно документа за НДНТ за минната промишленост, киселинно-генериращата 

способност на сулфидните минерали на желязото (преди всичко пирит)  дава т. нар. 

”киселинен потенциал” на отпадъка (КП  или AP-Acid Potential – BREF Code МТWR, 

т.4.3.1.1 - Prediction of ADR potential). Противодействието (неутрализирането) на КП в 

отпадъка се дава с т. нар. ” неутрализационен потенциал”(НП или NP-Neutralisation 

potential). КП се определя от съдържанието на сулфидна сяра главно под форма на 

пирит, а неутрализационният потенциал  –  от съдържанието на алкални (например       

К-, Na-оксиди) и алкалоземни минерали (например CaCO3 и  MgCO3), или алкални 

алумосиликати (например KAl2O8, KAl(AlSi3O10)(ОН)2 или KMg1,5Fe1,5AlSi3O10(ОН)2 ). 

Направените изследвания и анализ налагат изводът, че флотационният отпадък 

(хвост), класифициран като опасен отпадък с код 01 03 05 (*), …”съдържа потенциално 

вредни вещества за околната среда и здравето на човека, включително във фините частици 

на отпадъка, в количества непревишаващи граничните стойности, определени в 

Приложение 2 към чл. 6, ал. 2, т. 1 и т. 3  на Наредба № 2/2014 г.”.  

Управлението на  флотационния  отпадък (хвост) ще се осъществява съгласно 

утвърден План за управление на минните отпадъци (ПУМО), разработен на основата на  

Закона за подземните богатства (ЗПБ – обн., ДВ, бр.23/12.03.1999 г., посл. изм.и доп. ДВ, 

бр. 56/24.07.2015 г.) и  новата Наредба за управление на минните отпадъци (приета с ПМС 

№ 1/07.01.2016 г., обн. ДВ. бр.5/19.01.2016 г.), в съответствие с Чл. 22 г, ал. 3 на ЗПБ (обн. 

ДВ бр. 23/12.03.1999 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 56/24.07.2015 г.) и”Директива2006/21/EО 

на Европейския парламент и на ЕС за управление на отпадъци от добивната 

промишленост”. ПУМО се съобразява с принципа за устойчиво развитие, основавайки се 

на Най-добрите налични техники, като са взети предвид техническите характеристики на 

новото съоръжението за минни отпадъци (реконструираното хвостохранилище ”Лъки-2 

язовир”), неговото местоположение и местните условия на околната среда.  

Актуализираният ПУМО ще бъде представен като Приложение към Доклада за 

ОВОС. 

 

1.7.3.3. Предварителна оценка за въздействе на отпадъците 
 

С предлаганата в ИП своевременна поетапна рекултивация на площадката за ”сухо 

депониране” на хвоста се постига екологосъобразно съхранение за неограничен период от 

време. Предварителната оценка показва, че предвижданите в тази насока мерки 

ограничават по-нататъшното въздействие на депонирания хвост върху основните 

компоненти на околната среда – директно върху геоложка основа в силно окарстения 

район на хвостохранилището  и  върху подземни и повърхностни води, както и 

индиректно върху земи и  почви в района, върху флората и фауната, включително и 

местообитанията в защитените зони по Натура 2000. 

По-пълна обосновка на оценката ще бъде представена в Доклада за ОВОС. 
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1.7.4. Шум, вибрации, лъчения – светлинни, топлинни, радиация 

1.7.4.1. Източници, предвидени в инвестиционното предложение 

По време на подготовката на площадката за ”сухо депониране” на хвост и при  

експлоатация на обекта, източник на шум в околната среда ще бъде технологичното 

оборудване,  към което се  включва обслужващия автотранспорт – 20-тонни дизелови 

самосвали (2 броя в 8-часова дневна работна смяна), както и един ”псевдо-стационарен” 

багер (или челен товарач)  на бермата на хвостохранилище ”Лъки-2 временно” и един 

булдозер, работещ в ограничен обхват в секция на новопроектираното депо за осушен 

хвост. По данни от литературни източници и собствени измервания, нивата на излъчвания 

шум, в непосредствена близост до работещата техника   са в граници  80 ÷ 105 dBA.  

В ДОВОС ще бъдат дадени шумовите емисии в околната среда от основните 

предвидени типове машини, въз основа на предоставени от Възложителя паспортни данни 

за шумовите им характеристики (ниво на шум L, dBA, или ниво на звукова мощност Lw, 

dBA), или по данни от аналогични обекти. Може да се очаква еквивалентно ниво на шума 

до 90 dBA, в непосредствена близост до работещите машини и съоръжения и превишение 

на граничната стойност за  шум, за производствено- складови зони 70 dBA, през деня. 

Източник на шум при експлоатацията на обекта е и обслужващият товарен  

транспорт, който ще се движи по съществуващия  технологичен път, до „Лъки - 2 язовир“. 

В ДОВОС ще бъде определена очакваната шумова характеристика на този транспортен 

поток, въз основа на предвидената дневна производителност,  товароподемност и скорост 

на товарните коли.  
 

Прогноза и оценка на очакваното въздействие 

Режимът на работа на обекта е прекъснат, цикличен (пет  8-часови  дневни смени в 

седмицата). Площадката на обекта е в отдалечен горски терен със специфичен релеф 

(стръмни и високи скатове около нея). Близките населени места отстоят на повече от з км. 

От дейностите, извършвани на площадките на обекта не се очаква шумово 

въздействие върху населените места в района, поради големите им отстояния и 

екраниращата роля на планинския релеф. 

В ДОВОС ще бъде определено очакваното общо ниво на шума, при едновременна 

работа на стационарните източници на шум (багер, булдозер) и обслужващия товарен 

транспорт и ще бъде оценено по отношение на нормативното изискване за шум, за 

производствено- складови територии и зони. Очаква се допустимата стойност  70 dBA по 

границите на депата да се превишава само при работа на машините в непосредствена 

близост до тях. 

Данните от изследванията за шумова доза върху работещите от аналогични 

производства показват съответствие с допустимата норма от 85 децибела за повечето 

работни места, като има  незначителни надвишения на отделни работни места – в близост 

до излъчващи силен шум съоръжения, в т. ч. тежкотоварните транспортни средства и 

тежката механизация. 
 

1.7.4.2. Вибрации и лъчения 
 

Вибрации 

Машините, които ще работят на откритата площадка на хвостохранилище ”Лъки-2 

язовир”, ще бъдат от ново поколение и с производствени характеристики за вибрации в 

допустимите норми. Вибрациите много бързо затихват на разстояние, поради което не 

могат да бъдат разглеждани като опасен фактор за околната среда като цяло. Не се очаква 
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оборудването и съоръженията да бъдат източник на вибрации в работната среда по време 

на подготовката и експлоатация на обекта.  
 

Нейонизиращи лъчения 

Към нейонизиращите фактори се отнасят постоянните и свръх нискочестотни 

електрични и магнитни полета, радиочестотните електро-магнитни полета (ЕМП), 

микровълните и оптичните и лазерни лъчения. Най-важните за работната и околна среда 

са електромагнитните полета с промишлена честота, каквито са подстанциите и 

електропроводите с високо напрежение, генераторите и мощните електродвигатели, които 

създават ЕМП в свръхнискочестотния диапазон.  Дейностите, по време на реализация и 

експлоатация на обекта, няма да бъдат източник на не-йонизиращи лъчения в околната 

среда и жилищната зона на близките населени места. 
 

Топлинни  лъчения 

При производсснтвените дейности за подготовка на терена и експлоатацията на 

хвостохранилището за ”сухо депониране” на хвост на открита площадка не се използват 

съоръжения генериращи топлинни лъчения. По време на реализация и експлоатация на 

обекта на ИП, дейностите не са източник на топлинни лъчения в околната среда и в 

жилищните зони на най-близко разположените населени места. 
 

Радиоактивни  лъчения 

При проучванията и минната дейност на рудните находищата на ”ЛЪКИ ИНВЕСТ” 

АД  и извършени изпитания за радиоактивност на оловно-цинковите руди от находищата 

”Джурково” и ”Говедарника” (”Дружба”)  не е установена радиоактивност. Поради това, 

не се очаква и депонираният флотационния отпадък (хвост) на площадката на хвосто-

хранилището да бъдат източник на радиоактивни лъчения в околната среда и жилищна 

зона на близко разположените населени места (виж Текстови приложения 3).  

 

1.7.5. Опасни вещества 
 

Като изключим флотационните реагенти, използвани при флотацията на оловно -

цинковите руди (ксантогенат, натриев цианид, натриев сулфид, меден сулфат, хидратна 

вар), технологията на експлоатация на хвостохранилището, съгласно изготвения проект на 

”СВЕКО  ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД,  не е свързана с използване на реагенти от категорията 

на опасните вещества.  

В Доклада за ОВОС ще бъде дадена количествена оценка за съдържащи се в хвоста 

остатъчни съдържания от тези флотационни реагенти, в т. ч. и тези на натириев  цианид. 

От категорията на опасните вещества в производството ще намират приложение 

течните горива (конкретно дизелово гориво), смазочни масла и грес за дизеловите 

самосвали. В Доклада за ОВОС ще бъде дадена пълна характеристика на тези опасни 

вещества, със съответните им  Н-фрази (”старите” R-фрази и S-фрази), както и 

предписанията за съхранение и работа с тях.  

На площадката на хвостохранилището няма в наличност и няма да се използват 

метилбромид (CH3B) и вещества от Приложение № 1 на ПМС № 254 от 30.12.1999 г. – 

посл. изм. ДВ бр 15/16.02.2007 г. за контрол и управление на вещества, които нарушават 

озоновия слой. Не се предвижда използване на суровини, материали или продукти, които 

попадат в обхвата на Наредбата за опасните химически вещества, препарати и продукти, 

подлежащи на забрана за употреба и търговия. Не се използват и не се предвижда да се 

използват също и органични разтворители, които са в обхвата на Директива 1999/13/ЕС за 
ограничаване емисиите на летливи вещества.  
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Инвеститорът ще се съобрази и със забраната да се използват стационарни противо-

пожарни инсталации, включени в Приложения № 2 и 3 на същото ПМС, на портативни 

пожарогасители, заредени с халони, както и на посочените повърхностно- активни 

вещества и смазочни материали. 

 

 

2. Алтернативи за осъществяване на Инвестиционното предложение 

Съгласно българското и европейското законодателства, процедурата по оценка на 

въздействието върху околната среда изисква разглеждането на алтернативи за 

осъществяването на всяко предлагано инвестиционно предложение. На настоящия етап на 

Задание за обхвата на Доклада за ОВОС на ИП на инвеститора ”ЛЪКИ  ИНВЕСТ” АД  е 

направен предварителен анализ на разгледаните алтернативи на технологията и  

съоръжения за експлоатация на хвостохранилище ”Лъки-2 язовир”  съгласно работния 

проект на ”СВЕКО  ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД  –  фаза работен проект. 
 

2.1. ”Нулева алтернатива” (запазване на съществуващата ситуация) 

При ”нулева алтернатива” инвестиционното предложение няма да се реализира и се 

запазва досегашното състояние на занемарен терен на ”Лъки-2 язовир”. ”Нулевата 

алтернатива” трябва да се счита за напълно несъстоятелна поради следните  важни 

съображения. 

Първо, ”нулевата алтернатива” трябва да се счита за несъстоятелна по екологични 

съображения. След извеждането от експлоатация на ”Лъки-2 язовир” поради изтичане на 

водите му в окарстения терен, остава нерешен проблем относно реалната опасност от 

замърсяване на водите в района (директно на подземните и индиректно  повърхностните 

води) от просмукване на валежни води през наличния утаен хвост (слой до 10-15 m) в 

разкрити карстови форми  и губилища в чашата на ”Лъки-2 язовир”.  В тази връзка, 

предлаганият с ИП проект дава рационално финансово осигурено решение за пълна 

рекултивация на терена в съчетание с използването му като ”сухо депо” за значителни 

количества хвост.   

Второ, ”нулевата алтернатива” трябва да се счита за несъстоятелна, тъй като без 

реализация на ИП остава нерешен пробемът с екологосъобразното съхранение на 

наличния утаен хвост в чашата на ”Лъки-2 язовир”. Предлаганата поетапна рекултивация 
на площадката с хвост дава ефективно решение на проблема.   

Трето, ”нулевата алтернатива” трябва да се счита за несъстоятелна и поради 

следните съображения от стопанско и социално-икономическо естество. Без 

”допълнително депо” за съхранение на флотационен отпадък (хвост), само с наличното 

действащо хвостохранилище ”Лъки-2 временно”, съществено се  съкращава 

експлоатационния срок ”ЛЪКИ  ИНВЕСТ” АД като цяло, което ще има негативен 

резултат за фирмата, за селищната система и страната, а именно: 

- Неизвлечени ресурси от оловно-цинкова руда, които остават като безвъзвратни 

загуби за стопанството на района и страната; 

- Загуби от възможността за осигуряване на основната за района пряка и непряка 

заетост на населението от града и околните селища (впрочем, градът е възникнал и се 

развива като минно селище);  

- Загуба на национални приходи от концесионни плащания, данъци и др. 

Като обобщение следва, че с една ”нулевата алтернатива”  са свързани редица 

потенциално негативни екологични и социално-икономически последици за района и 

страната, поради което тя е неприемлива и трябва да бъде отхвърлена. 
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2.2. Алтернативи при избора на площадката 
 

Факторите, предопределящи местонахождението на хвостохранилище ”Лъки-2 

комплекс” с двата негови подобекта  (”Лъки-2 временно” и ”Лъки-2 язовир”)  нямат 

алтернатива и разглеждането им е извън обхвата на искания в Доклада за ОВОС анализ. В 

тази връзка трябва да се посочет още следните две съществени съображения: 

- Реализацията на ИП, съгласно изготвения работен проект, ще се осъществи на 

наличните терени в сервитута на ”Лъки-2 комплекс” и не е свързана с нови площи. 

- Разкрива се възможност за благоприятно съчетаване във времето на дейността по 

”сухото” депониране на хвоста и цялостната рекултивация на площите. 
 

2.3. Алтернативи при избора на технологията за експлоатацияна ”Лъки-2 язовир” 
 

В съответствие с първоначалната технология на третиране на суспензията хвост от 

обогатяването, която е прилагана до  2008 г., ”Лъки-2 язовир” е проектиран с 

предназначение за утаяване на хвоста с избистряне на водите и включването им през 

преливник на язовирната стената в руслото на река Юговска (Лъкинска). Този начин на 

заустване на води от хвостохранилище без допълнително пречистване от евентуално 

повишени съдържания на вредни компоненти (тежки метали и неразложени флотационни 

реагенти) е минала обичайна практика, която не отговаря на изискванията за защита на 

повърхностни води и останалите компоненти на околната среда.  

Тази първоначална технология на експлоатация на ”Лъки-2 язовир” търпи пълен 

провал за окарстения терен на хвостохранилището (виж по-горе т. 1.1.2)  и след 2009 г. е 

преустановена. Възприет е режим на работа на ОФ ”Лъки” само с хвостохранилище 

”Лъки-2 временно” с пълен рецикъл на избистрените води в основната схема на 

флотация, без заустване на отпадъчни води в река Юговска (Лъкинска). Този режим на 

работа продължава и сега. Проблемът с хвостохранилише ”Лъки-2 язовир” намира ново 

проектно решение чрез технология на т. нар. ”сухо депониране” на хвоста, която за 

момента може да се оцени като принципно безалтернативна от екологична и стопанско-

икономическа позиция. 
 

2.4. Алтернативи за ограничаване  на вредните емисии във въздух и води 
 

Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух в района на хвосто-

хранилище ”Лъки-2 комплекс” след реализация на ИП остават вредни емисии в отработени 

газове на ДВГ на дизеловите автосамосвали, багера и булдозера, както и евентуални 

праховите емисии от механично разпрашаване на фини частици хвост.   

Предлаганата с ИП ефективна оросителна система няма алтернатива по отношение 

ограничаване на праховите емисии от механично разпрашаване на хвост. Използването на 

транпортна техника от класа EURO  IV  и  EURO  V осигурява възможното минимизиране 

на емисиите в отработените газове на ДВГ.  В Доклада за ОВОС ще бъде дадена 

количествена оценка на имисионната ситуация в района, получена като резултат от 

прилагане на дисперсионен модел за мобилни (дизеловите самосвали) и псевдо-

стационални (багер и булдозер) емисионни източници.  

Предлаганите с ИП проектни решения относно извеждане на водите от минаващите 

през чашата на ”Лъки-2 язовир” три дерета (виж по-нататък фиг. 3.2.1 в  т. 3.2.1) и други 

атмосферни води, както и предвижданите мероприятия за подготовка на терена с хидро-

изолация на основата на депото, нямат алтернатива по отношение на пълното ограничаване 

инфилтрацията на води и елиминирането на каквито и да са вредни емисии в подземните и 

повърхностни води н района. Тя е безалтернативна и по отношение на водо-потреблението 

за целите на флотационното обогатяване на рудите. С прилагания пълен рецикъл на 
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избистрените води от утаечния участък на ”Лъки-2 временно” обратно в основния цикъл 

на флотация в ОФ ”Лъки”, свежа производсвена вода се влага само в малки количества за 

покриване на неизбежни загуби от изпаряване и др. Независимо от това, ”ЛЪКИ ИНВЕСТ” 

АД  поддържа Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, 

подновено от Басейнова дирекция ”Източно-беломорски район” с Решение № РР-2931 от 

10.09.2016 г. (виж Текстово приложения 3). 
 

2.5.  Оценка за използване на най-добри налични техники 
 

Най добрите налични техники (НДНТ)  за минно-обогатителната промишленост  се 

представят и анализират със специализирания справочен документ  (т. нар. ”Вертикален 

ВАТ” –   http://eippcb.jrc.es; Sevilla - Spain):  Reference Document on Best Available  

Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities, January 2009 

(BREF Code MTWR). 

Направеният анализ показна, че цялостната минно-обогатителната дейност на 

”ЛЪКИ ИНВЕСТ”АД  е в съответствие с изискванията за НДНТ, в т. ч. подземния добив 

на оловни и цинкови руди (Code MTWR, т. 2.1.2 - Underground mining methods), 

флотационната преработка на рудата (Code MTWR, т. 2.3.1.5  и  т. 3.3.2.2.2) и 

управлението на минни отпадъци в хвостохранилище за флотационния отпадък (Code 

MTWR, т. 2.4.2 (Tailings dams)  и т. 4.3.1 (ARD management). 

В основния документ за НДНТ при  управление на отпадъците от минно-

обогатителни дейности се описват различни типове хвостохранилища според релефа на 

тяхното местонахождение (BREF Code MTWR, т.2.4.2), начините на подаване на хвоста 

и типа на стената на хвостохранилището (BREF Code MTWR, т. 2.4.2.2). Препоръчва се 

затворена схема на водоползване с рецикъл на избистрените води от хвосто-

хранилището в основната схема на флотация (BREF Code MTWR, т.4.3.11.1), каквато се 

прилага и в цикъла на ОФ ”Лъки”, без заустване на отпадъчни води . 

Съгласно ИП, предвижданата реконструкция с прилагане на ”сухо депониране” на 

хвоста в чашата на пресушения ”Лъки-2 язовир”. Подобна технология се предлага и  в 

справочен документ  (”Вертикален ВАТ”) за минни отпадъци (BREF Code MTWR, 

т.4.4.16.1 - Dry tailings). 

В BREF-документа се препоръчват няколко варианти за ограничаване на 

“залпови” емисии от прах, вдигнат от суха плажна ивица при силен вятър (BREF Code 

MTWR, т. 4.3.4): 

-  Оросяване с вода на сухата плажна ивица на хвостохранилището; 

- Използване на свързващи вещества (адетиви), например битуминозна емулсия за 

оросяване, варно мляко и др.; 

-  Режим на многоточково променливо намиване на пулпа хвост, така че да се 

осигури мокра повърхност по целия периметър на хвостохранилището; 

-  Съхранение на хвоста под водно огледало по цялата площ на хвостохранилище. 

 Действащото хвостохранилище от намивен тип ”Лъки-2 временно” по начина на 

функциониране се доближава до първия и последния от посочените варианти за 

ограничаване емисиите на прах от плажната ивица. За реконструираното хвосто-
хранилище ”Лъки-2 язовир” се предвижда сериозна оросителна система (виж т. 1.2.2) 

За осигуряване водоплътност на ретензионният резервоар по дъното и стените му е 

изпълнена хидроизолация от геомембрана HDPE 2 mm. По дъното на резервоара ще има  

затежняваща засипка 50 cm баластра с фракция 0 - 50 mm. Препоръчва се баластрата да 

бъде от трошен варовик (над 90 % CaCO3), с което да се компенсира киселинно 

генериращата способност на хвоста (виж т. 1.7.3 - отпадъци) и се поддържа слабо алкална 

реакция на водите (рН  > 7,8). Такава мярка се препоръчва и в документа за НДНТ – 

http://eippcb.jrc.es/
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(BREF Code MTWR, т. 2.7 - Acid Rock Drainage (ARD) и  т. 4.3.1 - ARD management). 

Изискванията при закриване, рекултивация и следрекултивационен мониторинг на 

хвостохранилищата се обсъждат в BREF Code MTWR, т.2.6. 

Предвижданите проектни мероприятия ще бъдат подробно  анализирани и оценени в 

Доклада за ОВОС по отношение изискванията за НДНТ. 

 

3. Характеристика на околната среда, в която ще се реализира  

    инвестиционното предложение, и прогноза на въздействието 

3.1.  Атмосфера и атмосферен въздух 

3.1.1. Характеристика и анализ на климатичните и метеорологичните фактори, 

имащи отношение към конкретното въздействие и качеството на атмосферния 

въздух 
 

Наред с основните фактори, които характеризирт режима на работа на обекта на 

ИП, съществено значение за интензитета и териториалния обхват на въздействие оказва 

специфичният характер на природната среда и физичните процеси в атмосферата.  
 

Климат и климатични фактори 

Община Лъки попада в Континентално-средиземноморската климатична област. 

Влиянието на Бяло море оказва благоприятно въздействие върху климатичните условия. 

Зимата е сравнително мека. Планинският релеф смекчава летните горещини. Пролетта е 

дъждовна и краткотрайна, есента –  топла и продължителна. Преобладаващите местни 

ветрове са северни и западни. По-висока средно месечна скорост на вятъра има през 

месеците февруари, март и април. Районът се характеризира със средно-годишна сума на 

валежите от 700 до 1100 mm. Това валежно количество е благоприятно за развитието на 

дървесната и друга растителности. Сезонното разпределение на валежите е с зимен 

максимум през месец декември и пролетен през месец май. 

В края на месец ноември и началото на декември температурата на въздуха става 

отрицателна, в резултат на което валежите падат във вид на сняг. Продължителността на 

задържалата се снежна покривка, също в зависимост от надморската височина, се движи в 

границите на 21,5 cm за град Лъки, до 1,0 m за масива Хайдушки поляни. В ниските части 

средната височина на снежната покривка е около 10 cm  без да се задържа дълго.  

Продължителността на вегетационния период зависи от времето, през което 

средната температура на въздуха се задържа устойчиво над 10 
0
С. За района този период е 

160-170 дни. В някои по-усойни места, макар и не всяка година, се получават късни 

пролетни и ранни есенни слани след началото и преди края на вегетационния период. Те 

причиняват известни вреди в развитието на растителността, но тъй като са сравнително 

рядко явление, имат ограничено значение. 

Районът на разглеждания обект попада в област на преходно-континентален климат 

със слабо средиземноморско влияние  (т. нар. Средни Родопи),  като частите над 1000 m    

н. в.  попадат в планинската климатична подобласт на същата област. Релефът е с 

планински облик, силно разчленен. Обектът е разположен на около 650 m н. в. във водо-

сборната зона на река  Лъкинска (р. Юговска) с притоците й –  реките  Манастирска,  

Джурковска, Белишка. 

Основните климатични и метеорологични фактори, определящи състоянието на 

атмосферана и атмосферния въздух в района, са проучени от "Климатичен справочник на 

България" (том 1 - 5). В непосредственна близост до обекта се намира МС Лъки, за която 

обаче има частична информация само относно валежната ситуация в района. Поради това 

са ползвани климатични дани от други метеорологични станции в района  –  МС Хвойна 
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(на 6,5 km западно от обекта, 689 m н. в.), МС Манастир (на около 7 km южно от обекта, 

1452 m н. в.), МС Чепеларе (на около 9 km южно от обекта, 1100 m н. в.), МС Персенк (на 

около 12 km югозападно от обекта, 1750 m н. в.) и МС Смолян (на около 15 km 

югозападно от обекта, 1180 m н. в.). Налични метеорологични данни от посочените 

станции в района са съпоставени в таблица 3.1-1. В Доклада за ОВОС ще бъде 

анализирана по-подробна наличниата информация, в т. ч. и  информация от фоновата 

климатична станция Рожен (КФС "Рожен" – на около 11 km юг-югозападно от обекта). 
 

Таблица 3.1-1 

Климатични и метеорологични данни за района на хвостохранилище ”Лъки-2 

комплекс” 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 

Продължителност на слънчевото греене по месеци и средно за годината в часове               

Смолян 115 127 155 178 202 220 270 269 225 273 124 111 2 169 

Брой дни без слънчево греене по месеци и средно за годината 

Смолян 8 6 7 3 2 0 0 0 2 5 7 10 50 

Относителна продължителност на слънчевото греене, (в  %  от дните в годината) 

Смолян 39 43 42 44 45 48 58 62 60 55 42 39 48 

Средномесечна температура на въздуха, 
0
С 

Чепеларе -2,5 -1,0 1,4 6,4 11,1 14,3 16,6 16,0 12,8 8,3 4,3 -0,2 7,3 

Персенк -4,2 -3,1 -1,5 3,1 7,9 11,0 13,2 13,4 9,9 6,1 2,8 -1,7 4,7 

Смолян -1,5 -0,4 1,9 7,3 11,8 15,2 17,7 17,4 13,2 9,0 5,2 0,8 8,1 

Средномесечна максимална температура на въздуха, 
0
С 

Чепеларе 3,0 4,6 7,2 12,8 17,6 20,4 23,6 23,4 19,9 15,1 9,9 4,9 13,5 

Персенк -0,5 -0,1 2,3 7,2 12,0 15,2 17,5 18,3 14,6 9,9 6,4 `1,7 8,7 

Смолян 1,8 3,7 6,3 11,8 16,4 19,7 22,2 22,7 19,3 14,3 9,0 4,2 12,6 

Средномесечна минимална температура на въздуха, 
0
С 

Чепеларе -7,0 -5,7 -3,5 1,0 4,9 8,3 9,5 8,9 6,1 2,8 -0,2 -4,4 1,7 
Персенк -8,0 -6,8 -5,2 -0,5 4,2 7,1 8,6 9,2 5,9 2,4 -0,5 -5,5 0,9 
Смолян -5,2 -3,4 -2,1 2,9 7,2 10,6 12,6 12,4 9,0 5,3 1,8 -2,6 4,0 

Средномесечна и годишна относителна влажност на въздуха (в %) 

Чепеларе 82 78 76 73 75 75 72 69 73 77 80 82 76 

Персенк 84 83 82 80 77 79 74 68 71 77 81 85 78 

                 Средномесечна и годишна сума на валежите (в mm) 

Хвойна 49 36 41 51 91 90 69 51 44 48 49 54        675 

Манастир 110 85 75 82 138 123 107 66 63 89 107 114      1159 

Чепеларе 73 58 51 60 94 95 81 51 49 60 71 78       823 

                Среден брой на дните с валежи по месеци и общо за година  **/ 

Чепеларе 10 9 10 10 14 13 10 6 6 8 9 10 115 

              Средномесечен и средногодишен брой на дни с валежи над 10 mm 

Чепеларе 2,1 1,6 1,6 1,7 3,0 3,2 2,6 1,6 1,7 2,1 2,2 2,5 25,9 

Средна месечна и годишна обща облачност (по 10-бална скала) ***/ 

Чепеларе 6,1 5,8 6,0 5,7 5,8 5,0 3,7 3,1 3,9 4,9 5,9 6,0 5,2 

Персенк 6,2 6,1 6,6 6,1 5,9 5,5 3,6 3,2 3,9 4,9 6,1 6,5 5,4 

Смолян 6,6 6,3 6,6 6,3 6,1 5,2 3,7 2,8 3,9 5,3 6,7 6,5 5,4 

Среден брой  на ясните и мрачните дни по обща облачност (за МС Чепеларе) 

 Ясни дни 5,8 5,8 5,4 5,1 3,4 5,3 10,1 13,1 10,9 10,0 6,0 5,2 86 

Мрачни дни 12,5 9,8 10,8 8,7 8,6 5,6 2,8 2,3 4,0 8,8 11,1 11,6 97 

                 Среден брой на дните с мъгла по месеци и средно за годината 

Чепеларе 1,9 2,3 1,9 1,3 1,6 0,5 0,8 0,8 1,3 2,1 3,0 1,6 19,1 

Смолян 3,5 2,9 4,1 1,9 1,6 0,6 0,3 0,2 0,9 3,0 3,7 3,4 26,1 
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Средна месечна и годишна скорост на вятъра  (m/sec) 

Чепеларе 1,3 1,7 1,7 1,5 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,3 

Персенк 5,9 7,2 5,8 5,3 4,7 4,0 3,4 3,8 3,9 4,9 6,2 7,2 5,2 

Смолян 1,5 1,8 1,7 1,7 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,1 1,3 1,4 1,5 

Брой на дните в годината със силни ветрове (над 14 m/sec) 

Персенк 14,8 14,7 12,0 9,0 8,5 5,0 5,0 6,2 6,8 10,0 12,2 14,8 119,0 

Смолян 1,1 1,8 1,4 0,8 0,6 0,5 0,8 0,5 0,5 0,5 1,1 1,3 10,9 

Средно-годишнаскорост на вятъра по посока (в m/sec) 

Станция  N NE E SE S SW W NW 
Чепеларе 3,3 3,4 3,0 3,6 3,8 3,5 2,8 3,6 

Персенк 5,1 6,2 5,4 4,1 5,8 6,8 5,9 4,9 

Смолян 4,3 3,5 3,1 3,1 3,8 4,7 4,5 4,9 

Честота на вятъра по посока(в  %) и тихо време (в %) 

Станция  N NE E SE S SW W NW Тихо  

Чепеларе 42,9 12,9 3,6 8,1 16,7 4,9 3,8 7,0 68,8 

Персенк 11,4 14,9 6,8 8,1 2,3 14,3 43,1 5,1 18,4 

Смолян 30,5 6,4 8,0 11,5 9,1 8,5 5,4 20,7 55,2 
 

*/ МС Хвойна - на 6,5 km западно от обекта; МС Манастир - на около 7 km южно от обекта; 

       МС Чепеларе - на около 9 km  югозападно от обекта; МС Персенк - на 12 km западно от обекта;                 

МС Смолян - на 15 km юго-западно от обекта; 

**/ Данни за МС Чепеларе – в  т. ч. средно 59 дни с валежи през топлото полугодие (април - септември)  и           

56 дни през студеното полугодие (октомври - март). 

***/До 2 бала –ясно небе; 3 до 7 бала – облачно небе; 8 до 10 бала – мрачно небе; Данни за 14 ч. 

 

Слънчевата радиация и  греене в района са от порядъка на средната за страната, като 

по-високите стойности са в планинските райони с височина над 1200 m. Средно-месечните 

и годишни температури по справочни данни за близките в района на ИП станции са в 

обхвата на 4,7 
0
С за МС Персенк и 8,1 

0
С за МС Смолян. Като се изключи МС Персенк, 

зимата в района е мека със средно-месечна температура от -2,5 до 1,9 ºС. Средно-месечната 

температура през пролетта е в интервала от около 7 ºС до 12 ºС, а  лятото е с нормални за 

този климатичен пояс температури от 14-18 ºС.  Относителната влажност на въздуха 

варира в границите 67 % за МС Смолян  и 78 % за МС Персенк. 

Мъглите, като резултат от кондензация на водните пари в приземния атмосферен 

слой, са характерно явление за студеното полугодие.  Максимумът мъгливи дни е през 

периода октомври - февруари, а минимумът – през юни - август. За МС Чепеларе  броят на 

дните с мъгла (средно 19,1 дни в годината) е по-малък от средния за страната и е по-близо 

до най-малко мъгливите селища в страната (например 9,6 дни за Тетевен, в сравнение с 

най-мъгливите селища (като Ихтиман – 76 дни, Копривщица – 75 дни). 

Облачността е една от главните климатични характеристики. Представя се като 

обща и ниска облачност. Тя се оценява визуално по десетобална система. Годишната 

картина на облачността в района на ИП е добре изразена, като с по-малка облачност са 

само дните през лятото –  2,8 до 3,7 бала през месеците юли и август.  Голяма облачност 

се констатира през  месеците от зимния сезон –  5,8 до 6,6 бала.   

Валежите са един от основните метеорологични фактори, които от една страна 

влияят върху степента на комфортност на климата, а от друга – те са един от основните 

самопречистващи механизми на атмосферния въздух. По своя генезис валежите в 

България биват фронтални, вътрешно-масови и орографски. В по-широк район на 

разглеждания обект преобладават фронталните валежи, т. е. целогодишните по 

количество и качество валежи. Годишната сума на валежите в района има характерната за 

планински район висока стойност –  в интервала от 675 до 1160 mm.  Най-обилни са 
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валежите през пролетния и летния сезони на годината. Териториалното разпределение на 

максималните денонощни валежи следва разпределението на средно-месечните и 

годишни суми на валежите. На фигура 3.1-1 е представена карта с териториалното 

разпределение на годишните валежи (в mm) за районите на Южна България, в т. ч. и 

Родопски масив, в централната част на който е разположен обектът на ИП. 
 

 
 

Фиг. 3.1-1     Териториално разпределение на годишните валежи (в mm) за районите 

на Южна България, в т. ч. и Рило-родопски масив 

 

Ветровата ситуация в района е фактор с определящо влияние върху разсейването на 

прахо-газовите емисии в атмосферата и предотвратяване на акумулирането им в 

определени зони от района.  В таблица 3.1-1 са предтавени съответно данни за средната 

месечна и годишна скорост на вятъра в района (в m/sec) и за брой дни в годината с 

ветрове над 14 m/sec, за средно-годишната скорост на вятъра по посока (в m/sec), за 

средно-годишната скорост на вятъра по посока (в m/sec),  честота на вятъра по посока  и 

тихо време (в %), кякто и брой на дните в годината със силни ветрове (над 14 m/sec).  На 

следващата фиг. 3.1-2  е представена средно-годишна ”роза на ветровете” по налични 

данни за най-близките до обекта станции – МС Чепеларе (а) и Персенк (б),  
 

       а. 
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

 
Тихо време 68,8 % 

       б. 
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

 
Тихо време 18,4 % 

Фиг. 3.1-2 

Средногодишна роза на ветровете по данни от МС Чепеларе (а) и МС Персенк (б) 
 

Няма налична информация за температурни инверсии в района на обекта. Релефът и 
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орографските особености на района  обаче не дават предпоставки за формиране на 

приземни температурни инверсии. За климатичните условия на страната, температурни 

инверсии се наблюдава главно през зимните месеци и са характерни за котловинните 

райони. Основавайки се на относително малкия брой дни с мъгла в района и данните за 

ясните и мрачни дни, косвенно може да се направи изводът за относително благоприятна 

ситуация по отношение на температурните инверсии в района на обекта. 

 

3.1.2. Оценка на влиянието на климатичните фактори върху замърсяването на  

атмосферния въздух в района 

За оценка на влиятието на климатичните условия като фактор за замърсяването на 

въздушния басейн в разглеждания район може да се приложи методиката за балово 

оценяване (три- или седемстепенна скала), която се основава на две основни групи 

показатели –  благоприятни климатични фактори, способстващи самопречистването на 

атмосферния въздух, и неблагоприятни климатични фактори, които са пречка за 

очистване на атмосферния въздух. Основните климатични фактори, от които зависи 

замърсяването на въздуха са ветровият режим, режимът на въздушната влага и валежите, 

както и вертикалната стратификация на атмосферата, определяща температурните 

инверсии.  

Към групата на благоприятните климатични фактори съгласно методиката се 

причисляват следните: 

А). Брой дни в годината с вятър над 14 m/sec (изразен в %), като при повече от 20 % е 

благоприятно, от 20 до 5 %  е средно благоприятно и под 2 % е неблагоприятно. За 

района на разглеждания обект броят на дните с вятър над 14 m/sec е 10,9 дни (или 3,0 % ) 

за МС Смолян и 119,0  (или 33 %) за МС Перелик  –  т. е. този фактор може да се оцени 

като средно благоприятен, по-близо до благоприятен. 

Б). Брой дни в годината с валежи над 10 mm, като при повече от 23 дни е 

благоприятно, от 23 до 18 дни е средно благоприятно и под 15 дни е неблагоприятно;  За 

района на обекта (МС Чепеларе –   на 9 km югозападно от обекта), броят на дните с валежи 

над 10 mm е средно 25,9 дни в годината, така че този фактор трябва да се приеме за 

много благоприятен.  

В). Отношение на брой на дните с валежи през студеното полугодие към брой на 

дните с валежи през топлото полугодие, като при стойност над 1,2 е благоприятно, от 1,2 

до 0,8 е средно благоприятно и при стойност под 0,8 е неблагоприятно. За района на 

обекта, броят на дните с валежи през студеното полугодия е 66 дни, при съответният им 

брой дни с валежи през тополото полугодие 49. Така, тяхното отношение има стойност 
1,35, т. е. влиянието на този фактор се оценява като благоприятно. 

Г). Годишна сума на валежите, като при повече от 800 mm е благоприятна, от 800 до 

600 mm е средно благоприятна и при сума под 600 mm е неблагоприятна; За района 
сумата на валежите е над  800  –  т. е. този фактор може да се оцени като благоприятен. 

Към групата на неблагоприятните фактори се причисляват следните: 

А).  Брой на случаите (в % по месеци и в годината) с тихо време, като при по-малко от 

25 %  е благоприятно, от 25 до 45 %  е средно благоприятно и при повече от 45 %  е 

неблагоприятно. За района  на ИП  “тихо време” средно за годината е съответно 68,8 % за 

МС Чепеларе, 18,4 % за МС Персенк и 55,2 % за МС Смолян.  Различията в стойностите 

за трите метеорологични станции са значителни, но поради много високите стойности на 

“тихо време”  в МС Чепеларе  и МС Смолян, този фактор трябва да се оцени като 

неблагоприятен. 

Б).  Брой на дни в годината с температурни инверсии, като при повече от 150 дни е 
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неблагоприятно, от 80 до 150 е средно благоприятно и под 80 дни е благоприятно.  Няма 

конкретни данни за еднозначна оценка на този фактор. От друга страна относително 

малкия брой дни с мъгла и данните за ясните и мрачни дни, както и планинският  релеф 

на  района са предпоставки, които ограничават температурните инверсии. Поради това 

може да се приеме,  факторът температурни инверсии е благоприятен. 
 

Съгласно методиката, баловата оценка показва наличие или отсъствие на 

предпоставки за потенциална опасност от антропогенното замърсяване на въздуха в 

разглеждания район при наличие на производствена дейност, свързана със значими 

емисии в атмосферата. Съпоставените по-горе данни за климатичните условия в района 

позволяват да се направи формална качествена оценка, че комплексът от климатични и 

метеорологични характеристики за района на обекта може да се оцени компромисно като 

“благоприятен” по отношение на разсейването на вредни емисии, изхвърляни в 

атмосферата с организирани и неорганизирани (дифузни) отпадъчни газови потоци 

Единствено ситуацията в района по отношение на “тихо време“, представена  по 

наличните данни за трите метеорологични станции в района на ИП, се оценява като 

неблагоприятна. Трябва да се отчете обаче, че  наличието на локален приземен пренос на 

въздушни маси по поречието на река Лъкинска (р. Юговска)  може да способства за 

допълнително разсейване на евентуални замърсявания на атмосферния въздух в района на 

инвестиционното предложение. 
 

3.1.3.  Налични данни за качество на атмосферния въздух в района на 

инвестиционното предложение 
 

На територията на община Лъки няма стационарен  пункт за мониторинг на 

качеството на атмосферния въздух (КАВ). Измервания през минали годините са 

извършвани само инцидентно от подвижни мониторингови станции, което не дава 

възможност за систематична оценка на КАВ в района. 

Направено е писмено искане по процедурата за достъп до информациа (Текстови 

приложения 2) за получаване на налични резултати от измервания за КАВ в селища на 

община Лъки, които да бъдат представени и анализирани в Доклада за ОВОС. 

 

3.1.4. Прогнозна оценка за предполагаемо въздействие по време на подготовката и 

при  реализация на инвестиционното предложение 
 

Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух в района на град Лъки 

са преди всичко производствено-стопански обекти на  ”ЛЪКИ  ИНВЕСТ“ АД  и неговите 

поделения, в т. ч. и след реализация на ИП: 

- Емитирани фините прахови частици от флотационния отпадък на ОФ ”Лъки” от 

плажната ивица на ”Лъки-2 временно” , от евентуално механично разпрашаване; 

-  Вредни емисии в отработените газове на двигатели с вътрешно горене (ДВГ) на 

дизелови самосвали и тежка механизация (виж по-горе т. 1.7.1). 

Предварителната оценка показва, че благодарение на предвижданите ефективни 

ограничителни мерки, не се очаква значимо въздействие върху КАВ в района на ИП, 

независимо от постоянното и дълготрайно въздействие. Териториалният обхват ще бъде 

локален, няма предпоставки за кумулативно въздействие. 

В Доклада за ОВОС ще бъде дадена количествена оценка на имисионната ситуация 

в района, получена като резултат от прилагане на дисперсионен модел за мобилни 

(дизеловите самосвали) и псевдостационални (багер и булдозер) емисионни източници.  
 

 

3.2.  Води  
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3.2.1. Повърхностни води 

Основното повърхностно водно тяло, което преминава през територията на община 

Лъки е десния приток на река Чепеларска – река Лъкинска (р. Юговска), която отводнява 

източната част на водосбора на река Чепеларска  (река Чая). Началото й е дълбоко в 

Родопите от вододелното било с река Арда и носи името река Манастирска. 

При град Лъки,  река Манастирска се смесва с голям ляв приток река Джурковска и 

добива името река Лъкинска.  До града, р. Лъкинска събира водите на още няколко по-

малко леви и десни притоци.  На няколко километра под града, към река Лъкинска се 

влива втори голям десен приток река Белишка, а малко преди с. Югово приема и река 

Сушица, и под името река Юговска продължава до вливането си в р. Чепеларска под 

Юговското ханче. 

Река Манастирска води началото си от местността ”Хайдушки поляни”.  Водо-

сборната й област е около 83 km
2
, а дължината до събирането й с река Джурковска е 

около 17,5 km.  

Река Джурковска води началото си от Роженския водораздел и до град Лъки събира 

водите на много леви и десни притоци. Водосборната област на река Джурковска е около 

77 km
2
, а дължината й до събирането й с река Манастирска е 17,25 km. Във водосбора на 

река Джурковска има много все още неизследвани карстови образувания.  

Река Белишка събира водите си в местността ”Тузлата” на 1857 m н. в., от където 

идват двата й основни протока –  реките Дермендере и Метох.  Водосборната площ на 

река Белишка е 74,2 km
2
, а дължината й до вливането  й в река  Юговска е 23,6 km. 

 Водосборът на река Белишка е силно залесен с борови и букови гори, за разлика от 

този на р. Лъкинска, който на места е силно оголен. В района на хвостохранилище ”Лъки-

2 комплекс” залесеността по р. Юговска е съвсем слаба, предимно храстовидна.  Водо-

сборната област на реката до преливника на хвостохранилището възлиза на 249,2 km
2
, 

при средна надморска височина 1267 m. 

Реките в общината са с преобладаващо дъждовно-снежно подхранване и силно 

вариращ воден отток. Максимумът на оттока настъпва през пролетта, обусловен от 

топенето на снеговете по високите части на планината и максимума на валежите, а 

минимумът се наблюдава през летните месеци. Средно-годишната сума на валежите е  

650-700 mm/m
2
, което е над средните стойности за страната (600 mm/m

2
). Главните реки и 

дерета, от които се подхранва река Лъкинска (Юговска), през лятото не пресъхват.  Те 

имат по-неравномерен отток, така че при тях отношението между средномесечните 

максимуми и минимуми е много по-голямо. В поречието на река Юговска са извършвани 

дългогодишни наблюдения на оттока на водите в две хидрометрични станции  (ХМС): 

-  ХМС № 281 (№72230) при град Лъки (от м. октомври 1957 г.) с водосборна площ 

от 160,3 km
2
, средна надморска височина 1338 m и залесеност около 60 %. Разстоянието 

на станцията до устието на река Юговска е 8,68 km. 

- ХМС № 343 (№72240) при село Югово (функционирала в периода 1954-1996 г., 

когато е закрита) с водосборна площ 326 km
2
със средна надморска височина 1212 m. 

Залесеност 65 %. Средното многогодишно водно количество при ХМС Лъки е 2,9 m
3
/sec, 

а при ХМС с. Югово е 5,6 m
3
/sec. 

В съседния водосборен басейн на р. Чепеларска също има наблюдения на водите  – 

ХМС №72450 на река Чепеларска при Нареченски бани с водосборна площ  398,7 km
2
. 

Реките Манастирска, Джурковска и Белишка, в горните си течения, имат чисти и 

неповлияни от човешката дейност води. Всички реки в общината са определени като 

втора категория водоприемници (съгласно отменената Наредба № 7/08.08.1986 г.). В 

Доклада за ОВОС ще бъде представена оценка на повърхностните води в района в 

съответствие с действащите нормативи на страната – Наредба № 12/18.06.2002 г. за 

”Лъки-2 язовир” 

”Лъки-2 временно” 
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изискванията към повърхностни води предназначени за добиване на питейни води, както 

и Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за оценка на екологичното състояние на 

повърхностното водно тяло. 
 

Повърхностни води в обхвата на хвостохранилището 

Хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс“ е разположено в района на големия завой на 

река Юговска (Лъкинска) на около 3 km северно от град Лъки и около 1 km след смесието 

й с река Белишка. Три дерета, като притоци на река Юговска, влизат в обхвата на 

хвостохрахилище ”Лъки-2 язовир”, поради което се налага да бъдат отклонени от 

площадката на бъдещото депо за сухо депониране на флотационния отпадък (хвост).  На  

картата на фиг 3.2-1, е показано разположението на тези дерета. 

 

 
 

Фигура 3.2-1 

Карта на водосборните площи на деретата в обхвата на ”Лъки-2 язовир” 

 

Дере № 1 (условно наречено) е най-голямото, десен приток на р. Юговска. То води 

началото си западно от връх с височина 1128,0 m. Формата на водосбора му е ветрило-

образна, достигайки в билните си части широчина над 1 km. В горната си част басейнът 

на дерето е разчленен от няколко по-малки притоци (суходолия). Най-високият връх е 

Боровско градище (1280,9 m), разположен в източната част на вододела. Характерът на 

леглото на дерето е типично планински, със среден наклон около 235 %о. Степента на 

залесеност е около 60 %, с  широколистни видове. Почвената покривка е маломощна, 

ерозирала, като на места се открива основната скала. 

Дере № 2 е второто по големина дере, с водосборна площ 0,54 km
2
 при средна 
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надморска височина 860 m. Водосборът е със стръмни склонове и в долната си част е 

оголен в значителна степен, като на места се открива основната скала. Формата на 

басейна е продълговата, източена в посока североизток-югозапад. Самото дере протича в 

югозападна посока, почти успоредно на граничещото с него дере № 1. Най-високите 

върхове, ограждащи басейна на дере № 2, са от порядъка на 1000 -1050 m н.в.   И тук 

залесеността е около 60 %, състояща се от широколистни гори. Самото дере има 

планински характер, със среднен наклон 328 %о, което благоприятства формирането на 

високи води. 

Дере № 3 е разположено в левобрежната част на водосбора на р. Юговска. Водо-

сборната област на дерето е с окръглена форма, леко разширена в горната част. Най-

високите върхове, ограждащи басейна на дерето, са от порядъка на 1000 - 1100 m н. в., 

като между тях се откроява връх Свети Димитър (1094,9 m). Залесеността на водосбора 

на дерето е около 75 - 80 %, също от широколистни гори. Основната посока на дерето е 

североизточна, а характерът му е планински, което се потвърждава и от значителния 

среден наклон - около 384 %о. Водосборната площ на дере № 3 е 0,31 km
2
, а средната 

надморска височина – 850 m. 

За целите на проекта, от особено значение е величината на евентуалните високи 

вълни от деретата в обхвата на хвостохранилището, с оглед оразмеряването на отбивните 

канали за деретата извън терена на проектираното депо (чашата на ”Лъки-2 язовир”). За 

този район, високи вълни от посочените дерета се пораждат от дъждовни валежи, от 

снеготопене или смесени и много често са през зимния период, поради нахлуване на 

валежни фронтове със средиземноморски произход. В случая, поради много малките 

водосборни площи на деретата, меродавни са високите вълни, предизвикани от 

интензивни валежи. 

Чрез обработката на максималните годишни 24-часови валежи с методите на 

математическата статистика са определени стойностите на максимални валежи (в mm) 

при различни обезпечености, а именно:  Н = 115 mm при обезпеченост p = 0,1 % и Н = 92 

mm при при обезпеченост p = 1 %. На основата на извършените изчисления е определено 

оразмерителното максимално водно количество (Q, m
3
/sec)  при обезпеченост р = 0,1 % за 

трите дерета №№ 1, 2 и 3 съответно Q = 11,5 m
3
/sec, Q = 5,4 m

3
/sec и Q = 3,1 m

3
/sec. 

Налични данни за качество на повърхностните води в района на 

инвестиционното предложение 

Информация относно качеството на водите на река Юговска (Лъкинска) в обхвата 

на хвостохранилището има от минали теренни изследвания, проведени през 2009 г. във 

връзка с работата по проект № 280/2009 ”Оценка на риска от замърсяване на хвосто-

хранилището в град Лъки“ към Фонд научни изследвания на СУ (Минералого-геохимичен 

състав на утайката в хвостохранилището на Лъки и влияние върху околната среда; В. 

Ангелова и Е. Нейкова - СУ). Направено е площно опробване на утайката в хвосто-

хранилището и утаечното езеро, което е част от комплекса. Взети  са и проби от речни 

води и алувиални песъчливи наслаги в близост до град Лъки и надолу по течението на 

река Лъкинска по посока на Юговско ханче. 

Съдържанията на тежки метали в речните води и наслаги (данните  ще бъдат 

приведени в доклада за ОВОС) са много под допустимите пределни норми и в голяма 

степен съвпадат със стари данните от вътрешен мониторнига на ”ЛЪКИ  ИНВЕСТ” АД  

(непубликувани материали). Във всички водни проби измерените стойности на рН (7,50 

до 8,90) са в допустимия  интервал между 6 и 9. Няма изтичане на кисели води, което до 

голяма степен се дължи  на геоложкия строеж на района, а именно преобладаването на 

мрамори, които имат способността да неутрализират всички евентуално попаднали 

кисели компоненти в  реките. Общата минерализация на водите също не е висока и не би 
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могла да  създаде някакви екологични проблеми в района. 

Допълнителн и данни за състоянието на р. Юговска (Лъкинска) ще бъдат получени 

съгласно подадената заявка за достъп до информация (виж Текстови приложения  2). 

 

3.2.2. Подземни води  

Хидрогеоложка характеристика на подземните води 

Геоложката обстановка предопределя формирането в района на всички основни 

типове подземни води – пукнатинни, карстови (карстово-пукнатинни) и порови. 

Основните акумулатори на пукнатинните води са напуканите скални формации в 

планинските участъци.  

Като цяло носителите на пукнатинни води са с ниска водоносност. Модулът на 

подземен отток в повечето случаи е под 0,1 l/sеc.km2  и тогава скалите са  приети за 

неводоносни. Независимо от приетата неводоносност, напукаността на скалите обуславя 

появата на извори с променливи дебити, достигащи до няколко литра за секунда. 

Карстовите подземни води са акумулирани в окарстени формации с различна 

възраст, основни сред които са мраморите на докамбрийската Добростанска свита, 

развита в Родопската област и съдържаща окарстени мраморни прослойки или по-

значителни мраморни литотела.  
 

Подземни водни тела в района  

В Източнобеломорски район са определени 48 подземни водни тела (ПВТ) въз 

основа на критерии  като  местоположение, граници и площ на подземните водни тела, 

геоложки особености и възраст, тип на водоносния хоризонт и степен на водообилност. 

Те са групирани в 6 водоносни хоризонта –  неоген-кватернер, неоген, палеоген-неоген, 

креда, триас и протерозой. Характерните за района на обекта ПВТ  са показани на 

следващата фиг.3.2-2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3.2-2   Подземно водно тяло  BG3G00000Pt04 1 за района на Лъки и пунктове за 

контрол и опреративен мониторинг на подземните води (По данни от 

Доклад за състоянието на водите на територията на ИБР през 2010-2011г.) 

 

 

BG3G00000NQ009 
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Установени са три  ПВТ в района на обекта (Доклад за състоянието на водите на 

територията на ИБР през 2010-2011г.):  

BG3G00000NQ009 – водното тяло, порови води Неоген (Неоген и Палеоген-

Новоген), порови води Неоген Кватернер; (Порови води в Неоген -Кватернер)  

Химически състояние – лошо: Fe = 0,99 mg/l; Mn = 0,182 mg/l; As = 0,0096 mg/l. 

BG3G00000Pt041 – пукнатинни и карстови води в Протерозой (Карстови води  

Централен родопски масив). Химическо състояние – добро. За 2005-2014 г. от 

наблюдаваниия басейн с подземни води са установени добре изразени тенденции на 

покачване на дебита на водите в Куклен-Добростански карстов басейнина ПВТ 

BG3G0000Pt04; 

BG3G00000Pt046 – пукнатинни  води Палеоген-Неоген (Централно Родопски 

комплекс). Химическо състояние – добро. 

Наличието на мрамори (отнесени към Добростанската свита) в обхвата на обекта  на 

ИП, тяхната напуканост и значителна водопропускливост, предопределят интензивен 

водообмен и циркулация на повърхностни и подземни води и са фактори за развитие на 

карстообразуването в района. За целите на ДОВОС, особен  интерес представляват 

представените данни за карстови форми и проявления в обсега на чашата на хвосто-
хранилище ”Лъки-2 язовир“ , където попадат новопроектираните съоръжения. 

 

3.2.3. Отпадъчни води –  въздействие върху водоприемника 
 

След 2009 г. е реализирано оборотно водоснабдяване на ОФ ”Лъки” с избистрените  

води от ”Лъки-2 временно”, така че в технологичната схема ”Флотационно обогатяване – 

хвостохранилище” няма отпадъчни производствени води, които да се заустват в 

повърхностен водоприемник –  река Лъкинска (Юговска). 

Река Юговска е десен приток на р. Чепеларска, която е десен приток на р. Марица. 

Природните води на р. Чепеларска, в района на събирането и с река Юговска, са с 

естествено завишен фон на съдържание на някои тежки метали – олово, мед, кадмий. 

Водите в поречието, подложени на производствено-стопанската дейност на обектите на 

Дружеството отговарят на нормативните изисквания за допустимото съдържание на 

вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водните обекти. 

Инцидентен замърсител на водите на река Лъкинска е промишлената дейност на 

дружество ”ЛЪКИ ИНВЕСТ“ АД, свързана с подземния добив на оловно-цинковите руди. 

Водите на река Джурковска понякога са с по-високи от пределно-допустимите 

концентрации на олово, цинк и мед, внасяни със заустваните руднични води от мината. 

При установяване на несъответствие от взетите водни проби от РИОСВ - гр. Смолян с 

индивидуалните емисионни ограничения, съгласно Решението за заустване по 

определени показатели на съответното подразделение на ”ЛЪКИ ИНВЕСТ”  АД, се 

налага месечна имуществена санкция до отстраняване на замърсяването. 

В Доклада за ОВОС ще бъде представена по-пълна информация за състоянието на 

повърхностните водни течения в района, която ще бъде получена чрез писмено искане от 

Испълнителна агенция за достъп до информация за достъп до информация (виж Текстови 

приложения 2) 

 

3.3. Земни недра  

3.3.1. Геоложка основа 

А. Геоложка характеристика на района  

В геоложкия строеж на района на ”ЛЪКИ  ИНВЕСТ” АД  вземат участие сложно 

устроен стар кристалинен фундамент и палеогенски структурен етаж.  Изградените 
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съоръжения от ”Лъки-2 комплекс“,  респективно ”Лъки-2 временно“ и ”Лъки-2 язовир“, 

попадат в терени, изградени от докамбрийски метаморфни скали, на места припокрити от 

кватернерни отложения. 
 

Метаморфни скали 

Метаморфните скали имат най-широко разпространение в района и по своето 

стратиграфско положение и степен на метаморфизъм се делят на няколко свити. 

Свита на гранитозираните гнайси и гранитогнайси. Тази свита заляга в най-

долните части на стратиграфския ред. Изгражда южните части на района, където оформя 

среднородопското куполообразно издигане. За свитата е характерно, че има хомогенен 

гнайсов състав, повсеместна гранитизация и мигматизация, превърнала скалите в 

гранитизирани гнайси и гранитогнайси. Между тази свита, изградена от ултра-

метаморфни скали и залягащата над нея долна пъстра свита, някои автори отбелязват 

стратиграфски и метаморфен дискорданс, във основа на което се счита, че свитата на 

гранитизираните гнайси и гранитогнайси има архайска възраст, а залягащите се над  нея –  

протерозойека. 

Долна пъстра свита. Изградена е от многократна алтернация на пъстри по 

литоложки състав материали –  мрамори, амфиболити, двуслюдени гнайси и шисти, 

различни видове гнайси, между които и графитсъдържащи. Проследява се от село 
Крушево на югозапад към село Джурково (Говедарника и връх Студенец).  

Свита на ивичестите гнайси. Изградена е от ивичести до среднозърнести предимно 

биотитови гнайси, с преходи в гранитизирани гнайси и гранитогнайси.  Сред свитата се 

срещат и прослои от амфиболити, мрамори и по-рядко прослои от двуслюдени гнайси и 

шисти. 

Границата между долната пъстра свита и тази на ивичестите гнайси е относителна. 

В долната пъстра свита прослоите от слюдени шисти, мрамори и амфиболити са много 

по-издържани по мощност и простирание. В най-голямата си част ивичестите  гнайси 

преминават в дребнозърнести биотитови гнайси, които се отличават със сравнително 

ниско съдържание на фелдшпат и увеличено съдържание на кварц. По шистозността им 

често се наблюдават кварцови жили. На места те са тектонски обработени – брекчирани, 

лимонитизирани, катаклазирани, с хлоритизация на фемичните минерали и албитизация 

на плагиоклаза, вследствие междуформационното навличане, станало между свитата на 

ивичестите гнайси и залягащата над нея свита на мрамори и шисти. 

Свита на масивните мрамори и шисти. Тази свита изгражда северната част на 

района – село Дряново, рудник Джурково, Лъкавица. Над нея заляга карбонатно-

силикатната свита. 

Карбонатно-силикатна свита. Има съвсем ограничено разпространение в района 

над село Борово. 
 

Магмени скали 

Ултрабазични скали. Вероятно са внедрени през протерозоя, преди регионалния 

метаморфизъм. В района на месторождение "Говедарника" (сондажите № 313 и № 506) 

пресичат серицитизирани ултрабазити, неразкрити от ерозията. 

Аплитоидни гранити. Простират  се в посока север-юг между град Лъки и село 

Югово. Всред свитата на мраморите и шистите са внедрени неголеми тела от аплитоидни 

гранити, очертаващи разломна линия, свързана със Средногорския магматизъм, горно-

кредна-палеогенска възраст. 

С магмените скали от този комплекс са свързани и кварц-пегматитови, аплитови и 

аплит-пегматитови прожилки, ориентирани в различни посоки. В генетична връзка с този 
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магмен комплекс е кварц-молибденитовата минерализация, която идва както преди 

аплитовите и пегматит-аплитови прожилки, така и след последните. На контакта между 

интрузиите и мраморите се явява слабо окварцяване с образуване на места на гранатови и 

хеденбергитови скарни. 
 

Палеогенски седименти и вулканити 

Върху метаморфните скали с ъглово и стратиграфско несъгласие залягат скалите на 

палеогенския приабон-олигоценски структурен етаж. В основата залягат мраморни и 

полимиктови конгломератобрекчи, над които залягат апдезитови лавобрекчи (в района на 

селата Дряново, Четрока и Белица), над които следват андезити и латити,  риодацити и 

риолити с прослои от туфи и туфобрекчи. Олигоценската ефузивна дейност завършва с 

внедряването на дайки и субвулкански тела от андезити, трахиандезити, риодацити, едро-

порфирни, трахити, риолити и гранодиоритови порфирити. За внедряването си дайките и 

телата са използували разломни зони с изток-западно простиране. Към приабон-

олигоценовият магматизъм са привързани парагенетично и оловно-цинковите место-

рождения в района. 
 

Кватернерни отложения 

Кватернерните отложения в района имат ограничено разпространение (до 15 m) и 

малка мощност. Представени са от алувий,  делувий,  колувий. 
 

Тектоника 

Съгласно тектонското райониране на България (Йовчев, 1971 г.), Източно-

беломорският басейн попада в две от трите основни тектонски единици в страната –

Алпийската нагъната система и Родопският срединен масив.  Като граница между тях се 

възприема най-южните части на Маришкия дълбочинен разлом. 

Тектонското развитие на района на обекта се определя от налагането на няколко 

структурни плана, които определят структурообразуването през два мегаетапа – 

докамбрийски и фанерозойски. 

Деформации, свързани с докамбрийския мегаетап. По своята сложност и 

последователност деформациите се свързват с два етапа: 

Първият се свързва с деформациите на скалите от Прародопската надгрупа.  

Вторият  се свързва с деформациите на скалите от Родопската надгрупа с известен 

двупосочен структурен план. Той се определя от изток-западните линейни структури и 

почти север-южните подувания.  Изток-западните  структури се представят от Средно-

родопската антиклинала,  Севернородопската антиклинала,  Северно-родопската 

синклинала и съпътстващите ги по-малки структури от втори и трети порядък. 

Деформации, свързани с фанерозойския мегаетап (Алпийски структури). До-

алпийското развитие на кристалинния фундамент се характеризира с ясното обособяване 

на блоково-разломни структури, поведението на които се определя от движенията по 

големите разломни зони. 

Допалеогенското развитие на разломните зони се свързва със Среднородопския 

навлак. Автохтонът е изграден от скалите на Добростанската свита. При издигане на 

блока южно от Забърдския разлом, при движенията по разломите вътре в зоната, 

границата между тях е разкъсана и мраморите от Добростанската свита са се хлъзнали на 

север. 

Лъкинската разломна зона съвпада с Лъкинското рудно поле и се разполага между 

село Джурково и град Лъки. Основно направление на разломите е север-североизток, 

които при пресичане с разломите от Забърдската разломна зона образуват блокова 

мозайка. Освен рудни прояви, по тази зона са внедрени и  Юговските гранити, които 
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образуват верига от тела с посока север-юг. Оловно-цинковите орудявания в района са 

локализирани предимно в разломите със субмеридионална ориентировка. 
 

Б. Гоморфоложка характеристика на района на хвостохранилището 

Геоморфоложкият облик на района на ИП се определя от възвишенията Радюва 

планина на запад и Черни рид на изток, които представляват северни отклонения на 

Перелик-Преспанския дял на Централни Родопи. Главната отводнителна артерия е река 

Лъкинска  (р. Юговска) и нейните притоци. 

Изградените и новопроектираните съоръжения на “Лъки-2 комплекс“  попадат в 

терени, изградени от докамбрийски метаморфни скали, които на места са припокрити от 

кватернерни отложения. 

Добростанска мраморна свита ( doPeF) (Родопска надгрупа) 

Добростанската свита е изградена изцяло от мрамори, които на отделни места 

съдържат прослойки от разнообразни шисти, гнайси и амфиболити.  По литоложки 

особености скалите от Добростанската мраморна свита са изградени от сиви, сиво-бели 

до ивичести среднозърнести мрамори, които в основата са обикновено дебелослойни. 

Всред тях се срещат тънки прослойки от двуслюдени гнайси, шисти, мусковитови гнайси 

и амфиболити, предимно в източната и южна периферия на Севернородопската анти-

клинала и централната част на Севернородопската синклинала. 

По визуално петрографско определение на разкритите мрамори в скатовете на 

долината на река Лъкинска в участъка на ”Лъки-2 язовир” са сиви, сиво-бели мрамори, 

среднозърнести с прослойки от гнайси, гнайсошисти и шисти (последните се разкриват в 

участъка на левия бряг при язовирната стена и вдясно от преливника), същите следва да 

се отнесат към долната задруга на Добростанската свита. 

Кватернерни отложения 

Делувиални натрупи (dlQ). Представени са от глини песъчливи светло-кафяви с 

разнозърнести ръбести късове и единични до 30-40 cm и отделни блокове до 50-70 cm. Те 

покриват частично и разпокъсано склоновете на долината в полегатите участъци и най-

вече участъците, изградени от гнайсошисти и шисти в основата. Мощността им е от 

порядъка на 0,6 -1,2 m, в отделни зони до 2,5 m. 

Делувиални натрупи (dlQ). Установени са по левия бряг в участъка на ново-

проектираната преградна стена над кота 610,0 по ската. Представени са от скални късове 

с големина от 4-5 до 15-20 cm  и единични блокове до 50 cm, със запълнител песъчлива 

глина –  кафява до тъмно кафява, обрасли с тревна растителност.  По данни от проведени 

сондажи в ниските коти на скатовете на долината (под намива на ”Лъки-2 временно”) 

делувиалното покритие почти липсва – установява се почвен слой с дебелина 0,1-0,2 m от 

тъмно кафява до черна глина с растителни остатъци (леко овъглени). 

Делувиални-пролувиални материали (pr-dlQ). Запълват участъците от деретата по 

двата ската на чашата на ”Лъки-2 язовир” с полегати наклони, представени от полу-

заоблени и ръбести чакъли с песъчливо-глинест запълнител. 

Сипейни блокажи  (Col-Q). Представени са в подножието на стръмните склонове и 

началните участъци на малките дерета от средно до едрозърнести скални късове. 

Алувиални отложения (alQ). Представени са в уширените участъци на меандрите на 

р. Лъкинска, от чакъли и валуни с едрозърнест песъчлив запълнител. В чашата на ”Лъки-

2 язовир” същите са покрити с дебел пласт от намив (хвост). По данни от сондирането, 

алувиални отложения са установени в ниската част на чашата, запълнена с намив до кота 

602,0. На дълбочина 23-25 m се преминава през  терасни материали, представени от 

чакъли и валуни с едрозърнест песъчлив до песъчливо-глинест запълнител, след които 
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следват  полузаоблени до овални чакъли (късове от мрамори и гнайси)  без запълнител. 
 

В. Карстови форми и проявления 

Наличието на мрамори (отнесени към Добростанската свита)  в чашата на ”Лъки-2 

язовир”, тяхната напуканост и значителна водопропускливост, предопределят интензивен 

водообмен и циркулация на повърхностни и подземни води и са фактори за развитие на 

карстообразуването в района. За целите на ДОВОС, особен  интерес представляват 
представените данни за карстови форми и проявления в обсега на площадката на ИП. 

Още по време на строителството на стената на ”Лъки-2 язовир“ са разкрити 

карстови форми и са регистрирани извори на подземни и просмукали повърхностни води.  

При завиряване на ”Лъки-2 язовир“ (с първоначално предназначение като утаително 

езеро за доизбистряне на водите), са установени зони на изтичане на води в обсега на 

чашата и на язовирната стена, загуби на води през карстови губилища по дъното и 

скатовете на хвостохранилището, съпроводено и с механично изнасяне на хвост. От 

направената по-късно геоложка картировка (юни 2014 г. и май 2015 г.) са потвърдени 

карстови форми на терени в чашата на ”Лъки-2 язовир“. Районът се изгражда от мрамори 

в различна степен окарстени, с висока водопропускливост, с наличие на гнайси и шисти 

на двата бряга в участъка на язовирната стена и на левия бряг в опашката на ”Лъки-2  

язовир“. Мраморите са дебелопластови с проява на повърхностно излужване и изветряне 

тип ”шагренова кожа“ за десния бряг и изветряне, основно по пукнатините за двата бряга. 

Карстовите форми са проявени най-вече в повърхностните зони, основно по 

пресичащи се тектонски пукнатини и тектонски зони, с характерното излужване и 

уширение на пукнатините, с формиране на каверни, удължени канали и малки карстови 

ями. Такива са установени в откоси на двата бряга на долината на кота 610.0, в т. ч.: 

Десен бряг на язовирната чаша: 

- Скален рид мрамори  (контакт с въздушния откос на ”Лъки-2 временно“). В откоса 

се наблюдават уширени пукнатини с елемент на излужване и окарстяване; 

- В откоса мрамори –  2 броя каверни с големина 0,2 х 0,3 m, с излужване  и 

вторично отложен калцит; 

- Ос стена откъм десен бряг –  мрамори с повърхностно излужване и изветряне тип 

”шагренова кожа“. 

-На десния бряг, под въздушния откос на ”Лъки-2временно“ – дълбоко врязано дере, 

запълнено до кота 610 с хвост, намиван по хидроспособ и отлаган във водна среда при 

миналата експлоатация на ”Лъки-2 временно“ като утаечно езеро (до 2009 г.). 

Ляв бряг на язовирната чаша: 

- Скален масив (над ос преградна стена) в откоса мрамори кавернозни с излужване 

по пукнатините с ръждавяване; 

- Скален масив (под ос преградна стена) в откоса мрамори с отворени уширени 
пукнатини с излужване и окарстяване. 

В началото на дерето над кота 610.0, в русло с ширина 1,2-1,5 m се установява 

повърхностен отток с дебит 4-5 l/sec. Надолу по течението повърхностният отток се губи 

изцяло, просмуква се в дълбочина, като една част се ”разсейва“ в песъчливия хвост, а 

друга част се губи в понорите ”губилища“ в основата на дерето.  

На терена, непосредствено до навлизане на потока в намива (кота 610.0), се 

установява негативна форма, в дълбочина под формата на фуния. Това е едно от 

”губилищата“ в дълбочина, в които ”потъва“ част от повърхностния отток на дерето.  

По данни от строителството на язовирната стена и миналата експлоатацията на 

”Лъки-2 язовир“ са били установени  следните карстови форми и прояви: 

- Ляв бряг, пета на язовирната стена – каверни с големина до 1,0-1,2 m като малки 
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пещери, които се проявяват като понори ”губилища“ на повърхностен отток и като 

канали за изнасяне на хвост при завиряването през 2008 г.; 

-  Ляв бряг, опашка на чашата на ”Лъки-2  язовир“– понори ”губилища“ на 

повърхностен отток и избистрени води. 

От приведените  данни за карстови прояви и форми, установени в чашата на ”Лъки-

2 язовир“, се определя, че скалните масиви, изградени от мрамори от Добростанската 

свита (doPeF), са в значителна степен окарстени. Наличието на карстови форми по 

скатовете, ”губилища“ понори в ниската част на язовирната чаша, извори по поречието на 

реката и изнасяне на хвост зад язовирната стена, показва хидравлична връзка между 

отделните нива на карстообразуване в района. Проектът на ”СВЕКО  ЕНЕРГОПРОЕКТ” 

АД  за реконструкция на ”Лъки-2 язовир” се е съобразил с тези дадености на окарстени 

скални масиви, при определяне технологията на извозване и депониране на хвоста в 

чашата на новопроектираното съоръжение за ”сухо” депониране.   
 

Г. Физико-геоложки явления и процеси  

В разглеждания район на обекта, от физико-геоложките явления и процеси, 

проявление имат изветрянето и ерозията. 

Изветряне. Под въздействието на изветрителните агенти основните скали са 

напукани и дезинтегрирани в дълбочина. Изветрелият скален материал с течение на 

времето, под действието на гравитацията и течащите води, се свлича по склоновете. 

Ерозия. Най-силно е проявена в по-стръмните части на склоновете, където са се 

образували врязани в терена дерета и сухи долове. В долната си част те са формирали 

наносни конуси от чакъли с песачливо-глинест запълнител.  Ерозия от четвърта-пета 

степен се наблюдава в някои от прилежащите терени в зоната на хвостохранилището. 

Проявените физико-геоложки процеси и явления в района не засягат конкретно 

проучваната площадка на ИП и не са пречка за изпълнение на проекта. 
 

 Д. Сеизмичност на района 

 Според действащото сеизмично райониране на Р. България, района на ”ЛЪКИ 

ИНВЕСТ” АД  попада в територия с вероятност от възникване на земетресение с 

възможна степен на въздействие VII - X степен по 12-степенната скала на Медведев-

Шпонхоер-Карник (МШК). В таблица 3.3-1 е посочен характера на очакваните 

разрушения в зависимост от степента на въздействие на земетресението. 
 

Таблица 3.3-1 

Степен на въздействие по МШК Характер на разрушенията 

До VI степен Леки 

VI-IX степен Тежки 
 

Най-близко разположената земетръсната зона с епицентър  Чирпан-Първомай-

Поповица има период на активност 50-150 години и може да причини разрушения на 

жилищни, промишлени, енергийни и транспортни системи  и други съоръжения, при 

което са възможни и човешки жертви. 

Конкретно, площадката на хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс” съгласно 

Сеизмично райониране на България, попада в зона с интензивност на сеизмичните прояви 

VIII степен по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник (MSK), със сеизмичен коефициент 

Кс = 0,15. 
 

Е. Свлачища 

Районът на община Лъки се определя като район със ниско до средно ниво на риск 
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от свлачища. В терените на минната и рудопреработвателна дейност на ”ЛЪКИ 

ИНВЕСТ” АД  няма условия за формиране на свлачища. Инженерно-геоложките условия  

на териториите на Дружеството не предполагат  образуването  на свлачища, срутища  и  

кално-каменни  порои.  Свлачищни процеси обаче са възможни по пътищата, които 

осигуряват комуникациите с рудниците на фирмата (”Джурково”и ”Говедарника”), както 

и нарушаване на комуникациите със селищата в общината и транспортната връзка с 

вътрешността на страната по шосето Лъки - Асеновград. 
 

Ж. Пропадания или слягания на земната повърхност, върху която е изградено 

съоръжението 
Съоръжението на ”ЛЪКИ ИНВЕСТ” АД (хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс”) е 

изградено изцяло в коритото на река Лъкинска (Юговска), формирало се в течение на 

дълъг геоложки период и стабилизирало местоположението си в устойчиви компактно 

изградени  мраморни форми. Поради това не се очакват  процеси на пропадания  или 

слягания на земната повърхност, върху която е изградено съоръжението. 
 

Изводи 

Относно проектните решения на ”СВЕКО  ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД за реконструкция 

на ”Лъки-2 язовир” и формиране на ново хвостохранилище за ”сухо” депониране на 

флотационния отпадък от ОФ ”Лъки”,  могат да се направят следните заключения, изводи 

и препоръки: 

-  Съоръжението попада в терени изградени от мраморите на Добростанската 

мраморна свита (doPeF) на места прослоени от гнайси, шисти и амфиболити.  Мраморите 

са окарстени на различни нива (долинен карст), хидравлически свързани помежду им и се 

характеризират с висока водопропускливост в зоните на окарстяване. 

-Изграждането на ново хвостохранилище върху тази скална подложка с карсто-

проявление изисква мерки за елиминиране на просмукали валежни води и такива 

формирани от скатовия отток, през депонирания (макар и на сухо) песъчлив хвост в 

чашата на новото депо. 

-  В участъка на проектираната преградна стена до коти 600-602 се установява слой 

от т. нар. ”намив” (утаен хвост в чашата на ”Лъки-2 язовир“, когато последният е 

действал като утаително езеро) с дебелина от 10 до 20 m  в различни участъци от чашата 

на язовира. В повърхностната зона на дълбочина до 1,0 m за десния бряг и до 2,8 m за 

левия бряг, утаеният хвост представлява песъчлив дребен до среден пясък, сив до сиво-

кафяв, леко влажен, устойчив на ветрово разпрашаване.  

-  Поради това, за чашата на новото хвостохранилището е наложително да се 

предвиди подравняване и уплътняване на хвоста в основата, създаване на дренажен 

елемент (геотекстил, скален насип) по цялото дъно с подходящ наклон до водовземно 

съоръжение (шахта, колектор) и извеждане извън границите на хвостохранилището. 

-  Препоръчва се задължително изграждане на дренаж и колектор в петата на 

”водния“ откос на преградните стени за събиране и отвеждане на просмукали води в 

чашата на хвостохранилището. 

- За да се избегне всяка проява на просмукване на воден отток от трите дерета и 

изнасяне на хвост и други материали по карстови форми и канали, е наложително те да 

се  ”прихванат“ на по-високи коти и се изведат извън обхвата на хвостохранилището. 
 

3.3.2. Подземни природни богатства – минерален състав на рудите 
 

В Лъкинското рудно поле са установени около 30 находища и рудопроявления. 

Някои от тях са били експлоатирани в различни периоди и в последствие закрити или 
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консервирани.  Понастоящем, обекти на концесия са части от находищата ”Джурково” 
и ”Говедарника” (”Дружба”). И двете находища са отдалечени на значителни разстояния 

в южна посока от обекта на ИП (виж по-горе картата на фиг. 1.1-2 в т. 1.1.4). 

Находище  "Джурково" се намира на 5 km южно от град Лъки. В геоложкият му 

строеж участвуват скалите на Посестримската свита, представена от незакономерно 

редуване на ивичести биотитови, амфибол-биотитови и биотит-амфиболитови гнайси. 

Орудяването на находището е предимно от прожилков тип, представено от галенит, 

сфалерит, пирит и по-малко халкопирит. 

Находище ”Говедарника" се намира на около 12 km южно от град Лъки. В 

геоложкият му строеж вземат участие скалите от Чепеларската и Лясковската свити,  

представени от ивичести биотитови и двуслюдеии гнайси, амфиболити и по-рядко 

гнайсошисти с гранат и дистен, както и от биотитови гнайси с ивичеста и очно-ивичеста 

текстура.  Орудяване е под формата на прожилки,  впръслеци и гнезда, представено от 

същите рудни минерали като "Джурково" – галенит, сфалерит, пирит и по-рядко халко-

пирит. Съдържанието на полезните компоненти на по-горните нива е значително по-

високо, а в дълбочина постепенно намалява. 

В непосредствена близост до хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс” няма установено 

рудопроявление. 
 

3.3.3. Прогноза за въздействие върху земните недра  
 

Както следва от представеното по-горе изложение (виж т. 1.7 и 3.3.1), благодарение 

на предлагания комплекс от мерки, практически се преустановява всякакво негативно 

въздействието върху водите в района, в т. ч. преди всичко върху подземните води, а с 

това и директното въздействие върху геоложката основа в района на ”Лъки-2 язовир”. 

Потвърждава се екологичната насоченост на проекта по отношение на всички 

компоненти на околната среда, в т. ч. и върху геоложката основа в района.  

 

3.4. Почви  

3.4.1. Съществуващо състояние 

Според почвено географското райониране град Лъки е разположен в Планинската 

зона на България в пояса на кафявите горски почви и по-точно – в Западно-Родопската 

провинция и Агроекологичния район на кафявите горски почви (виж по-долу фиг. 3.4-1). По 

механичен състав тези почви са скелетни, а реакцията им обикновено е средно кисела. По 

отношение на ерозията Общината попада в почвено ерозионния район на неерозираните 

почви под гори и високопланински пасища, но и в райн със средно и силно ерозирани почви 

(по стръмните склонове). По бонитировачно групиране на селскостопанските земи те 

попадат в 4 и 6 група – съответно лоши земи с бонитет 20 до 40 бала и земи от горския фонд 

(Койнов, В., Ив. Кабакчиев и К. Бонева, 1998 
1/

). 

Районът на община Лъки се характеризира с кафяви горски, делувиални и хумусно-

карбонатни почви. Най-характерни са кафявите горски почви, представени с два подтипа 

–  тъмни и светли, подходящи за извършване на рекултивационни мероприятия. Малка 

част са вторично затревени, кафяви горски или планинско-ливадни почви, предимно в по-
високите места. 

Планинските склонове са покрити от тъмно- и светлокафяви почви. Спецификата на 

почвите в района, климатичната обусловеност и релеф определят традиционни дейности 

в земеделието и животновъдството, които се практикуват в региона, свързана с 

производството на картофи, млечни и животински продукти. 
                                                   

1
/ Койнов, В., Ив. Кабакчиев и К. Бонева, 1998. Атлас на почвите в България. Земиздат. София. 
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Фиг.  3.4-1     Карта на почвено-географските райони в Южна България 
                             
         Обозначения: 
Г1 - Софийско-Крайщенска провинция; 

Г2 - Средна Струмско-Осоговска провинция; 
Г3 - Предбалканска провинция; 

Г4 - Източна Староплонинска провинция; 

Г5 – Старопланин.-Черноморска провинц; 

Г6 - Средногорска провинция; 
Г7 - Тракийско-Тундженска провинция; 

Д2 - Родопско-Странженска провинция. 

 

Е1 - Старопланинска провинция; 
Е2 - Витошко-Средногорска провинция; 

Е3 - Рило-Пиринска провинция; 

Е4 - Западно-Родопска провинция; 

Е5 - Осоговско-Огражденска и  
        Беласишка провинция. 

Ж - Пояс на планинско-ливадни почви. 

 

Територията на обшина Лъки, по отношение вида земи, съставлява 55 327 декара 

земеделски земи, от която 25 833 декара обаботваема земя. Няма налични поливни 

площи. Горските площи съставляват 200 388 декара, а 29 024 декара служат за добив  и 

преработване на полезни изкопаеми. Общата площ на населените места се равнява на 

5194 декара. Територията по фондове е разпределена основно в горски  (79,4 % ) и 

земеделски (17,9 %) земи.  

Територията на Община Лъки, поради еднородните почвообразуващи скали, няма 

голямо почвено разнообразие, въпреки големия диапазон на надморските височини. Срещат 

се два основни типа –  кафяви горски почви и рендзини (хумусно-карбонатни почви). 

Кафявите горски почви са представени от трите си подтипа – тъмни, преходни и светли. 

Повече от 50 % от почвите са средно дълбоки, а останалата част са с лек превес към 

дълбоките почви. Малка част са вторично затревени кафяви горски или планинско-ливадни 

почви, предимно в по-високите места. 

Почвообразуващите скали на кафявите горски почви са гранити, гранодиорити, 

кристалинни шисти, риолити и др. Там, където са образувани върху карбонатни, те са в 

комплекс с рендзини. Релефът, при който са образувани, е твърде разчленен, със стръмни 
наклони и на места скалите стърчат голи и без растително покритие. 

От гледна точка на горското стопанство, кафявите горски почви са доста плодородни. 

Върху тях растат най-производителни иглолистни гори. С по-лоши свойства са по-мало-

мощните почви върху южни изложения на стръмни и ерозирани терени. По отношение 

устойчивостта им към химично замърсяване, поради киселата си реакция и въпреки високото 
си хумусно съдържание, тези почви се отнасят към неустойчивите ( ІV – V клас). 

Рендзините (хумусно-карбонатните почви), са разположени на места с варовита 

основа,между останалите високопланински почви. Мощността на хумусния хоризонт и 

съответно на почвения профил е от 17 cm  до 76 cm. Под него следва материнската скала. 
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Каменистостта е по-висока. Почвеният профил е тъмно оцветен, рохкав до слабо плътен и 

богато каронатен. Структурата е много добре изразена зърнесто – троховидна. 

От резултатите получени при изследването на почвените разрези при разработване на 

ЛУП на ДДС „Кормисош”, може да се направи следният извод 
2
/: 

 Рендзините са хумусни, богати на хранителни вещества, но в много случаи тези 

вещества са в неусвоими форми. Те се характеризират и с висока скелетност. Ето защо на 

много места върху тях са се настанили насаждения от черен бор и бук, които добре понасят 

карбонатните почви и имат сравнително висока производителност (І-ІІІ бонитет). 

Създадените култури от тези дървесни видове също имат висока производителност. На по-

бедните и ерозирани месторастения са се настанили насаждения от нископродуктивни 

дървесни видове. 

Ранкерите са примитивни почви, развити върху слабо изразен силикатен елувий. Те се 

срещат в комплекс с кафявите горски почви, планинско-ливадните и литосолите, с голите 

скали и сипеи в най-високите части на обекта. Те са образувани под тревна, храстова и 

дървесна растителност. Това са скелетни почви с непълен профил и малка мощност. 

Сорбционният капацитет и водозадържащата способност на ранкерите са ниски. Почвената 

реакция е кисела и силно кисела. Неустойчиви са на химическо замърсяване. 
 

Ерозирали почви 

Гъстата хидрографска мрежа, значителните валежи и силно пресечения релеф 

обуславят проявата на активни ерозионни процеси. По данни от Лесоустройствения 

проект на Държавна дивечовъдна станция (ДДС)  “Кормисош”, ерозирали площи, ровини 

и сипеи се срещат предимно по стръмните склонове по поречията на реките и на по-

големите дялове в техните водосбори. На много места се наблюдават нелесопригодни 

площи, обрасли с дървесина и храстова растителност или насаждения на скални и урвести 

терени с обща площ 2 785,5 ha и напълно оголени нелесопригодни голини, сипеи и скали 

с площ 771,4 ha.  

Предвид високата степен на опасност от ерозионни процеси, значението на 

горите се свежда не само до използването им като строителна и технологична суровина, 

но и до техните водохранни, противоерозионни и украсни функции. Именно в горския 

фонд на община Лъки се намира Държавното ловно стопанство ”Кормисош” с една от 

най-красивите ловни резиденции  в страната. 

Ерозията обхваща около 10 % от площа на ДДС “Кормисош”–  366,3 ha. На по-

голяма част от площите ерозията е 3-та степен, което означава, че е ерозиран целият      

А-хоризонт и част от В-хоризонт. В най-голяма степен се е развила площна ерозия, а на 

някои места е започнало развитие на ровинна ерозия. Ерозия от 4-та и 5-та степен се 

наблюдава в някои прилежащи терени в зоната на хвостохранилището. За борба с 

ерозията се провеждат залесителни работи. Засаждат се предимно с иглолистни, широко-

листни или смесени дървесни видове. На площите с ровинна ерозия се запазват акации, 

гледичия и черен бор, които укрепват ровините, като се строят също и дребноразмерни 

прегради, в зависимост от дължината на ровините (клейонажи и каменни прагчета). В 

случай, че ровината не се овлажнява достатъчно, вместо клейонажи се предвиждат 

каменни прагчета. Основният дял в борбата с ерозията и за в бъдеще ще заема зеленото 

укрепване на застрашените от развитие на ерозионните процеси терени. 
 

Физически нарушени почви 

При изграждането и експлоатацията на някои от обектите на ”ЛЪКИ ИНВЕСТ“ АД, 

естествените почви са частично унищожени. Като цяло, това са почви с много малка 

                                                   
2
/  По данни от ЛУП на ДДС „Кормисош” 
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мощност и без стопанска стойност. Земите временно променят предназначението си, като 

с преустановяване на дейността и след осъществяване на рекултивационни мероприятия , 

то се възстановява, а лесорастителните качества се подобряват. 

Физически нарушени почви в зоната на ОФ ”Лъки”и хвостохранилището са 

установени в следствие на строителната дейност на тези минно-обогатителни обекти. Те 

се изразяват в нарушаване на нормалния строеж на почвения профил при извършване на 

строителните работи и експлоатация на съоръженията. 

Към физически нарушените почви се отнасят и обрушовките. Стари обрушовки 

съществуват южно от рудник ”Дружба”, с обща площ около 8 дка. Пропаданията са се 

стабилизирали със самонастанила се растителна маса. 
 

3.4.2. Очаквани въздействия върху почвите в района 

Замърсяването на почвите е в резултат от случайни разливи на реагенти, предимно 

хидратна вар и сода, масла пред ремонтната работилница на ОФ ”Лъки” и концентрати 

около утайниците, сгъстителите, бункерите за концентрати и руда. Потенциална опасност 

от залпово (инцидентно) замърсяване на почвите крие магистралния хвостопровoд, който 

е базалтиран с цел свеждане до минимум на износването му. Възникнали аварии, през 

десет годишния му експлотационен период, имат инцидентен характер, без особени 

негативни последствия върху почвите и повърхностните води. 

Най-сериозният източник на замърсяване на почвите са фините  прахови частици 

(ФПЧ10) от хвостохранилището, при евентуално ветрово разпрашаване на сухи зони от 

хвоста през лятно-есенен сезон. Прахът с много висока дисперсност (под 0,01 mm) 

съставлява над 8 % от общото съдържание на хвоста. Химичният му състав включва над 

80 % SiO2, около 10 % Al2O3, 7 % СаО и други скални минерали. От съдържащите се в 

праха тежките метали, значение за замърсяване на почвите имат съдържанията на олово –

 до 0,18 %, на цинк – до 0,30 % и манган –  до  0,30 %. Установено е, че при скорост на 

вятъра над 5 m/sec и сухо време най-финните хвостови фракции могат да бъдат ответи и 

по всяка вероятност да се отложат върху прилежащите терени. Съществена пречка за този 

механизъм е високото съдържание на глинести минерали в хвоста. От извършваните 

огледи на района в продължение на няколко години не са установени видими признаци за 

отлагане на хвостов прах извън границите на отчуждените за обекта терени. 

 

3.5. Ландшафт 
 

В съвременната географска наука ладшафтът се определя като геосистема, която 

характеризира конкретна територия, еднообразна по своя произход и историческо 

развитие, притежаваща общ фундамент, еднотипен релеф, климат, еднообразно 

съчетание на хидротермичните условия, почвите, биоценозата и закономерен набор от 

морфологически части. 
 

3.5.1. Съществуваща ситуация – характеристика  на главните черти на ландшафта в 

района на инвестиционното предложение 
 

България попада в три големи ландшафтни провинции на Евразия –  Алпийска 

провинция,  Източно-средиземноморска провинция  и Понтийска провинция. 

Съгласно районирането на ландшафтите в България, разглежданият район на  ИП се 

отнася към Южнобългарската планинско-котловинна област, Средно-родопска планинска 

подобласт. 

Община Лъки попада в континентално-средиземноморската област, южно-

българската климатична подобласт, източно родопски и ниско климатичен район, а 

частите над 1000 m н. в. –  в планинска климатична област  на същата подобласт. 
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Типологичната класификационна система на ландшафтите в България (Петров, 1997) 

характеризира състоянието и функционирането на ландшафтите като отворени геосистеми 

със специфична вътрешна структура. 

Според типологичното ландшафтно райониране на България обектът попада в 

следната ландшафтна структура: 

4. Клас Планински ландшафти; 

4.10. Тип Ландшафти на умерено влажните планински гори; 

4.10.22. Подтип ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори; 

4.10.22.54. Група ландшафти върху масивни и метаморфни скали; 

4.10.22.55. Група ландшафти върху варовикови скали. 

Числените индекси на ландшафтните таксономични рангове са част от “Типологично 

ландшафтно райониране” на страната и отразяват йерархичната ландшафтна класификация, 

към която разглежданата територия принадлежи. 

Мащабът, в които е разработено типологичното ландшафтно райониране (М 1:400 000), 

както и регионалното и физико-георафско районирания, не позволяват подробно 

характеризиране на ландшафтите от територията на ИП, степента на антропогенизиране и 

оценка на бъдещото въздействие върху тях. За целта в Доклада за ОВОС ще бъде приложи 

подробна система за класифициране на по-ниско таксономично ниво, с която да се определят 

и опишат ландшафтите в зависимост от вида на земното покритие на територията на обекта  

и извън нея. Това ще позволи по-конкретно дефиниране на антропогенните въздействия от 
реазлизирането на ИП. 

Територията на община Лъки попада изцяло в класа на планинските ландшафти, 

които се характеризират с наличието на ясно изразена височинна поясност на природните 

елементи. Преобладаващата част от територията й се намира в пояса на умерените 

хумидни ландшафти с букови гори. Това е една от общините в Пловдивска област с най-

силно изразен горски ландшафт.  Тясната ивица по южната и югоизточна граница на 

общината е заета от хладни хумидни ландшафти с иглолистни гори, а в най-северната 

част, по долината на река Юговска се срещат топли семихумидни ландшафти от пояса на 

габърово-горуновите гори. 

 В резултат на активната човешка дейност част от естествените горски ландшафти 

са трансформирани в антропогенизирани ландшафти, който на места изцяло са 

променили облика и хидрографската характеристика на територията. Делът на 

непроменените и слабо изменени горски ландшафти е 70 %, като около 87 % от тях се 

падат на буковите гори, около 11 % на иглолистните гори и по малко от 2 % на габърово 

горуновите гори. Силно изменените ландшафти са в резултат на формираните селища, 

индустриални зони, мини и кариери и заемат приблизително 0,9 % от територията на 

общината. Останалите около 29 % се падат на средно изменените ландшафти, като 8 % от 

тях се пада на горско храстовата растителност,  5,1 % са смесени площи с аграрна и 

естествена растителност, 6,8 %  са иглолистни гори и 4,6 % е дялът на пасища и ливади. 

Съвременната ландшафтна структура на територията на обекта се е формирал въз 

основа на фактори, обособени в две основни групи –  природни и антропогенни. От 

природните фактори се отчита значението на релеф, климат, води, скална основа, почви и 

растителност. От друга страна, чрез антропогенните фактори се отчитат преките и 

косвените въздействия от човешката дейност при различните форми на природо-

ползване, които влияят не само върху типизацията на ландшафтите, но и върху тяхното 

екологично състояние. 

Ландшафтната характеристика на района на ИП е от смесен вид –  природно-

антропогенна. Антропогенните компоненти на ландшафта се изразяват в разположените в 

близост минно-обогатителни зони, инфраструктурни обекти, селскостопанска дейност, 
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населени места. Ландшафтът в района на хвостохранилище ”Лъки 2-комплекс” е 

претърпял изменения, както по отношение на растителната покривка, така и по 

отношение повърхностната му денивилация. 
 

Пространствена структура на ландшафтите 

В зависимост от териториалното съчетание между компонентите на околната среда, 

което обуславя ландшафтното разнообразие, и проявата на височинната поясност, 

различните видове природни ландшафти се диференцират в три основни типа –  

планински ландшафти, подножни ландшафти и ландшафти на котловинното дъно. За 

района на  обекта преобладават планинските ландшафти. 

Планински ландшафти. В резултат от специфичното взаимодействие на скалите и 

климатичните условия, както и на движенията на земната кора, са протекли разно-

образни релефообразуващи процеси като изветряне, денудация, дефлация и др. По този 

начин са образувани земеповърхностнии форми, които са специфични за оградните 

планински ландшафти –  върхове твърдици, скални склонове, склонови стъпала, всечени 
речни долини, евентуално със срутища, свлачища и др. 

Антропогенен ландшафт. Специфичната особеност на минните предприятия се 

изразява в това, че те могат да бъдат създадени само там, където има залежи на полезни 

изкопаеми. При това миннодобивните предприятия дават основата за образуването на 

производствени комплекси със сложна инфраструктура. В резултат на това, негативното  

въздействие върху околната среда, в т. ч. и върху ландшафта, по принцип е значително. 

В резултат на миннодобивни дейности при рудниците в района на обекта, по 

земната повърхност са се формирали техногенни форми – насипища, промишлени 

площадки  и др., с което е нарушен естествения ландшафт. Отнети са земи от горския 

фонд. Настъпили са промени на естествения релеф чрез формиране на позитивни и 

негативни форми. Налице е в определена степен механично замърсяване на прилежащи 
терени, евентуално с развитие на ветрова и водна ерозия. 

Водни ландшафти. Водните ландшафти в района на обекта се представят от река 

Лъкинска (р. Юговска) и трите нейни притока (реките Манастирска, Джурковска и 

Белишка). Химическото състояние на реките, с инцидентни изключения за река 

Джуровска, е добро. Бистрите води в горните течения на реките, красивите метаморфни 

скални образования оформят красиво ландшафтно разнообразие в някои части на района. 
 

Нарушения на ландшафта в района на инвестиционното предложение 

Ареалът на отрицателното влияние и нарушения върху естествения ландшафт 

значително надвишава площта на нарушените земи, което влошава екологичната 

обстановка в района. Въздействието на минно-добивните работи, провеждани на 

територията на "ЛЪКИ ИНВЕСТ" АД върху ландшафта, може да се оцени като пряко и 

косвено. 

В посттехногенната и техногенна ландшафтно-геохимична система на р. Лъкинска 

(Юговска) са разположени съоръженията на хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс”, 

включващо действащото хвостохранилище ”Лъки-2 временно” и осушената чашата  на 

излезлия от експлоатация ”Лъки-2 язовир”–  обект на инвестиционното предложение. 

Прякото въздействие е довело до формирането на нов, техногенен ландшафт в зоната на 

влияние на площадката за депонирането на флотационния отпадък. То има за резултат 

нарушаване на почвената покривка, изменение на облика на територията, ограничаване  

на горски  площи, унищожаване на растителната покривка и евентуална миграцията на 

някои животински видове.  

Косвеното въздействие се изразява във влошаване на състоянието на засегнатите 

земи, изменение в режима на подземните води поради дрениране на територията на 
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хвостохранилището , инфилтрация на повърхностни води в окарстените зони, влошаване 

режима на повърхностните водни течения, евентуално отлагане на прах и изнасяне 

поради ерозия на продукти от хвостохранилището.  
 

3.5.2. Очаквани въздействия от реализация на инвестиционното предложение  

Въздействията се определят като физически, локални и среднотрайни за периода  до 

приключване на трите периода на депониране (до 12 години) и завършване на всички  

рекултивационните работи. В съответствие с резултата от изпълнението на техническата 

и биологична рекултивация  се очаква положителен ефект от частично възстановени 

естествени ландшафтни форми.  

В Доклада за ОВОС ще бъдат оценени очакваните структурни промени в локалния 

ландшафт и степента на деструкция. 

 

3.6. Биоразнообразие –  растителен и животински свят, защитени територии, 

елементи на  Националната екологична мрежа 
 

3.6.1. Растителен свят  
 

За района на ИП е характерна смяна на три подпояса според надморската височина. 

Конкретно терените на ИП попадат в нископланинския подпояс с надморска височина от 600 

до 1000 m, който е пояса на дъбовите гори. Силно пресечения терен определя различни 

абиотични фактори, които от своя страна определят и различния състав на дъбовите гори в 

района. Тези с преобладаване на горун (Quercus dalechampii) и обикновен габър (Carpinus 

betulus) са разпространени в по-сенчестите, респ. по-влажни и по-хладни места, докато тези с 

преобладаване на космат дъб (Q. pubescens) се развиват на по-сухи, по-припечни места. Като 

междинно положение могат да се отделят дъбовите гори с преобладаване на горун и/или цер 

(Q. cerris). Горите от космат дъб са предимно вторични, в резултат от изсичане в по-далечно 

или близко минало. В резултат те са издънкови, често с храсталачен хабитус, и в тях голям 

дял заема келявия габър (C. orientalis). На по-припечни и по-заравнени (респ. по-достъпни) 

места келявия габър изцяло измества дъбовете, и формира собствени ценози. 

По най-стръмните места – скални разкрития и отвесни скали, се настанява характерна 

хазмофитна растителност. В зависимост от наклона и напукаността на скалата, тази 

растителност може да варира от силно разкъсана, с отделни туфи на много малко места по 

скалната повърхност, до отворена, представена освен с тревиста, също така ис храстова 

растителност, на места с еденични дървета – мъждрян (Fraxinus ornus), келяв габър, 

смрадлика (Cotinus coggygria), черен бор (Pinus nigra). На места черния бор формира 

самостоятелни ценози. 

По бреговете на р. Юговска, над ИП, са разпространени крайречни, галерийни гори от 

върби (Salix sp.) и елши (Alnus sp.). Коритото на реката в непосредствената територия на ИП 

до 2011 г. е било залято. След спадането на водното ниво то се заема от планинска върба (S. 

caprea), бъз (Sambucus nigra), леска (Corylus avellana) и акация (Robinia pseudoacatia). 

Последната се използва за биологична рекултивация, и на места образува самостоятелни 

петна с изкуствен произход, или в резултат от самосев. 

През 2006 г., след проучване, проведено на територията на общината, професор Ст. 

Станев от ПУ ”Паисий Хилендарски” - Пловдив, сътрудник на Природонаучен музей в град 

Пловдив (Община Лъки 2016), идентифицира следните видове редки, ендемични и реликтни 

растения, повечето включени в Червената книга (Пеев, 2011г.) и/или Приложенията на 

Закона за биологично разнообразие (ЗБР). 
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Редки, ендемични, реликтни, защитени и включени в Червената книга растения: 

 Силивряк, Родопска хаберлеа (Haberlea rhodopensis) – реликт, балкански ендемит, 

защитен вид (Приложение 3 на ЗБР); 

 Стрибърнова каменоломка (Saxifraga stribrnyi) – балкански ендемит; 

 Фривалдскиев пчелинок (Marrubium friwaldskyanum) – български ендемит, включен в 

Европейския списък на редките, защитените и ендемични видове; 

 Халерово (родопско) котенце (Pulsatilla halleri subsp. rhodopea =Anemone rhodopea) – 

български ендемит, защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в Червената книга; 

 Декоративен лопен (Verbascum decorum) – български ендемит, включен в Червената 

книга и в Европейския списък на редките, защитените и ендемични видове, защитен 

вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Пурпурен пренантес (Prenanthes purpurea) – рядък вид, реликт; 

 Хвойниче (Arceuthobium oxycedri) – рядък полупаразит върху червената хвойна, 

реликт; 

 Ашерсонов оман (Inula aschersoniana) – балкански ендемит; 

 Жълт равнец (Achillea clypeolata) – балкански ендемит; 

 Кръглолиста росянка (Drosera rotundifolia) – рядко насекомоядно растение, защитен 

вид (Приложение 3 на ЗБР); 
 

Богатото биоразнообразие на територията на община Лъки е основна причина за 

включването ѝ  в ”Натура 2000”. Сред растенията с по-висок природозащитен статус, 
установени в Защитена зона “Родопи - Средни“ (МОСВ, 2013 г.), са следните: 

 Венерина пантофка (Cypripedium calceolus) – защитен вид (Прил. 2 и 3 на ЗБР), 

включен в Червената книга; 

 Калописиева дактилориза (Dactylorhiza kalopissii) – защитен вид (Прил. 2 и 3 на ЗБР), 

включен в Червената книга; 

 Венерин косъм (Adiantum capillus-veneris) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Стрибърнова айважива (Alkanna stribrnyi) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Стрибърнов игловръх (Alyssum stribrnyi) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Обикновен анакамптис (Anacamptis pyramidalis) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Дългостълбчесто винче (Anchusa stylosa) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Оранжево подрумиче (Anthemis gaudium-solis) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), 

включен в Червената книга; 

 Рилско подрумиче (Anthemis orbelica) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Стрибърново подрумиче (Anthemis stribrnyi) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен 

в Червената книга; 

 Обикновена кандилка (Aquilegia nigricans) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Родопска песъчарка (Arenaria rhodopaea) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Клиновидно изтравниче (Asplenium cuneifolium) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), 

включен в Червената книга; 

 Йорданова камбанка (Campanula jordanovii) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Вълнеста камбанка (Campanula lanata) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Тракийски магарешки бодил (Carduus thracicus) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), 

включен в Червената книга; 
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 Тинеста острица (Carex limosa) –вид, включен в Червената книга; 

 Урумов кривец (Chondrilla urumoffii) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Мечо око (Cortusa matthioli) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Оливиеров минзухар (Crocus olivieri) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Месночервена дактилориза (Dactylorhiza incarnata) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), 

включен в Червената книга; 

 Лаврово бясно дърво (Daphne laureola) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Стрибърнов карамфил (Dianthus stribrnyi) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Гол напръстник (Digitalis laevigata) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Обикновена ефедра (Ephedra distachya) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Гройтеров дремник (Epipactis greuterii) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Блатен дремник (Epipactis palustris) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Пурпурен дремник (Epipactis purpurata) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Черноморска ведрица (Fritillaria pontica) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Елвезиево кокиче (Galanthus elwesii) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Родопско еньовче (Galium rhodopaeum) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Жълта тинтява (Gentiana lutea) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в Червената 

книга; 

 Енгадинова горчивка (Gentianella engadinensis) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Бохемски здравец (Geranium bohemicum) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Блатиста хамарбия (Hammarbia paludosa) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Обикновен джел (Ilex aquifolium) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Дървовидна хвойна (Juniperus excelsa) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Родопска горска майка (Lathraea rhodopaea) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Родопски крем (Lilium rhodopaeum) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Недоразвит лимодорум (Limodorum abortivum) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Нежен лен (Linum elegans) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в Червената 

книга; 

 Сърцевиден тайник (Listera cordata) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Блатна ликоподиела (Lycopodiella inundata) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Сръбска малколмия (Malcolmia sеrbica) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Родопска люцерна (Medicago rhodopea) –вид, включен в Червената книга; 

 Персийска морина (Morina persica) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Родопско омразниче (Onosma rhodopaea) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 
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 Двурога пчелица (Ophrys cornuta) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Паяковидна пчелица (Ophrys mammosa) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Розов божур (Paeonia mascula) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в Червената 

книга; 

 Орфанийска камбанка (Campanula orphаnidea) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), 

включен в Червената книга; 

 Мочурно прозорче (Potentilla palustris) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Кладенчево лютиче (Ranunculus fontanus) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Розов златовръх (Rhodiola rosea) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в Червената 

книга; 

 Жълта каменоломка (Saxifraga aizoides) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Костова тлъстига (Sedum kostovi) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Стефчова тлъстига (Sedum stefco) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Есенен спиралник (Spiranthes spiralis) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР); 

 Родопско лале (Tulipa rhodopaea) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга; 

 Гризебахова теменуга (Viola grisebachiana) – защитен вид (Прил. 3 на ЗБР), включен в 

Червената книга. 

 

3.6.2. Животински свят  

Животинският свят в района е богат. Наред с обикновените представители на нашата 

фауна тук все още се срещат в естествени условия кафявата мечка (Ursus arctos), дивата коза 

(Rupicapra rupicapra), вълкът (Canis lupus), благородният елен (Cervus elaphus) и други. От 

защитените видове могат да се видят скален орел (Aquila chrysaetos), сокол скитник (Falco 

peregrinus), видра (Lutra lutra), стенен гущер (Podarcis muralis), дъждовник (Salamandra 

salamandra), дървесна жаба (Hyla arborea), смок мишкар (Elaphe longissima), шипобедрена 

костенурка (Testudo graeca), много пойни птици и др.  

По реките Манастирска, Джурковска, Белишка и Сушица е разпространена балканска 

(Salmo trutta) и американска пъстърва (Oncorhynchus mykiss). В долните течения на реките 

Белишка и Сушица се среща черна мряна (Barbus cyclolepis). Лешанката (Phoxinus phoxinus) 

повсеместно обитава реките на територията на Общината. Във водите на р. Белишка 

ограничено се разпространява кефал (Leuciscus cephalus). 
 

По време на теренни изследвания в по-ниската част на Средни Родопи (селата Мостово,  

Сини Вир и  Жълт Камък) са установени 37 вида гръбначни животни (Табл. 3.6-1), от които 

два вида са включени в Червената книга на България (Големански, 2011 г.). 
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Таблица 3.6-1 

 Видове гръбначни животни, установени в по-ниската част на Средни Родопи и 

националния им природозащитен статус; ЧКБ – категория по Червена книга на 

България; ЗБР – Приложение от ЗБР. 
 

Вид Species ЧКБ ЗБР 

Балканска пъстърва Salmo trutta   

Маришка мряна Barbus cyclolepis  2 

Жълтокоремна бумка Bombina variegata  2, 3 

Кафява крастава жаба Bufo bufo  3 

Гръцка жаба Rana graeca  3 

Голяма водна жаба Rana ridibunda   

Зелен гущер Lacerta viridis  3 

Стенен гущер Podarcis muralis  3 

Смок мишкар Elaphe longissima  3 

Жълтоуха водна змия Natrix natrix   

Голям ястреб Accipiter gentilis EN 3 

Обикновен мишелов Buteo buteo  3 

Осояд Pernis apivorus VU 2, 3 

Гривяк Columba palumbus   

Обикновен пчелояд Merops apiaster   

Градска лястовица Delichon urbicum  3 

Червенокръста лястовица Hirundo daurica  3 

Селска лястовица Hirundo rustica  3 

Скална лястовица Ptyonoprogne rupestris  3 

Планинска стърчиопашка Motacilla cinerea  3 

Червеногърба сврачка Lanius collurio  2, 3 

Воден кос Cinclus cinclus  3 

Червеногръдка Erithacus rubecula  3 

Южен славей Luscinia 

megarhynchos 

 3 

Сива мухоловка Muscicapa striata  3 

Кос Turdus merula  3 

Певец Phylloscopus sp.  3 

Качулат синигер Parus cristatus  3 

Голям синигер Parus major  3 

Обикновена чинка Fringilla coelebs  3 

Домашно врабче Passer domesticus  3 

Гарван Corvus corax  3 

Сойка Garrulus glandarius   

Северен белогръд таралеж Erinaceus romanicus  3 

Обикновена къртица Talpa europaea   

Див заек Lepus europaeus   

Лисица Vulpes vulpes   
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3.6.3. Влияния върху биоразнообразието 
 

Потенциаланите въздействия върху биоразнообразието, които подобни ИП могат да 

окажат, са: 

1. Пряко унищожаване на растителността и местообитания на животински видове. 

Тъй като ИП касае промяна на технологичния процес на съхранение на хвоста, в 

границите на съществуващо хвостохранилище пряко въздействие не се очаква. Пряко 

въздействие ще има от необходими нови, външни пътни връзки с обща дължина около 1160 

m, от които около 700 m са между хвостохранилището и язовира (вж. по-горе т. 1). На 
половината от това разстояние има изграден, съществуващ път.  

2. Увреждане на растителността и местообитания на животински видове. 

Характерът на ИП предполага положително въздействие върху водните екосистеми. 

Неговата цел е предотвратяване на замърсяването на река  Юговска чрез т. нар. “сухо 

дпониране“ на хвоста, което е най-добрия вариант от екологична гледна точка (ELAW, 2010 

г.). Известно замърсяване и запрашаване се очаква от изгорели газове при работата на 

машините и транспортната техника по време на строителството и експлоатацията, както и от 

прахови емисии от механично разпрашаване на хвост, от извършваните транспортни и 

товаро-разтоварни операции. Района на потенциално въздействие, който ще бъде оценен, е 

определен на 150 m от контурите на двете площадки, на база проведени проучвания в други 

части на света (Jung, 2001 г.), плюс  50 m превантивно. Трябва да се има предвид, че 

цитираната публикация касае хвосто-хранилище от стар тип, и освен това концентрациите на 

установените замърсители (тежки метали) са високи, но под ПДК. 

3. Безпокойство за животински видове. 

Безпокойството може да бъде породено от присъствието на хора и работата на 

машините и транспортната техника по време на строителството и експлоатацията. 

Въздействието на безпокойството е видово специфично, като, отчитайки факта, че ИП касае 

промяна на технологичния процес в границите на съществуващо хвосто-хранилище, може да 

се предположи известна адаптация от страна на пребиваващите в района индивиди. 

Безпокойството няма да се отличава съществено от това на  сега съществуващото такова, но 

ще бъде взето предвид като фактор в определения по-горе района на потенциално 

въздействие от 150 m. 

4. Смъртност на отделни индивиди. 

Може да възникне при строежа на вътрешните пътища  и прилежащите му съоръжения, 

както и от трафика по време на експлоатация.  Доколкото и при строителството, и при 

експлоатацията ще се използва бавна строителна и транспортна техника, и предвид 

наличието на съществуващи съоръжения, които не предполагат големи концентрации на 

потенциално уязвими видове, въздействието ще бъде незначително. Въпреки това ще бъде 

взето предвид като фактор и ще бъде оценено. 

5. Нахлуване на неместни/инвазивни видове. 

При рекултивация на засегнатите терени, съгласно представената по-горе информация 

(виж. т. 1) за рекултивация ще се използват тревни смески, суставени от червена власатка 

`(Festuca rubra) – 40 %, овча власатка (Festuca pseudovina) – 30 %, и райграс (Lolium perenne) 

– 30 %. И трите вида са местни (характерни за българската флора), неинвазивни видове 

(Асьов и колектив,. 2012 г.). Ето защо можем да заключим, че въздействие от нахлуване на 

неместни/инвазивни видове няма да има. 

 

3.6.4. Защитени територии и зони 
 

ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най-

близката такава е резерват “Червената стена“, отстоящ на около 1100 m (разстояние между 
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най-близките точки от границата на резервата и тази на ИП; Фиг. 3.6-1). 

Резервата “Червената стена” е с площ 3043.53 ха. Той е обявен за биосферен резерват от 

ЮНЕСКО. Целта на обявяване е опазване на местообитанията на редки и застрашени от 

изчезване растителни и животински видове. В резервата се забраняват всякакви дейности, с 

изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по 

маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви 

растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, 

начини и време, изключващи нарушения в екосистемите. 

Поради отдалечеността на резервата от терена на ИП, въздействия върху него не се 

очакват. 

ИП попада на територията на две защитени зони (ЗЗ) от мрежата ”Натура 2000” – ЗЗ 

”Родопи - Средни”, с код BG0001031, по Директивата за местообитанията, и ЗЗ ”Добростан”, 

с код BG0002073, по Директивата за птиците (Фиг. 3.6-1).  

 

 

 

Фигура 3.6-1: 

 Местоположение на обекта на ИП (жълт квадрат) спрямо резерват “Червената 

стена“ (червен контур), ЗЗ ”Родопи - Средни” (зелен полигон) и ЗЗ ”Добростан” 

(розов полигон). 

 

На територията на Общината попадат две защитени зони (ЗЗ) от мрежата ”Натура 

2000”  –  ЗЗ ”Добростан” с код BG 0002073 по Директивата за защита на птиците 

(гнездещи, мигриращи и зимуващи) и ЗЗ ”Родопи-Средни” с код BG 0001031 по 

Директивата за местообитанията. Обхватът на Защитените зони по площ и землища е 

представен в таблица 3.6-2. Почти 100 % от територията на община Лъки попада в 
националната мрежа Натура 2000.  
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Таблица 3.6-2 

Защитени зони от Европейската екологична мрежа  Натура 2000 

№ Наименование Тип Землище Площ, ha 

1 ЗЗ Добростан -       

код BG0002073 

Директива за 

защита на  птиците 

Югово, Борово, Белица, 

Манастир, Лъкавица, Лъки 

155107,68 

 

2 ЗЗ Родопи-Средни - 

код BG0001030 

Директива за 

местообитанията 

Землищата на всички общини, 

без  малка част от Дряново 

28816,8 

 

ЗЗ ”Родопи - Средни”, с код BG 0001031  

ЗЗ ”Родопи - Средни” е включена в списъка за Защитени зони за местообитанията 

съгласно Заповед на МОСВ № РД-528/26.05.2010 г. (ДВ бр. 47/2010 г.). Площта на ЗЗ е 

155107.684 ха. Целите на опазване 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. 

Предмет на опазване в ЗЗ са 37 природни местообитания, включени в Приложение 1 на ЗБР, 

40 вида животни и 2 вида растения, включени в Приложение 2 на ЗБР. 
 

ЗЗ ”Добростан”, с код BG0002073 

ЗЗ ”Добростан” е включена в списъка за Защитени зони по Директивата за защита на 

птиците със Заповед на Министъра на ОСВ № РД-528 от 26.05.2010 г. (обн. ДВ бр. 47/2010 

г.). Площта на ЗЗ е 83655.441 ха. Целите на опазване (съгласно заповедта) са:  

- Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за 

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;  

- Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо 

подобряване на природозащитното им състояние. 

Предмет на опазване в ЗЗ ”Добростан“ са 36 вида по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР, и 6 вида по 

чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР. 

Информация за защитените територии и природните забележителности  техния 

статут и площи, е съпоставена в обобщен вид в следващата таблица 3.6-3: 
 

Таблица 3.6-3 

Списък с основни данни на Защитени територии и Природни забележителности в 

община Лъки 

№ 

по  

ред 

 

Наименование 

 

Категория 

Собстве- 

ност  и  

стопанис- 

ване 

 

Площ, 

(hа) 

Територи- 

ално 

местополо-

жение 

Обект на  

защита*/ 

1 „Червената стена” Резерват Държавна  

публична -  

МОСВ 

801,066 Община Лъки 

РИОСВ- Смолян 

Находище на редки 

и застрашени от 

изчезване расти-

телни видове 
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2 Водопад 

„Гюмбертията” 

Природна 

забележителност 

Държавна  

публична 

0,210 Община Лъки 

РИОСВ- Смолян 

Скали 

3 Водопад 

 „Свети Дух” 

Природна 

забележителност 

Държавна  

публична 

0,288 Община Лъки 

РИОСВ- Смолян 

Водопад 

4 Скален мост 

„Шапран дупка” 

Природна 

забележителност 

Държавна  

публична 

3,695 Община Лъки 

РИОСВ- Смолян 

Скални  

образувания 

5 Водопад и скални 

образувания „Сливо-

долско падало” 

Природна 

забележител-

ност 

Държавна  

публична 

0,685 Община Лъки 

РИОСВ- Смолян 

Водопад 

 */  За всички Защитени територии и Природни забележителности  в община Лъки няма приет план  за 

управление.  Към настоящия момент приет план за управление има само за резерват ”Червената стена”. 
 

С изключение на резерват “Червената стена”, останалите ЗТ и ПЗ са малки по площ 

и са създадени основно за опазване на елементи на неживата природа. Собствеността на 

земите в ЗТ и ПЗ е публична държавна  –  попадат предимно в държавен горски фонд и  

се стопанисват от ДЛС ”Кормисош”, община Лъки, РИОСВ - Смолян и РИОСВ - 

Пловдив, за резерват ”Червената стена”.  

 

3.6.5. Очаквани въздействия от реализация на инвестиционното предложение 

Поради отдалечеността на резерват  “Червената стена“ от терена на обекта на ИП, 

въздействия върху него не се очакват. 

Потенциалните въздействия върху природните местообитания и видове, предмет на 

опазване в двете ЗЗ, са същите, както разгледаните в т. 3.6.3. Влияния върху 

биоразнообразието. Значимостта на тези въздействия ще бъде детайлно анализирана в 

предстоящата Оценка за съвместимост на предлаганата промишлена дейност с изискванията 

за опазване на типовете природни местообитания, популациите и местообитанията на 

видовете, която ще бъде изготвена и представена като Допълнение към ДОВОС. 
 

3.7. Състояние на културно-историческото наследство  –  исторически, 

археологически и архитектурни паметници в района 
 

Районът на ИП не засяга и не е в близост до обекти на културното наследство  –  

исторически, археологически и архитектурни паметници, по смисъла на Закон за 

културното наследство  (ДВ, бр. 19/13.03.2009 г.). Независимо от това, в Доклада за 

ОВОС този проблем ще бъде засегнат по-обстойно. В този раздел е ползвана информация 

за културното наследство от Общинския план за развитие на община Лъки за периода 

2014 -2020 г. 

Паметник на културата, с историческо значение, е църквата “Св. Троица” в село 

Югово, построена през 1842 г. Същата представлява трикорабна псевдобазилика с 

външна галерия пред западната стена. Притежава изящна каменна камбанария, увенчана 

с луковичен купол. В интериора са запазени стенни иконописи,  рисувани до началото на 

70-те години на ХІХ век. Иконостасът е таблен с резбована венчилка и рисувани двери, с 
ценни икони от 1846 и 1851 г.  

Основен поклоннически център в Общината е манастирския комплекс “Кръстова 

гора –  Св. Троица”, изграден в местността  “Кръстова гора”.  Новопостроеният 

манастирски комплекс, лековита вода от “Аязмото” и легендата за заровена част от 

кръста, на който е бил разпнат Исус Христос привличат към това свято място хиляди 

посетители от страната и чужбина.  
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Историческата местност “Хайдушки поляни” е разположена в Преспанския дял на 

Средни Родопи, на юг от с. Манастир, част от която попада в територията на община 

Лъки. По живописни пътеки от село Манастир се стига до връховете “Свобода” и 

“Преспа”, в близост до които са построени туристически хижи. Тук се намира къщата на 

Пейо Шишманов – организатор на четническо движение през периода 1900 - 1908 г. В 

местността е издигнат паметник в чест на Илинденско - Преображенското въстание. От 

село Манастир, през местността Хайдушки поляни (хижа Момчил юнак и Рожен), по 

традиционен пешеходен маршрут любители на познавателен и исторически екотуризъм 

имат възможност да се насладят на красотите на Националния курорт “Пампорово”.  

На връх “Свобода” (1998 m н.в.) се намира историческата местност “Инихан”, едно 

от посещаваните места от туристи от всички краища на страната и от голям брой 

чужденци, изповядващи ислямската религия.  

В селата Борово и Манастир, от началото на века с доброволен труд и средства на 

местното население, са построени и двете църкви. И до днес те са стожери на вярата, 

моралните устои, християнските добродетели и духовното пречистване на жителите на 
двете села.  

От занаятите в региона са добре съхранени и се практикуват дърворезбарството и 

дървообработването, а от т. нар. “женски  занаяти”  –  тъкане на хоризонтален стан на 

китеници, родопски одеала, торби, плетиво, шев и везане.  

Традиционните дейности в земеделието и животновъдството се практикуват масово 

в региона и съхраняват традиционната родопска кухня, свързана с производството на 

картофи, млечните и животински продукти. Към тях можем да добавим местното 

пчеларство, рибовъдство, производство на малини и други. 

В процеса на изготвяне на Доклада за ОВОС ще се проведат консултации с НИНКН, 

МК и Регионалния археологически музей относно списъците с регистрирани и декларирани 

паметници на културата на територията на общината и в частност на територията на 

обектите на инвестиционното намерение. Ще се направи рекапитулация на паметниците, 

съгласно вида им – археологически, архитектурни, художествени, исторически и други 

паметници на културата; както и категорията им по значение, като се съгласуват  писмените 

сведения за селищата и получените списъци. Ще се анализира вероятността да бъдат 

засегнати и нарушена физическата цялост на обекти като римски пътища, антични рудници 

или минни галерии и прочее артефакти, които не са включени в списъците на регистрирани и 

декларирани археологически паметници, поради недостатъчната археологическа проученост 

на района на община Лъки. 
 

3.8. Засегнато население, здравно-хигиенни аспекти при съществуващото положение 

и след реализация на инвестиционно предложение  
 

3.8.1. Здравно-хигиенни аспекти на околната и работната среда  

Определяне на потенциално засегнато население и територии  

Площадката на хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс” попада изцяло в обхвата на 

община Лъки, с  главен общински и административен център град Лъки (с 2354 жители 

към м. март 2015 г.), разположен на 3 km южно от обекта. В района на обекта, има още 

няколко планински села, като най- близките от тях са село Югово – на 3,5 km  северно  от 

обекта (с 789 жители към 01.01.2007 г., и 1107 жители към 2014 г.) и село Борово – на 4 

km западно от обекта (с 1265 жители към 01.01.2007 г.). Останалите села в района са на 

по-големи разстояния от обекта –  над 5 km (с. Джурково на 10 km, Дряново на 5,5 km и 

др.). Следователно, обектът на ИП отстои на разстояния от населени места, които 

превишават определената санитарно-защитна зона (съгласно снетата от действие Наредба 

№ 7 от 4.06.1992 г.на МЗ) за санитарно-хигиенните изисквания за здравна защита на 
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селищната среда. 

Потенциално засегнати от дейността ще бъдат основно работниците, експонирани 

по време на изграждането на обекта и неговата експлоатация (част от общия брой 14 

души обслужващ персонал на обекта). При евентуални аварийни ситуации е практически 

изключено да се повлияе негативно върху здравето на населението, живеещо в близките 

до обекта селища. Потенциално засегнатата територия се препокрива с територията на 

предлаганата производствена площадка на хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс”. По 

териториален обхват,въздействието  ще има локален характер. Поради спецификата на 

дейността, от здравни позиции може да се направи извода, че при вземане на нужните 

предохранителни мерки, въздействието върху здравето  на персонала ще бъде избегнато. 
 

Идентифициране на рисковите фактори за увреждане здравето на хората 

Рискови фактори за здравето преди всичко на работещите по време на 

предварителната подготовка и експлоатацията на обекта биха възникнали при аварийни 

ситуации. Те могат да бъдат свързани главно с автотранспорта и товаро-разтоварните 

работи с хвост, както и потенциални емисии на прах и отработени газове от ДВГ в 

работната среда (открита площадка). Поради значителната отдалеченост на обекта от 

населени места, рискът за населението може да се оцени като много нисък, поради 

локализирането на всичките видове дейности при подготовката на обекта и неговата 

експлоатация, извършвани изключително на територията на площадката на обекта. 

Прогнозира се като възможно генерирането на неорганизирани прахови емисии в 

атмосферния въздух, както и отработени газове от дизелови ДВГ.  

Оценява се възможността, поради сравнително малкия брой обслужващ сменен 

персонал и ограничения годишен фонд работно време,  да се организира обслужване с 

химически тоалетни (до 14 души обслужващ персонал на смяна). 
 

3.8.2.  Характеристика на отделните фактори по отношение влиянието им върху 

човешкото здраве и съпоставянето им с действащите хигиенни норми и 

изисквания  
 

Вредни физични фактори 

По време на изграждането на обекта, работниците ще бъдат изложени на следните 

неблагоприятни физични фактори: 

Неблагоприятен микроклимат.  В основната си част, работата ще се извършва на 

открито, което я причислява към категория за работа при неблагоприятен микроклимат с 

условия за преохлаждане през зимните и прегряване приз летните месеци.  

Прах.  За превоз на флотационния отпадък (хвост и земни маси ще се използва 

тежкотоварен дизелов автомобилен транспорт, като при най-неблагоприятни климатични 

условия (сухо и безветрено време), ФПЧ е възможно да достигнат еднократни стойности 

над ПДК. Тези прахови емисии са в категорията на неорганизираните емисии  и ще 

зависят до голяма степен както от метеорологични условия (вятър, влажност, 

температура), от характеристиките на частиците прах, така и от  състоянието на пътната 

покривка, оросяването и други условия. Възможно е и епизодично шумово замърсяване, 

ограничено в района на площадката от използването на тежка механизация (багер и 

булдозер) и автотранспорт. 

За населението от близките селищни територии не се очаква негативно въздействие 

по отношение на вредни физични фактори. 
 

Вредни токсикохимични фактори 

Изгорели газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на дизеловите самосвали 

(2 броя в работна смяна), един багер и един булдозер.  Основните замърсители, които ще 
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се отделят в околната среда са азотни оксиди, въглероден оксид, бензинови пари,  прах 

(сажди). Тези емисии по същество са неорганизирани с циклично действие, но за оценка 

на имисионната ситуация в района могат да се разглеждат като условно постоянни 

стационарни емисионни източници. Те проявява общотоксично действие. 
 

3.8.3.  Оценка на възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и   

отдалечено действие на установените фактори 
 

От наличната на този етап информация, няма данни за осъществяване на 

комплексно въздействие на токсични вещества по време на експлоатацията на обекта на 

принципа на адитивното действие. Ограничени са също възможностите за здравни 

отклонения при работещите поради сумарен ефект. Поради това не се очакват 

комбинирано, комплексно, кумулативно или отдалечено действия, които да доведат до 

повишен риск за здравето на обслужващия персонал и населението от близките селища. 
 

3.8.4. Характеристика на експозицията 
 

За работещите при изграждането и експлоатацията на обекта съгласно ИП е по-

вероятен директният път на експозиция. Той е налице, когато замърсителите достигнат 

човешкия организъм, проникват в него и метаболизират в биологичните му среди. В 

условия на недобра трудова хигиена експозицията ще има постоянен характер с нисък 

интензитет. Налага се изводът, че не се очаква населението от близко разположените 

селища (преди всичко град Лъки на 3 km и с. Югово на 3,5 km) да бъде експонирано на 

вредности при подготовката на площадката и следващата експлоатация на обекта. 
 

3.8.5. Здравно състояние на населението и обслужващия персонал в района на ИП 
 

Проучването на здравното състояние на населението, с оглед характеристика на 

настоящи и бъдещи влияния на фактори от околната среда, включително предприятията 

за рудопреработване, се извършва чрез интегралните параметри на социално-медицинско 

и екологично изследване, а именно: 

-  Демографски показатели – естествен прираст, обща смъртност, детска смъртност; 

-  Показатели на заболяемостта – заболяемост по обръщаемост и специална 

заболяемост с временна неработоспособност, хоспитализирана заболяемост, моментна 

болестност, заболяемост по причините за смърт и др. 

Здравното състояние на населението на групово и обществено ниво се обуславя от 

комплексно влияние на голям брой фактори на околната, на работната и на социалната 

среда. За оценката на детерминиращите фактори се съпоставят здравно-демографските 

показатели на населението от даденото населено място с показателите за страната като 

цяло за различните ретроспективни периоди. Оценката на потенциалните опасности се 

извършва на базата на посочените показатели в проспективно-перспективни периоди на 

проучване с натрупване на база-данни и здравен мониторинг на населението. 

Целта на едно специализирано изследване е проучване на здравното състояние на 

населението от община Лъки, на чиято територия се реализира ИП, за ретроспективен 

период с оглед оценка на наличие на детерминиращи фактори от околната среда.  

 Обект на проучването  е населението на община Лъки (за двете най-близко 

разположени до обекта селица – град Лъки и село Югово) не разполагаме със 

систематизирана информация. 

Представените на този етап данни относно численост и възрастова структура на 

населението, раждаемост и смъртност (обща и детска), прираст и заболеваемост ще 

бъдат актуализирани в Доклада за ОВОС с данни от последните години. 



84 
 

 Представената в Заданието частична информация от  Биологичен скрининг и 

проследяване здравния статус от профилактично медицинско наблюдение на 

обслужващия персонал на ОФ “Лъки“ (виж Текстови приложения 3), ще бъде допълнена 

и систематизирана в Доклада за ОВОС. 
 

 Здравно състояние на потенциално засегнатото население –                        

здравно-демографска характеристика на областта 
 

а. Численост на населението - демографска характеристика 

Преди промените, настъпили у нас през 1989 г., община Лъки има население от  

5655 души (1984 г.). След това, постепенно с икономическите трудности, закриването на 

някои от рудниците и съкращаването на други производстава, започва масова миграция 

на хора към Асеновград и Пловдив. Настъпва обезлюдяване на селата и закриването на 

училища и детски градини.  

При последното преброяване през 2011 г. община Лъки има население от 2902 

души, от които 2128 в град Лъки и 774 в селата. За 10 години населението е намаляло с 

1142 души (при преброяването през 2001 г. населението е 4044 души, от които 2074 души 

в град Лъки и 1970 души в селата; към м. март 2015 г., град Лъки има 2354 жители). И тук 

в общината, както и в цялата страна, е налице демографска криза и миграция към 

големите градове с обезлюдяване на селата. 

В началото на 2004 г., по данни на ТСБ, населението в Община Лъки наброява  4025 

жители. Средната гъстота на населението е 78 домакинства на km
2
, което е близко до 

средната гъстота в страната. 

Демографски данни за община Лъки за периода от последните десет години са 

представени по-долу в таблиците 3.8-1 (за 2005 и 2006 г.) и 3.8-2 (за 2013 - 2015 г.).  
 

Таблица 3.8-1 

 

Показател 

2005 г. 2006 г. 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Население – 

брой хора 
3861 2062 1799 3793 2015 1778 

 

Показател – 

прираст 

2005 г. 2006 г. 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

а. Естествен  прираст -35 -31 -4 -37 -23 -14 

б. Механичен   прираст -89 -41 -48 -18 -15 -3 

 

Таблица 3.8-2 
 

Показател 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Население – 

брой хора 
2790 1376 1414 2739 1355 1404 2681 1505 1376 

 

 

Показател 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общо Мом-

чета 

Моми-

чета 

Общо Мом- 

чета 

Моми- 

чета 

Общо Мом-

чета 

Моми

-чета 

Прираст –
раждаемост 

19 11 10 15 6 9 12 9 3 

 

 

Показател 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Смъртност –
брой хора 

48 27 21 52 35 17 48 30 18 

 



85 
 

Показател – 

прираст 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

а. Естествен 
    прираст 

-29 -18 -11 -37 -29 -8 -36 -21 -15 

б. Механичен 

    прираст 
-18 -7 -11 -14 -12 -2 -22 -9 -13 

 
Характерна за района е тенденцията за обезлюдяване. Естественият прираст на 

населението е отрицателен. Основната причина за това са повишената смъртност и 

понижената раждаемост, които са характерни и за страната. Застаряването на населението 

в Общината е ясно изразено. Делът на възрастните хора нараства, докато делът на 

младите генерации и на лицата в активна възраст намалява. Тази тенденция води до 

затруднения пред местната система за социална защита, социална инфраструктура и 
обслужване на населението. 

В основа на описаните демографски тенденции и характеристики на Общината 

стоят социално-икономическите фактори, които се проявяват на национално и 

регионално равнище, а именно: 

 - Спад в икономическото равнище; 

- Ниска раждаемост и висока смъртност; 

- Безработица; 

- Влошен жизнен стандарт. 

От извършените наблюдения върху домакинствата може да се направят следните 

изводи, отнасящи се до доходите им: 

- Доходите на домакинствата им са по-ниски от средните за страната., които се 

дължи главно на ниския размер на основния източник на доходи – работната заплата; 

- Доходите от домашното стопанство са незначителни; 

- Населението разчита на доходите от наемен труд, а не от индивидуалната 

предприемаческа активност. 
 

б.  Човешки ресурси – възрастова структура  (таблица 3.8-3) 

В демографско отношение населението на община Лъки  се характеризира като 

”население регресивен тип”. Налице е демографско стареене – непрекъснато намалява 

населението във възрастовите групи до 64 години и се увеличава това над 65 години, 

което към 2012 г. формира над 28 % (807 души) от общото население ( 2 837 души) на 

общината. 
 

Таблица 3.8-3 

Община 

Лъки*/ 

Под 

трудоспособна 

възраст 

В  

трудоспособна 

възраст 

Над 

трудоспособна 

възраст 

Общо за 

общината 

Мъже 133 961 305 1399 

Жени 131 805 502 1438 

Общо 264 1766 807 2837 

      */ Източник: Национален статистически институт (НСИ), 2012 г. 
 

Характерна за района на Лъки е тенденцията къ

-

 съставлява под 0,42 % от 

общия брой жители на областта. В същото време, територията на общината обхваща 
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близо 4,9 % от територията на областта. 

         Средната гъстота на населението е 9,7 жители на km
2
, което е най-ниската стойност 

в област Пловдив, при 65,6 жители на km
2
 средна гъстота в страната. Структурата на 

населението е важен показател за оценка на човешкия потенциал на административната 

единица. Със своите 1766 жители в трудоспособна възраст,които съставляват 62,2 % от 

общия брой жители, общината се нарежда на трето място в областта, изпреварена само от 

Пловдив с 64,8 % и Сопот с 64,1 %. В същото време се идентифицира риск с висока 

вероятност и силен интензитет, по отношение на населението в подтрудоспособна 

възраст, който, ако не бъде адресиран подобаващо, може да окаже трайни негативни 

последици на местно ниво. Лицата в общината с подтрудоспособна възраст са 9,31 % от 

общия брой жители, при средно за област Пловдив 14,47 %.  По отношение на лицата в 

надтрудоспособна възраст, Лъки се нарежда на 11 място, от общо 18 общини в областта с 

резултат 28,45 %, при средно за областта 23,66 %. На национално ниво лицата в 

подтрусдоспособна възраст съставляват 14,39 %, респективно в трудоспособна възраст – 

61,84 %, а в надтрудоспособна възраст – 23,77 %. 
 

Естествен прираст  

Към 31.12.2012 г. на национално ниво естественият прираст е с отрицателна 

стойност от 5,51 на хиляда (5,51 ‰), докато на територията на община Лъки има  близо 

двойно по-голяма стойност – отрицателен прираст 9,16 ‰, което в още по-голяма степен 

контрастира със средното за област Пловдив – отрицателен в размер на 4,42 ‰. Той се 

дължи не толкова на броя на починалите, колкото на силно намаления брой на живо-

родените (таблица 3.8-4). 
 

Таблица 3.8-4 

 

Район*/ 

 

Население 
Живородени 

(общо) 

Умрели 

(общо) 

Умрели деца  

до 1 г. възраст 

Община Лъки (към 31.12.2012 г.) 2 837 18 44 0 

Област Пловдив (към 31.12.2012 г.) 678 860 6 694 9 694 54 

*/ Източник: НСИ, 2012 г. 

Естественият прираст на населението на общината след 1998 г. е отрицателен с 

плавна, но устойчива тенденция  на нарастване. Тази тенденция е особено силно изразена   

в селата. Там естественият прираст за 2007 г.  достига  -7,93 ‰. 

Наличните статистически данни за 2012 г. сочат, че механичният прираст не е 

фактор, който оказва практически ефект върху населението на общината. Представените 

в таблица 3.8-5 данни показват, че той влияе незначително върху половата структура и 

общия брой на населението. 
 

Таблица 3.8-5 

Район*/ 
Заселени Изселени Механичен  прираст 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

1. Община Лъки 38 14 24 42 25 17 -4 -11 7 

2. Област Пловдив 8805 4132 4673 7829 3691 4138 976 441 535 

3. Национално ниво 96300 45824 50476 98812 46478 52334 -2512 -654 -1858 

*/Източник: НСИ, 2012 г. 
 

В Доклада за ОВОС ще бъде представена допълнителна актуализирана здравна 

информация  относно прираст, раждаемост, обща и детска смъртност. 
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Здравеопазване 

Здравеопазването е сфера, в която община Лъки бележи значително отклонение от 

средните стойности на областно и национално ниво. Към края на 2012 г. на територията 

на общината практикуват 2 общопрактикуващи лекари, както и 2 лекари по дентална 

медицина. Те са подпомогнати от 3 медицински специалисти по здравни грижи. В 

сравнителна перспектива на 1000 души население в общината са налични  0,7  лекари, 

при 4,6 за областта и 3,93 на национално ниво.  

На територията на община Лъки, дейност осъществява лечебно заведение, което е 

общинска собственост, регистрирано съгласно изискванията на Търговския закон и има 

предмет на дейност – лечение на болести на обмяната на веществата и наднормено тегло. 

След задължителната промяна по силата на Закона за лечебните заведения, това  

специализираното заведение се преобразува и продължава своята дейност като 

“Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация  – 

”Лъки” ЕООД” (с  интернет-страница: http://www.otslabni-bg.net). Капацитетът на 

болницата е 50 болнични легла, кадровият състав включва 18 лица, в т. ч. лекари, 

медицински сестри, рехабилитатори и др.  

Разкрит е Филиал за спешна медицинска помощ, който обслужва населението от 
цялата община. Аптека “Диана-Рос” е единствена в Общината. 

В Доклада за ОВОС ще бъде разширена и актуализирана представената здравна 

информация , в т. ч. и с дани за заболеваемост и болестност  (включително и 

хоспитализираната заболеваемост). 

 

3.8.6. Оценка на здравния риск, мерки за здравна защита и управление на риска 
 

Профилактични мерки и препоръки по отношение опазване здравето на 

работещите  

Мерките и препоръките за здравна защита най-общо се провеждат в следните три  

направление: 

Технологични – стриктно съблюдаване на технологията на минни работи и обогатяне 

на рудите, използване на затворени цикли на всички етапи от технологичния процес.  

Технически – навременно внедряване на по-нови ефективни и надеждни съоръжения 

с оглед избягване на производствени инциденти. 

Медицински – добро взаимодействие с отговорната служба по трудова медицина:  

-  Провеждане на предварителните медицински прегледи (професионален подбор) 

съобразно изискванията чрез стриктно спазване недопускането на лица с противо-

показания за характера на работата в обекта;  

- Провеждане на периодични медицински прегледи в изисквания срок, обем от 

изследвания и специалисти;  

- Организиране на рационален режим на труд и почивка; 

- Организиране на съответен хранително-питеен режим;  

- Контрол върху използването на лични средства за защита – маски, очила, 

ръкавици и др. 
 

Профилактични мерки по отношение опазване здравето на населението 

Поради минималния здравен риск от индустриално замърсяване, препоръките за 

здравен мониторинг на населението от град Лъки и околните населени места, са рутинни 

и могат да бъдат насочени към следните области на мониторинг: 

      - Регулярна оценка на основните параметри, характеризиращи здравното състояние; 

   - Периодичен анализ на детерминиращите фактори на средата и с оглед на тяхната 

http://www.otslabni-bg.net/
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качествена и количествена характеристика търсене на причинно-следствена зависимост; 

   - Периодична съпоставка със здравните индикатори на населението от района на 

рудодобива и на страната с цел търсене на промяна в здравния статус. 
 

Заключение  

Може да се обобщи, че ИП за преустройство на хвостохранилище ”Лъки-2 язовир” в 

съоръжение за ”сухо депониране” на флотационния отпадък (хвост) от ОФ ”Лъки”, което 

ще се осъществи съгласно проект на ”СВЕКО  ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД  (фаза работен 

проект), не дава предпоставки да се застраши състоянието на околната среда и здравето 

на населението от района на град Лъки и близките села. Може да се направи изводът, че 

при стриктно спазване на технологичните изисквания при подготовката на площадката и 

следващата експлоатация на хвостохранилището,  проектът  може да се реализира без да 

застрашава здравното състояние на работещите и населението от близките населени 

места в краткосрочен и дългосрочен план. 

 

4.  Значимост на въздействията върху околната среда с определяне на 

неизбежните и трайни въздействия от строителството и 

експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение  
 

Съгласно чл. 10,  ал. 3, т. 4 на  Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (Заглавието изменено - ДВ, бр. 3 от 

10.01.2006 г., приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., посл. изм. бр. 12 от 12.02.2016 г.), 

описанието и оценката на значимостта на въздействието от преки и непреки, кратко- и 

дълготрайни, постоянни и временни, значими и незначими, положителни и отрицателни 

въздействия от инвестиционното предложение са критерии за следващата оценка на 

качеството на Доклада за ОВОС от компетентния орган. Тази комплексна оценка трябва 

да се съдържа в ДОВОС на ИП на ”ЛЪКИ  ИНВЕСТ” АД. Оценката е съобразена и с 

изискванията на чл. 95 на ЗООС (ДВ бр. 12 от 03.02.2017 г.), ал. 4, т. 4 и  5 и ал. 5 за 

включване на материалните активи, културното наследство и ландшафта в очакваните 

последствия  при риск от големи аварии и/или природни бедствия. 

Инвестиционното предложение за ”Депониране на отпадъка на Обогатителна 

фабрика на ”ЛЪКИ ИНВЕСТ” АД  на хвостохранилище ”Лъки-2 временно”, се отнася до 

реконструкция на изведеното от експлоатация след 2009 г. хвостохранилище ”Лъки-2 

язовир” в съоръжение за т. нар. ”сухо депониране” на флотационен отпадък (хвост) по 

технология, представена с проект на ”СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД.    

Обхватът на въздействия върху компонентите на околната среда в района на ИП 

трябва да се определи въз основа на систематизиране, анализ и оценка на информацията 

относно: 

- Специфичните особености на обекта, територията и границите на обекта, както и 

предлаганата технологии за депониране на т. нар. ”осушен хвост”; 

- Състоянието на компонентите на околната среда преди реализация на ИП; 

- Значимостта на предполагаемите въздействия върху компонентите на околната 

среда и мерките за тяхното ограничаване; 

- Предлаганите възстановителни работи за следексплоатационния период –  мерки 

по техническата и биологична рекултивация на терените от двете секции на депото; 

- Оценка на съответствието с нормативните документи, предлаганите алтернативи и 

съответствие с прилаганите в световната практика Най-добри налични техники  

(Reference Document on Best Available  Techniques for Management of Tailings and Waste-

Rock in Mining Activities,January 2009 - BREF Code MTWR).  

По отношение на неизбежните и трайните въздействия върху околната среда от 
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строителството и експлоатацията на обекта на ИП, представената до тук информация в 

Заданието за Доклада за ОВОС позволява да се направи изводът, че след изпълнение на 

предвидените ограничителни и възстановителни мерки, не трябва да се очакват значими, 

трайни и неизбежни въздействия върху околната среда. Напротив, след приключване на 

предвидените рекултивационни работи в обхвата на обекта, ще се възстановят 

естествените видове ландшафти в района на река Юговска, частично нарушени при 

досегашното състояние на терена в чашата на бившия ”Лъки-2 язовир”. Основавайки се 

на представените в Заданието данни относно вида и количествата на подлежащия на 

депониране флотационен отпадък (хвост), прахогазови емисии и отпадъчни води, в 

Доклада за ОВОС ще се направи окончателна оценка за значимостта на въздействието 

върху компонентите на околната среда, културното наследство и здравето на 

обслужващия персонал и населението в района. На този етап в Заданието се представя 

една предварителна оценка на предполагаемите въздействия. 
 

4.1. Въздействие върху атмосферния въздух 

Очакваните, съгласно ИП, прахогазови емисии при подготовката на площадката и 

следващата експлоатация на реконструираното хвостохранилище ”Лъки-2 язовир” в 

съоръжение за  т. нар. ”сухо депониране” на хвост, могат да се обособят в две групи: 

- Прахо-газови емисии с отпадъчните газове от ДВГ на мобилни (2 броя дизелови 

самосвали)  и псевдостационарни (багер и булдозер) емисионни източници. 

- Неорганизирани прахови емисии от механично разпрашаване на частици хвост от 

открити площи на хвостохранилището, както и при транспорт и товаро-разтоварни 

работи на обекта.  

Направената предварителна оценка показна, генерираните прахо-газови емисии при 

подготовката на реализирането на ИП  ще бъдат дълготрайни (до 12 години), но с малък 

интензитет и ограничен териториален обхват. Основания за този извод дава спецификата 

на предлаганата технология на ”сухо депониране” на хвост от ”Лъки-2 временно”, при 

цикличен режим на работа (два пъти по три месеца в течение на един 12-месечен цикъл), 

както и предлаганият комплекс от мерки за ограничаване на праховите емисии от 

механично разпрашаване  на хвост (в т. ч. ефективна оросителна система), също така и 

благодарение използването на нискоемисионни дизелови самосвали от класа  EURO  IV и 

EURO  V.  

Наред с представянето на пълна количествена емисионна оценка на ситуацията при 

новата технология на експлоатация на ”Лъки-2 язовир”, в  Доклада за ОВОС  ще бъдат 

представени и резултатите от дисперсен модел за определяне на имисионната ситуация в 

района на обекта.   
 

4.2. Въздействие върху водите  

С реализираното пълно оборотно водоползване на водите от хвостохранилище 

”Лъки-2 временно” обратно в основната схема на флотация, практически води не се 

заустват в повърхностен водоприемник – река Юговска (Лъкинска). С предвижданото 

извеждане на водите от водосбора на трите дерета от обхвата на площадката за 

депониране  се  преустановена всякаква връзка на хвостохранилището с повърхностни 

води. Така се елиминира всякакво въздействие върху повърхностните води в района на 

обекта, по-конкретно върху водоприемника река Юговска (Лъкинска).   

Най-същественото в екологичен аспект достойнство на ИП е преустановяването на 

продължаващото с години замърсяване на подземните води от пропадащите в карстовите 

образувания (пукнатини  и ”губилища”) на терена на ”Лъки-2 язовир” води и увлечен с 

тях хвост. Предвижданата хидроизолация от геотекстил на основата на депото ще 

предпазва от инфилтриране на атмосферни води. Освен това, и водите от водосбора на 
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трите странични дерета ще бъдат изведени към реката посредством скатни канавки извън 

обхвата на чашата на ”Лъки-2 язовир”. Благодарение на  предвижданите в ИП мерки, 

практически се преустановява всякакво негативно въздействието върху водите в района.   

Въздействия, поради инцидентни нарушения в химическия състав, са констатирани 

през годините при заустваните в река Джурковска руднични води от мина ”Джурково”. 
 

4.3. Въздействие върху ландшафта 

Антропогенно въздействие при досегашната експлоатация на хвостохранилище 

”Лъки-2 комплекс” е засегнало компонента ”ландшафт”. Досегашните въздействия върху 

ландшафта са продължителни, преки, локализирани на неголяма територия от терасата на 

река Юговска (р. Лъкинска), със значителни е промени на ландшафтните компоненти при 

частичното им преобразуване в техногенни ландшафти.  

Поради ограничената територия на обекта (общо 339 декара)  и специалното место-

положение в относително затворена от стръмни околни скатове система,  в резултат на 

досегашната експлоатация на хвостохранилище ”Лъки-2 язовир” не се е стигало до 

критично състояние на ландшафта в останалата околна територия, в т. ч. и на защитените 

зони по Натура 2000 – ЗЗ ”Родопи Средни” (код BG0001031) и ЗЗ ”Добростан” (код BG 

0002073), въпреки че има смяна на инвариантната структура на терените на самия обект. 

По отношение на съседните територии извън системата, може да се констатират само 

косвени, незначителни до минимални изменения в ландшафтите, без да се нарушава 

тяхната устойчивост и функциониране. Досегашното въздействие върху ландшафта е с 

визуално-естетически характер, локално по обхват и продължително за целия периода до 

приключване на експлоатацията на обекта и завършване на рекултивационните работи. 

За отстраняване на последствията от досегашната експлоатация на хвосто-

хранилището се предвижда  рекултивация на нарушените терени. Тя включва комплекс 

от мероприятия, с които се цели възстановяване на екологичните и естетични ценности 

на ландшафтите  на терена на ”Лъки-2 язовир”. Техногенните ландшафти ще бъдат 

рекултивирани поетапно, така че след приключване на експлоатацията на обекта ще бъде 

постигната относително приемлива ландшафтна структура на района. Предлаганата  в 

проекта поетапна техническа рекултивация може да се разглежда и като  ландшафто-

устройствен проект за терените на ”Лъки-2 язовир”.  Биологическият етап по проект ще 

включи комплекс от фитомелиоративни мероприятия, с които ще се възстановят 

биологичните компоненти на ландшафта. Практиката в рекултивацията на различни 

минни обекти по света показва, че те впоследствие се превръщат в предпочитано место-

обитание на различни видове от флората и фауната. 

Изложените съображения налагат извода, че реализация на ИП, наред с чисто 

екологичните цели които решава (преустановяване по-нататъшното неконтролирано 

замърсяване на подземните води и индиректно –  на повърхностни води и почви) има за 

резултат рекултивация на нарушените площи и предотвратяване на критично състояние 

на ландшафта на територията на обекта. След приключване на цялостната рекултивация, 

теренът на бившето хвостохранилище ”Лъки-2 язовир”  ще се оформи в зелена морава, 

която при определен инвеститорски интерес от общината може да се превърне в спортна 

площадка, например в тренировъчно голф-игрище, от полза за развитието на селски 

туризъм в панорамните околни селища, каквото е например близкото село Югово. 
 

4.4. Въздействие върху геоложка основа, земи и почви 

Както беше посочено по-горе, генерираните прахови емисии по време на 

подготовката и  при реализирането на ИП  ще бъдат дълготрайни (обща продължителност 

до 12 години), но с малък интензитет и ограничен териториален обхват. Предварителната 

оценка показва, че при даденото местоположение на обекта ниско в терасана на реката и 
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при стръмните околни скатове, въздействието от прахово замърсяване на околни земи и 

почви ще бъде незначително.  

Благодарение на предлагания комплекс от мерки практически се преустановява 

всякакво негативно въздействието върху подземните води в района  на ”Лъки-2 язовир”, а 

с това и директното въздействие върху геоложката основа. 
  

4.5. Въздействие върху флора и фауна, защитени територии и зони  

Потенциаланите въздействия върху растителния и животински свят са описани по-горе 

в т. 3.6.3, а въздействията върху защитени територии и зони – в т. 3.6.5. 

Потенциаланите въздействия върху биоразнообразието, които подобни ИП могат да 

окажат, са: 

1. Пряко унищожаване на растителността и местообитания на животински видове. 

2. Увреждане на растителността и местообитания на животински видове. 

3. Безпокойство за животински видове. 

4. Смъртност на отделни индивиди. 

Поради отдалечеността на резерват “Червената стена“ от терена на ИП, въздействия 

върху него не се очакват. 

Потенциалните въздействия върху природните местообитания и видове, предмет на 

опазване в двете ЗЗ, са същите, както разгледаните в т. 3.6.3 влияния върху био-
разнообразието.  

Реконструираното хвостохранилище ”Лъки-2 язовир” в съоръжение за т. нар. ”сухо  

депониране” на флотационен отпадък се простира на около 3 km северно от град Лъки, в 

терасата на река Лъкинска (р. Юговска), на надморска височина, съответсваща на котите 

610 до 640. В района на хвостохранилището няма защитени водни обекти, в т. ч. и 

санитарно-охранитерни зони. Като се изключат ЗЗ ”Родопи Средни” (BG 0001031), която 

частично се припокрива с ЗЗ ”Добростан“ (BG 0002073), в географска близост до хвосто-

хранилището няма защитените територии – резервати (Р), защитени местности (ЗМ) и 

природни забележителности (ПЗ), които да налагат специална защита. 

Поради спецификата на предлаганата технология на предепониране на осушен хвост 

от ”Лъки-2 временно”, цикличния режим на работа (два пъти по три месеца в течение на 

цикъла от 13 месеца), предлагания комплекс от мерки за ограничаване на прахови емисии 

от механично разпрашаване на хвост (в т. ч. ефективна оросителна система), както и 

използването на ниско-емисионни дизелови самосвали от класа на EURO IV и EURO V, 

генерираните прахо-газови емисии при подготовката на терена и реализирането на ИП  

ще бъдат с намален интензитет и ограничен териториален обхват. Поради това, 

направената на този етап предварителна оценка показва, че не се очаква значимо 

въздействие върху природните местообитания и дивата флора и фауна в защитените зони 

от Натура 2000. Тези въздействия по продължителност  ще бъдат дълготрайни, но 

локални, без да се отразят съществено върху общото състояние на биотата, предвид по 

начало ограниченото им разпространение в тази относително затворена територия. 

Площта на ”Лъки-2 язовир” обхваща необработваеми запустели земи с относително 

бедно биологично разнообразие. Пряко засегнати могат да бъдат евентуално гнездящи 

видове птици, при които ще се стигне до прогонващ ефект. 

Въздействието върху орнитофауната ще е непряко и ще се състои във влошаване на 

съседни местообитания при евентуално повишени нива на шум и безпокойство. Не се 

очаква да се засягат гнездови местообитания на защитени видове, както и нарушаване на 

биокоридори и фрагментиране на местообитанията. Въздействието при тези дейности ще 

е продължително и необратимо, но в сравнително ниска степен. 

Поради особения релеф и ограничената територия на обекта, в резултат на 

реализация на ИП няма да се стигне до критично състояние на останалата околна 
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територия, въпреки че има смяна на инвариантната структура на площадката на самия 

обект. За съседните територии може да се наблюдават косвени, незначителни до 

минимални изменения в ландшафтите, без да се нарушава тяхната устойчивост и 

функциониране, а от там и природни местообитания, популациите и местообитанията на 

видовете.  

Значимостта на въздействието ще бъде детайлно анализирана в предстоящата 

Оценка за съвместимост на предлаганата промишлена дейност с изискванията за опазване 

на типовете природни местообитания, популациите и местообитанията на видовете, която 

ще бъде изготвена и представена с Доклада за ОВОС. 
 

4.6. Въздействие на вредни физични фактори – шум, вибрации, лъчения  

От физичните фактори (шум, вибрации, лъчения) за района на площадката на ИП от 

значение може да бъде само шумовото натоварване – работа на ДВГ на транспортните 

средства и механизацията (2 броя дизеловите самосвали, багер и булдозер), чиято дейност 

е  съсредоточена само по относително късите вътрешни пътища на на терени от ”Лъки-2 

временно” и ”Лъки-2 язовир”. Предварителната оценка на този етап показва, че  факторът 

шум не е рисков за здравето на населението в района, както и за обслужващия персонал. 

Най-близките населени места са на отстояния над 3 km и практически остават напълно 

незасегнати от шумово натоварване. Обслужващият персонал, макар и малоброен, ще 

бъде осигурен с всички предпазни средства за работа на открито.  

Не се предвиждат съоръжения, които да бъдат източник на вибрации, както и 

източници на вибрации, топлинни, нейонизиращи и радиоактивни лъчения.  

От категорията на опасните вещества, наред с остатъчните съдържания на флото- 

реагенти в подлежащия на депониране хвост,  при работа ще намират приложение и 

течните горива (конкретно дизелово гориво), както и смазочни масла и грес за дизеловите 

самосвали и тежката механизация. В Доклада за ОВОС ще бъде дадена пълна 

характеристика на тези опасни вещества, със съответните им Н-фрази (старите R-фрази и 

S-фрази), както и предписанията за съхранение и работа с тях. 
 

4.7. Въздействие върху културното наследство 

Не се очаква негативно въздействие върху културното наследство в района –  

исторически,  археологически и архитектурни паметници. Обект на ИП е 

реконструкцията на хвостохранилището ”Лъки-2 язовир”, при което се засяга се 

ограничена територия, в близост до която няма обекти на културното наследство. 

Формираните отпадъчни прахо-газови емисии, главно отработени газове от  ДВГ на 

дизелови самосвали и изкопно-насипна механизация (булдозер или челен товарач) ще 

бъдат с намален интензитет и ограничен териториален обхват, независимо от това, че 

въздействието е с относително голяма продължителност –  до 12 години при една работна 

смяна в денонощието (8 часа), 5 дни в седмицата, или общо до 2080 часа в годината. 
 

4.8. Очаквани въздействия върху здравното състояние на обслужващия персонал и 

населението в района 

Характерът на дейностите при експлоатация на ”Лъки-2 язовир” като ново съоръжение 

за ”сухо депониране” на хвост, при предлагания съгласно ИП режим на работа на открити 

площадки, не дават предпоставки за възникване на вредни за здравето на хората въздействия 

– обслужващ персонал и население от околните селища. Влиянието на неблагоприятни 

фактори може да се очаква само в обхвата на работните места на съответното оборудване (2 

броя дизелови самосвали, багер и булдозер) и ще има локален характер. До голяма степен 

шумовото натоварване се акумулира в обсега на чашата  на ”Лъки-2 язовир”.  Шумът, 

генериран от транспортната техника и тежката механизация, няма да превишава моментни 
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стойности от 85 децибела в близост до тях. Основното въздействие при работа на обекта ще 

бъде върху работната среда. При спазване на всички предвидени мерки и изисквания на 

БХТПБ (проектна част ”ПБЗ”: ЕН589.00.0Я15-11 В0  – ”СВЕКО ЕНЕРГО-ПРОЕКТ” АД),  

негативното въздействие по отношение на  работещите в обекта ще бъде минимално.  

Експлоатацията на обекта на ИП няма да бъде свързана с опасност от замърсяване 

на почви и води (повърхностни и подземни води) с тежки метали, битови отпадъчни води 

и битови отпадъци, чрез които косвено да се повлияе негативно върху здравето на 

населението.  Напротив, една от основните цели на ИП, е преустановяване протичащото 

след извеждане от експлоатация на ”Лъки-2 язовир” замърсяване директно на подземните 

води през наличните карстови образувания на терени от чашата на бившия язовир, а от 

там и индиректно замърсяване на повърхностни води и почви. 

Здравно-хигиенни аспекти, при съществуващото положение и след реализация на 

инвестиционно предложение, ще бъдат по-подробно анализирани и оценени в ДОВОС. 
 

4.9.  Въздействие върху материалните активи, културното наследство и ландшафта 

при риск от големи аварии и/или бедствия за ”Лъки-2 комплекс” 
 

Съгласно изискванията на ал. 4,  т. 4 и ал. 5 (нови –  ЗООС,  ДВ, бр. 12 от 2017 г.), 

оценката на въздействието върху околната среда трябва да обхване преките и непреки 

значителни въздействия върху материалните активи, културното наследство и ландшафта 

при риск от големи аварии и/или бедствия.  

Проблемът за оценка на риска от голяма авария или природно бедствие се отнася само 

за действащото хвостохранилище ”Лъки-2 временно”.  Съгласно изискването на чл. 22г, ал. 5 

точка ”б” на Закона за подземните богатства (ЗПБ - обн. ДВ бр.23/12.03.1999 г., посл. изм.  и 

доп. ДВ  бр. 56/24.07.2015 г.) за съоръжения от категория ”Б”, операторът е изготвил и 

представил Доклад за оценка на риска с мотиви, че съоръжението не трябва да бъде 
определено в категория  ”А”, както и идентифициране на възможните опасности от аварии. 

Съгласно чл. 22б, ал. 4 на ЗПБ, съоръженията за минни отпадъци се  категоризират, 

според степента на тяхната опасност и риска за околната среда и човешкото здраве, на 

съоръжения "категория А" и "категория Б". Категоризацията на съоръженията за минни 

отпадъци, в т. ч и хвостохранилище “Лъки-2 комплекс“, е извършена на основата на три 

условия, които се изискват съгласно Приложение № 4 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за 

управление на минните отпадъци –  обн. ДВ бр. 5/19.01.2016 г.). Съгласно тези условия, 

рискът  от големи аварии и/или бедзствия се оценява по Условие 1:  

Условие 1 – оценка на вероятността от възникване на голяма авария вследствие на 

нарушаване на конструктивната цялост или неправилна експлоатация на съоръжението, 

респективно стената на хвостохранилище “Лъки-2 временно“. 

Извършваните проучвания и контрол  показват, че стената на  ”Лъки-2 временно” 

притежава статическа устойчивост в съответствие с нормативните изисквания. Като  

резултат от извършваните обследвания (визуално и със статически проверки), могат да се 

направят следните констатации: 

Намивна стена – изправно техническо и експлоатационно състояние; 

Дренажна система – работоспособно, изправно експлоатационно състояние; 

Преливник и колектор – работоспособно техническо състояние; 

Пиезометрична система – работоспособно, изправно техническо състояние; 

Отбивен тунел –  работоспособно, изправно техническо състояние; Препоръчва се 

периодичен оглед на вътрешността на тунела. 

Направеният анализ показва, че между източника на потенциална опасност (хвосто-

хранилище “Лъки-2 временно“) и различните приемници на потенциалната опасност за 

загуба на човешки живот или на сериозна опасност за човешкото здраве, практически не 
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съществува път за разпространение. 

Условията за безопасна експлоатация и мерките за безаварийна работа са съставна 

част на Техническия паспорт на съоръжението ”Хвостохранилище  Лъки-2 временно” и 

са обект на мониторинг (виж Графично приложение  3) и переодичен контрол по 

геодезичната мрежа чрез измервания на деформации на земно-насипната стена на 

хвостохранилище ”Лъки-2 временно” . 

За конкретния случай на ИП за реконструкция на ”Лъки-2 язовир” проблемът 

практически няма значение. Лъки-2 язовир”  ще бъде съоръжение за ”сухо депониране”  

на хвост, разположено на значителна площ след стената на ”Лъки-2 временно”. Нещо 

повече, по своето местоположение и релеф, сега и след реализация на ИП, теренът на 

”Лъки-2 язовир”  практически изпълнява ролята на ”буферна зона”, която би поела 

първата ”вълна”  при евентуалноа аваририя  в  стената  на ”Лъки-2 временно”. 

Към Доклада за ОВОС ще бъде представен актуализиран План за управление на 

минните отпадъци (ПУМО - изготвен в съответствие с изискванията на Закона за подземните 

богатства (ЗПБ –  посл. изм. и доп. ДВ, бр. 56/24.07.2015 г.) и Наредбата за управление на 

минните отпадъци – приета с ПМС № 1/07.01.2016 г., обн. ДВ  бр. 5 от 19.01.2016г.), в който 

проблемът относно риск от големи аварии ще бъде подробно отразен. 

В следващата таблица 4.1 са отразени в обобщена форма очакваните въздействия 

върху компонентите на околната среда по време на експлоатация на обекта съгласно ИП.  
 

Таблица 4-1 

Значимост на въздействията върху околната среда, като са посочени преки и непреки, 

кратко- средно- и дълготрайни, постоянни и временни, положителни и отрицателни 

въздействия от реализация на ИП  

  Въздействие 

№ 
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1 Здравето на хората           

 а/ Обслужващ персонал           
 б/ Население            

2 Атмосферен въздух           
3 Хидрология, повърхностни води           
4 Подземните води  */           

5 Земни недра – геоложка основа */           

6 Земи и почви           
7 Ландшафт  **/           

8 Биологично разнообразие (флора и фауна)           
9 Природни обекти (защитени територии)***/           
10 Шум           
11 Културно наследство           

12 
Материални активи, културно наследство и 

ландшафт при големи аварии или бедствия           

*/  Благоприятно, поради преустановяване въздействието върху земните недра и подземните води 
в силно окарстената площадка на ”Лъки-2 язовир”; 

**/  Благоприятно въздействие след   рекултивация на площите и частично възстановяване  на 
естествените ландшафти; 

 ***/  Въздействие по отношение на Защитени зони  от Натура 2000. 
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5. Предложение за структура на Доклада за ОВОС  
 

Предлаганата структура на Доклада за ОВОС на ИП за ” Депониране на отпадъка на 

обогатителна фабрика на ”ЛЪКИ ИНВЕКТ” АД на хвостохранилище ”Лъки-2 временно” е в 

съотнетствие с изискванията на чл. 96, ал 1 на ЗООС (изм. ДВ бр. 12/2017 г.), както и с 

изискванията на ал. 4 на чл. 95 на ЗООС, (нова - ДВ бр. 12/2017 г.) относно оценката на 

въздействието върху околната среда по отношение на преките и непреките значителни 

въздействия на инвестиционното предложение (ИП), включително и очакваните последици, 

произтичащи от уязвимостта на ИП от риск от големи аварии и/или бедствия, върху: 

-  Населението и човешкото здраве; 

-  Биологичното разнообразие, с собено внимание на видовете и местообитанията - 

предмет на опазване на защитените зони от Националната екологична мрежа; 

          -  Земните недра, почвата, водата, въздуха и климата; 

          -  Материалните активи, културното наследство и ландшафта; 

          -  Взаимодействието между горните елементи. 

 

Предлагана структура на Доклада за ОВОС:  
 

 1.  Подробна характеристика на инвестиционното предложение, с информация относно 

местоположение, размера на засегнатата площ, параметрите, мащабността, обема, 

капацитета, обхвата, и оформлението на предложението в неговата цялост 

1.1. Обща информация за инвеститора и инвестиционното предложение 

 1.1.1. Съществуваща ситуация относно хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс” 

   1.1.2. Цел на инвестиционното предложение (ИП) и обосновка за реализацията му 

   1.1.3. Проект за реконструкция на хвостохранилище ”Лъки-2 язовир” 

1.2. Местоположение на инвестиционното предложение и обвързаност с техническата   

инфраструктура на района 

   1.2.1. План, карти, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи 

информация за физическите, природните и антропогенни характеристики 

  1.2.2. Скица, показваща местоположението на площадката с разположението на сгради, 

други структури, материали използвани при строителството 

   1.2.3. Схеми на нови или промяна на съществуващи пътища 

1.3. Земеползване –  засегнати площи и собственост върху тях  

1.4. Чувствителни територии; Защитени зони от ”Натура 2000” 

 1.5. Описание на физическите характеристики на ИП в неговата цялост, дейности по 

събаряне и очистване на площадката, както и изискванията относно използването на 

водите и земните недра  

1.6. Описание на основните характеристики на етапа на експлоатация на ИП – технология на 

депонирането на хвоста  

1.6.1. Технология на изземване на осушения хвоста от осушителното поле на ”Лъки-2 

временно” и транспортиране на хвоста 

     1.6.2.  Депониране на осушения хвост във формираните  секции в чашата на ”Лъки-2 

язовир” 

       1.6.2.1. Подготовка на терена в чашата на ”Лъки-2 язовир”    

       1.6.2.2. Технология на депонирането на осушен хвост в секциите на ”Лъки-2 язовир” 

       1.6.2.3. Вътрешни транспортни пътища 

       1.6.2.4. Оросителна система 

   1.6.3. Поетапна рекултивация на секциите от депото за осушен хвост 

       1.6.3.1. Техническа рекултивация 

       1.6.3.2. Биологическа рекултивация 
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1.7. Капацитет на инсталацията, режим на работа, обслужващ персонал 

1.8. Енергийни нужди (използвани енергоносители), естество и количеството на 

използваните материали и природни ресурси (включително водите, земните недра, 

почвите и биологичното разнообразие) 

1.9. Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии (като 

замърсяване на въздух, вода, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, нейонизиращи 

лъчения, радиация) и количества и видове на отпадъците, получени по време на етапа на 

строителство и на етапа на експлоатация 

    1.9.1. Емисии в отпадъчни газове – източници на емисии съгласно инвестиционното 

предложение, оценка по вид и количества 

    1.9.2. Емисии в отпадъчни води – източници на замърсяване, оценка по вид и количства 

    1.9.3. Замърсяване на почви и подпочвен слой (геоложка основа) 

    1.9.4. Отпадъци съгласно инвестиционното предложение 

        1.9.4.1. Генерирани отпадъци по време на строителството (при подготовката на обекта) 

        1.9.4.2. Характеристика на флотационния отпадък (хвост) – оценка по вид и количества, 

остатъчни съдържания на вредни вещества в хвоста 

     1.9.5. Шум, вибрации, лъчения  – светлинни, топлинни, радиационни 

        1.9.5.1. Източници на шум  съгласно инвестиционното предложение 

        1.9.5.2. Вибрации и лъчения (светлинни, топлинни, радиационни) 

    1.9.6. Опасни вещества – обща характеристика 

2.  Разумни алтернативи  по отношение на местоположението, на дейностите и 

технологията и причините за избрания вариант, като се вземат предвид последиците 

от въздействията на ИП върху околната среда, включително ”нулева алтернатива” 

  2.1. Разглеждани алтернативи, в т. ч. и ”нулева алтернатива” 

     2.1.1. ”Нулева алтернатива” (запазване на съществуващата ситуация) 

     2.1.2. Алтернативи при избора на площадката 

     2.1.3. Алтернативи при избора на технология за депониране на хвоста 

     2.1.4. Алтернативи за ограничаване  на вредните емисии във въздух и води 

     2.1.5. Алтернативи за намаляване на водопотреблението 

  2.2.  Сравнения на предлаганата технология със заключенията от сравнителните документи 

за най-добри налични техники (НДНТ)  

3.  Описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната среда (базов 

сценарий – компоненти и фактори на околната среда) и кратко изложение на 

вероятната им еволюция, ако ИП не бъде осъществено, доколкото природните 

промени от базовия сценарий могат да се оценят въз основа на наличността на 

информация за околната среда  

3.1. Aтмосферен въздух и атмосфера 

   3.1.1. Характеристика и анализ на климатичните и  метеорологичните фактори, които имат  

отношение към  качеството на атмосферния въздух в района на обекта 

   3.1.2. Оценка на влияние на климатичните фактори върху атмосферното замърсяване в 

района на обекта 

 3.1.3. Оценка на атмосферното замърсяване в района по налични данни 

3.1.4. Характеристика на потенциалното въздействие по време на строителстото  и по време 

на експлоатацията на обекта 

3.2. Води – повърхностни и подземни води 

   3.2.1. Повърхностни води – обща характеристика 

   3.2.2. Подземни води – хидроложки и хидрогеоложки условия за района 

   3.2.3. Отпадъчни води – въздействия върху водоприемника 

   3.2.4. Оценка на състоянието ва водите в района по налични данни 

3.3. Земни недра – геоложка основа и подземни богатства 
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    3.3.1. Геоложка основа – обща характеристика 

    3.3.2. Подземни природни богатства в района на ИП 

3.4. Земи и почви 

    3.4.1. Характеристика на съществуващото състояние на земите и почвите в района  

    3.4.2. Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие след реализацията на ИП 

3.5. Растителен и животински свят, защитени природни територии 

   3.5.1. Характеристика на състоянието на растителността в района 

   3.5.2. Характеристика на състоянието на животинския свят в района 

   3.5.3. Характеристика на състоянието на защитените територии в района 

3.6. Културно наследство – исторически,  археологически и архитектурни аспекти 

   3.6.1. Наличие на исторически, археологически  и  архитектурни паметници в района 

   3.6.2. Обща оценка на състоянието на  историческите, археологическите и архитектурните 
паметници в района 

  3.7.  Преценка за вероятна еволюция на някои от компоненти на околната среда, ако 

инвестиционното предложение  не бъде осъществено 

4.  Описание на елементите по чл. 95, ал. 4, които е вероятно да бъдат засегнати 

значително от ИП по отношение на  населението, човешкото здраве, биологичното 

разнообразие, почвата, водите, въздуха, климата (например емисиите на парникови 

газове), материалните активи, културното наследство  и ландшафта (описанието и 

оценката на вероятните значителни последици за елементите по чл. 95, ал. 4 обхваща 

преките последици и всички непреки, вторични, кумулативни, трансгранични, 

краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и 
отрицателни последици от реализацията на ИП) 

   4.1. Обхват и оценка на въздействието върху населението и човешкото здраве от 

реализация на ИП 

   4.2. Въздействие върху биологичното разнообразие, в т. ч. върху видовете и 

местообитанията – предмет на опазване на защитените зони от Националната 

екологична мрежа 

      4.2.1. Обхват и оценка на въздействието върху биологичното разнообразие (растителен и 

животински свят) 

4.2.2. Обхват и оценка на въздействието върху видовете и местообитанията, предмет на 

опазване на защитените зони от Националната екологична мрежа 

   4.3. Обхват и оценка на въздействието върху земните недра, почвата, водите, въздуха и 

климата в района на ИП 

4.3.1. Въздействие върху земните недра 

4.3.2. Въздействие върху почвите 

4.3.3. Въздействие върху водите 

4.3.4. Въздействие върху атмосферния въздух (дисперсен имисионен модел  за оценка) 

4.3.5. Въздействие върху климата 

  4.4. Въздействие върху материалните активи, културното наследство и ландшафта 

4.4.1. Въздействие върху материалните активи 

4.4.2. Въздействие върху културното наследство 

     4.4.3. Въздействие върху ландшафта 

 4.5. Въздействия върху елементите по ал. 4 и ал. 5 на чл. 95 и очакваните последици, 
произтичащи от уязвимостта на ИП от риск от големи аварии и/или бедствия  

  4.5.1. Обхват на въздействието, степен и сложност на въздействието, вероятност на поява, 

продължителност честота и обратимост на въздействието върху населението и 

околната среда 

       4.5.2.  Оценка на значимостта на въздействията – преки и непреки, вторични, кратко-, 
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средно и дълготрайни; постоянни и временни, положителни и отрицателни, 

кумулативни, трансгранични последици от  въздействия върху човека и околната 

среда при строителството и експлоатацията  

5. Описание на вероятните значителни последици от въздействия на ИП за околната 

среда и населението, произтичащи от строителството и експлоатацията на обекта, 

използването на природните ресурси, рисковете за човешкото здраве, за културното 

наследство и други 

5.1. Последици от въздействието при строителството (подготовка на площадката) и 

реализацията на ИП  върху атмосферния въздух, водите, земни недра, земи и почви, 

растителен и животински свят  

5.1.1. Последици от емисии на вредни вещества при подготовка на площадката и нормална 

експлоатация, генерирани отпадъци, опасни вещества и създаването на дискомфорт 

5.1.1.1.  Последици от въздействие на емисии с отпадъчни газове в атмосферния въздух 

5.1.1.2. Последици от въздействие на емисии във водите след реализация на ИП  

5.1.1.3. Генерирани отпадъци – вредни въздействия, обезвреждане и оползотворяване на 

отпадъците 

5.1.1.4. Фактор ”Опасни вещества” – вредни въздействия 

   5.1.1.5. Фактор “Рискови енергийни източници“ – вредни въздействия от шум, вибрации, 

нейонизиращи лъчения и радиация 

5.2. Здравно-хигиенни аспекти на околната и работна среда 

   5.2.1.Определяне на потенциално засегнато население 

   5.2.2. Здравно състояние на населението в района на ИП 

   5.2.3. Здравно състояние на обслужващия персонал на Обогатителна фабрика ”Лъки” 

   5.2.4. Характеристика на отделните фактори по отношение влиянието им върху човешкото 

здраве и съпоставянето им с действащите хигиенни норми и изисквания 

   5.2.5. Оценка на здравния риск, мерки за здравна защита и управление на риска 

5.3. Използването на природните ресурси ( по-специално на земните недра, почвата, водите и 

биологичното разнообразие), като се вземе предвид, доколкото е възможно, устойчивото 

наличие на тези ресурси 

 5.4. Рисковете за човешкото здраве, материалните активи, културното наследство и 

ландшафта, включително и от риск от големи аварии, бедствия или катастрофи 

5.5. Комбиниране на въздействието с въздействието на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички съществуващи проблеми в 

околната среда, свързани с области от особено екологично значение, които е вероятно да 

бъдат засегнати, или свързани с използването на природни ресурси. 

5.6. Въздействието на ИП върху климата (например естеството и степента на емисиите на 
парникови газове) и уязвимостта на ЕП спрямо изменението на климата. 

6. Описание на прогнозните методи или данни, използвани за определяне и изготвяне 

на оценката на значителните последици за околната среда, включително 

подробности за затрудненията при събиране на необходимата информация 

(Включително затрудненията, например технически недостатъци или липса на ноу-хау, 

които възложителят на ИП е срещнал при събирането на необходимата информация, и за 

основните елементи на несигурност) 

7. Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при 

възможност – премахване на установените значителни неблагоприятни последици за 

околната среда и човешкото здраве, и описание на предложените мерки за 

наблюдение (мониторинг), както и план за изпълнение на мерките 

7.1. Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно да 

прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда 
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7.2. Описание на предложените мерки за наблюдение (мониторинг).  

7.3. План за изпълнение на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или прекратят 

значителните вредни въздействия  върху компонентите на околната  среда (Разработен в 

табличен вид план за изпълнението на мерките,съгласно § 10 на Постановление № 

302/30.12.2005 г.). 

8. Описание и оценка на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на ИП за 

околната среда и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на риск от големи 

аварии и/или бедствия, които са от значение за него  

8.1. Очаквани неблагоприятни  въздействия при риск от големи аварии и/или бедствия. 

8.2. Приложими мерки, предвидени за предотвратяване или смекчаване на значителните 

неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве, както и 

подготвеността и за предлаганото реагиране при извънредни ситуации на риск от 
големи аварии и/или бедствия. 

9.  Становища и мнения на засегнатата общественост, на компетентните органи за 

вземане на решение по ОВОС, или на оправомощени от тях длъжностни лица и 

други специализирани ведомства и заинтересувани държави – в трансграничен 

контекст, получени в резултат от проведените консултации. 

10. Заключение в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 5. 

11. Нетехническо резюме (в приложение) 

12. Описание на трудностите (технически причини, недостиг или липса на данни), 

срещнати при събирането на информация за изготвяне на доклада за ОВОС 

13. Друга информация – по преценка на компетентния орган или на оправомощено от 

него длъжностно лице  

14. Референтен списък, в който се изброяват подробно източниците, използвани за 

описанията и оценките, включени в Доклада за ОВОС 

15. Декларация за независимост и удостоверения на регистрираните експерти 

16. Приложения – текстови и графични  

 

6. Предложение за списък на необходимите приложения към          

Доклада за ОВОС 
 

Към Доклада за ОВОС на инвестиционното предложение ще бъдат приложени 

документи, протоколи,  карти, ситуации, схеми, писмени становища от проведените 

консултации, документи за компетентност на експертите и ръководителя на колектива, 

писмени декларации на експертите по чл. 11, ал. 3 на Наредба за условията и реда за 

издаване на оценка  на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр. 12 

от 12.02.2016 г.)  и др. 
 

I. Графични приложения 

Приложение 1: 

Ситуационен план на ”Обогатителна фабрика за флотационно обогатяване на сулфидни 
оловно-цинкови руди ”Лъки” (ОФ ”Лъки”) 

Приложение 2:  

Ситуационен план на хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс” към ОФ ”Лъки” 
и сателитна снимка на района  

Приложение 3: Строителен ситуационен план на площадка ”Лъки-2 
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комплекс”съгласно проекта на ”СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД     

Приложение 4:  

Схема на оросителната система при изпълнение на насипните работи по реконструкцията на 
хвостохранилище ”Лъки-2 язовир” съгласно проекта на ”СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД     

Приложение 5:  

Ситуация на контролно-измерителната система за вътрешен мониторинг след приключване 

на реконструкцията на хвостохранилище”Лъки-2 язовир” 

Приложение 6:  

Схема на временна строителна база на хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс”  

Приложение 7:  

Хвостохранилище ”Лъки-2 временно” - мониторинг план водно ниво 

Приложение 8:  

Сателитни и фотоснимки на подобекти на хвостохранилище ”Лъки-2 комплекс“ 
 

II. Текстови приложение 

Текстови приложения № 1:  

 Уведомление  за инвестиционно предложение на ”Лъки Инвест” АД изх. № ЛИ-110 от 

16.02.2016 г. за ”Депониране на отпадъка на обогатителна фабрика ”Лъки” на 

хвостохранилище ”Лъки-2 временно”. 
 

 Разрешително за експлоатация № 71-2007 г. на предприятие ”Обогатителна фабрика 

за флотационно обогатяване на сулфидни  оловно-цинкови руди”  с хвостохранилище ”Лъки-

2 комплекс”. 
 

 Писмо на РИОСВ - Смолян изх. № КПД-14-89-151/25.04.2016 г. относно Уведомление 

на ”Лъки Инвест” АД  ”Депониране на отпадъка на обогатителна фабрика ”Лъки” на 

хвостохранилище ”Лъки-2 временно” и допълнителна информация  с вх. № КПД-14-

89(2)/18.02.2016 г.  
 

 Решение № СМ-010-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение ”Депониране  

на отпадъка на Обогатителна фабрика  на ”Лъки Инвест” АД  на хвостохранилище ”Лъки-2 

временно”. 
 

 Становище на Басейнова дирекция  ”Източнобеломорски район”, изх. № КД-04-

138/19.04.2016 г., относно инвестиционно предложение  ”Депониране  на отпадъка на 

Обогатителна фабрика  на ”Лъки Инвест” АД  на хвостохранилище ”Лъки-2 временно”. 
 

 Становище на Басейнова дирекция  ”Източнобеломорски район”, изх. № КД-04-

138/02.08.2016 г., относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за 

инвестиционно предложение  ”Депониране  на отпадъка на Обогатителна фабрика  на ”Лъки 

Инвест” АД  на хвостохранилище ”Лъки-2 временно”. 
 

 Съобщение на РИОСВ - Смолян за обществен достъп за поставено Решение за 

преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда (ОВОС) за инвестиционно предложение ”Депониране  на отпадъка на Обогатителна 

фабрика  на ”Лъки Инвест” АД  на хвостохранилище ”Лъки-2 временно” публикувано на 

15.08.2016 г.). 
 

 Писмо на ”Лъки Инвест” АД с изх. № ЛИ-103/16.05.2016 г. до кмета на община Лъки, 

кмета на с. Борово и кмета на с. Югово относно съдействие за осигуряване на обществен 

достъп на изпратената от ”Лъки Инвест” АД информация за за инвестиционно предложение 
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”Депониране  на отпадъка на Обогатителна фабрика  на ”Лъки Инвест” АД  на 

хвостохранилище ”Лъки-2 временно” 
 

 Писмо на община Лъки с изх. № К-1023-1 и констативен протокол до Директора на 

РИОСВ - Смолян относно инвестиционното предложение за ”Депониране на отпадъка от 

обогатителна фабрика на ”Лъки Инвест” АД на хвостохранилище ”Лъки-2 временно” за 

осигурен обществен достъп до информация. 
 

 Писмо на кметство с. Югово и констативен протокол до Директора на РИОСВ - 

Смолян относно инвестиционното предложение за ”Депониране на отпадъка от обогатителна 

фабрика на ”Лъки Инвест” АД на хвостохранилище ”Лъки-2 временно” за осигурен 

обществен достъп до информация. 
 

 Писмо на кметство с. Борово и констативен протокол до Директора на РИОСВ - 

Смолян относно инвестиционното ппредложение за ”Депониране на отпадъка от 

обогатителна фабрика на ”Лъки Инвест” АД на хвостохранилище ”Лъки-2 временно” за 

осигурен обществен достъп до информация. 
 

 Писмо на община Лъки с изх. № К-1023-2/23.06.2016 г. до Изпълнителния директор на 

”Лъки Инвест” АД, в отговор на това, че в 14-дневния срок на обществено обявление в ОбА 

град Лъки и кметствата на с. Борово и с. Югово не са постъпили питания и/или  възражения 

от заинтересовани физически и/или юридически лица. 
 

Текстови приложения №  2:  

 Акт № 313 от 11.02.1996 г. за държавна собственост на временно хвостохранилище с 

отбивен тунел, издаден на основание Заповед № 208 и 309 от 07.03.1986 г на Министерство 

на горите и горската промишленост 
 

 Решение за класифициране на ”ЛЪКИ ИНВЕСТ” АД  като предприятие с ”НИСЪК  

РИСКОВ  ПОТЕНЦИАЛ” 
 

 Заявление на ”Лъки инвест” АД  изх. № ЛИ-187/10-05.2017 г. до Изпълнителния 

директор на ИАОС - София за достъп до обществена информация относно КАВ в г. Лъки и с. 

Югово и Качество на повърхностните водни тела – река  Юговска (Лъкинска) и река 

Чепеларска (мониторингов пункт Бачково) 
 

 Информационни листи за безопасност на предвидените за използване използваните 

опасни вещества (технологични реагенти, взривни вещества и горива): 

- Калиев ксантогенат ; 

- Меден сулфат (син камък); 

-  Натриев цианид; 

- Натриев сулфид; 

-  Дизелово гориво; 

-  Двигателно масло; 

 -  Грес. 
 

Приложения 3: 

 Придружителни писма, изпратени за становища относно Заданието за ОВОС  на ИП 

на ”Лъки Инвест” АД до: 

- РИОСВ - Смолян; 

- Басейнова дирекция ”Източнобеломорски район”; 

- Министерство на здравеопазването – Дирекция ”Здравна профилактика и държавен 

санитарен контрол”; 

- РИОКОЗ - Смолян; 

- Община Лъки; 
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- Кметство с. Югово; 

- Кметство село Борово;   

- Главна дирекция ”Инспекторат за опазване на културното наследство” - София; 

- Регионална дирекция на горите - Пловдив; 

- ВиК  Пловдив  - клон Лъки;  

- Сдружение “Зелен алианс“ - София;  

- Дружество за защита на птиците. 

 Получени становища относно Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на 

инвестиционно предложение  за ”Депониране на отпадъка от обогатителна фабрика на ”Лъки 

Инвест” АД на хвостохранилище ”Лъки-2 временно” 
 

Текстови приложения № 4:  

  Решение № РР-2931/10.09.2016 г. на Басейнова дирекция ”Източнобеломорски район” 

(изх. № ПВОЗ-01-95/14.09.2016 г) за продължаване на срока на действие на разрешително за 

заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, издадено от Директора на БДИБР. 

 Резултати от измерване на деформации на земно-насипната стена  на 

хвостохранилище ”Лъки-2 временно” (18.04.2016 г.).  

 ”ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ”  ЕАД  – Протоколи от изпитване на представителни проби 

флотационен отпадък (хвост) и води от хвостохранилище ”Лъки-2 временно”: 

 Протоколи  на Регионална здравна инспекция - Пловдив, Дирекция ”Здравен 

контрол”, отдел ”Радиационен контрол”, относно  Контрол на радиационни параметри на 

оловно-цинкова руда и флотационен отпадък (хвост), депониран в хвостохранилище. 

 Биологичен скрининг и проследяване здравния статус от профилактично медицинско 
наблюдение на персонала на ОФ ”Лъки”; Профилактични прегледи, ноември 2014 г. 

 

Текстови приложения № 5:  

 Дипломи за магистърска степен на експертите, участвали в разработването на Доклада 

за ОВОС на ИП ”Депониране на отпадъка от обогатителна фабрика на ”Лъки Инвест” АД на 

хвостохранилище ”Лъки-2 временно” 

 

7. Етапи и срокове за разработване на Доклада за ОВОС 
 

Срокът за изпълнение на Договора с възложителя ”ЛЪКИ  ИНВЕСТ” АД относно 

”Депониране на отпадъка на обогатителна фабрика на ”Лъки Инвест” АД на хвосто-

хранилище ”Лъки-2 временно”, считано от датата на получаване на необходимата 

информация, е определен както следва: 

Изготвяне и предаване на Доклада за ОВОС – до 45 календарни дни след решението 

на РИОСВ - Смолян по Заданието за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС. 

 

8.  Проведени консултации и кореспонденции със специализирани 

ведомства, организации и засегната общественост  
 

В съответствие с чл. 9, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за издаване на оценка  

на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59/07.03.2003 г., загл. изменено 

– ДВ бр. 3 от 2006 г.,  посл. изм. и доп. ДВ бр. 12 от 12.02.2016 г.), възложителят е 

определил с кои специализирани ведомства и представители на засегнатата общественост 

да извърши консултации по чл. 95, ал. 3 на ЗООС. За осведомяване и консултации са 

определени най-близко разположените до обекта на ИП селища –  община Лъки (г. Лъки - 
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на 3 km южно от обекта) и кметствата на селата Борово (4,0 km западно от обекта) и 

Югово (3,5 km северно от обекта ). 

Консултациите са организирани чрез изпращане на съобщения до местните власти и 

поставяне информация за обществен достъп на информационно табло в обществена 

сграда, в съответствие с изискванията по реда на Закона за достъп до обществена 

информация.  

До датата на предаване на Заданието са получени становища от заинтересовани 

организации и от обществеността, както следва:  

- Писмо на РИОСВ - Смолян изх. № КПД-14-89-151/25.04.2016 г. относно Уведомление 

на ”Лъки Инвест” АД  ”Депониране на отпадъка на обогатителна фабрика ”Лъки” на 

хвостохранилище ”Лъки-2 временно” и допълнителна информация  с вх. № КПД-14-
89(2)/18.02.2016 г.  

- Становище на Басейнова дирекция „”Източнобеломорски район”, изх. № КД-04-

138/19.04.2016 г., относно инвестиционно предложение  ”Депониране  на отпадъка на 
Обогатителна фабрика  на ”Лъки Инвест” АД  на хвостохранилище ”Лъки-2 временно”. 

- Становище на Басейнова дирекция „”Източнобеломорски район”, изх. № КД-04-

138/02.08.2016 г., относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за 

инвестиционно предложение  ”Депониране  на отпадъка на Обогатителна фабрика  на ”Лъки 
Инвест” АД  на хвостохранилище ”Лъки-2 временно”. 

- Решение № СМ-010-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение ”Депониране  

на отпадъка на Обогатителна фабрика  на ”Лъки Инвест” АД  на хвостохранилище ”Лъки-2 

временно”. 

- Съобщение на РИОСВ - Смолян за обществен достъп за поставено Решение за 

преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда (ОВОС) за инвестиционно предложение ”Депониране  на отпадъка на Обогатителна 

фабрика  на ”Лъки Инвест” АД  на хвостохранилище ”Лъки-2 временно” публикувано на 

15.08.2016 г.). 

- Писмо на община Лъки с изх. № К-1023-1 и констативен протокол до Директора на 

РИОСВ - Смолян относно инвестиционното предложение за ”Депониране на отпадъка от 

обогатителна фабрика на ”Лъки Инвест” АД на хвостохранилище ”Лъки-2 временно” за 
осигурен обществен достъп до информация. 

- Писмо на кметство с. Югово и констативен протокол до Директора на РИОСВ - 

Смолян относно инвестиционното предложение за ”Депониране на отпадъка от обогатителна 

фабрика на ”Лъки Инвест” АД на хвостохранилище ”Лъки-2 временно” за осигурен 

обществен достъп до информация. 

- Писмо на кметство с. Борово и констативен протокол до Директора на РИОСВ - 

Смолян относно инвестиционното предложение за ”Депониране на отпадъка от обогатителна 

фабрика на ”Лъки Инвест” АД на хвостохранилище ”Лъки-2 временно” за осигурен 
обществен достъп до информация. 

- Писмо на община Лъки с изх. № К-1023-2/23.06.2016 г. до Изпълнителния директор на 

”Лъки Инвест” АД, в отговор на това, че в 14-дневния срок на обществено обявление в ОбА 

град Лъки и кметствата на с. Борово и с. Югово не са постъпили питания и/или  възражения 

от заинтересовани физически и/или юридически лица. 

Настоящото Задание за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС е изпратено за 

решение до РИОСВ -  г. Смолян и становища до следните ведомства и организации: 

- РИОСВ - Смолян; 

- Басейнова дирекция ”Източнобеломорски район”; 
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- Министерство на здравеопазването – Дирекция ”Здравна профилактика и държавен 

санитарен контрол”; 

- РИОКОЗ - Смолян; 

- Община Лъки; 

- Кметство с. Югово; 

- Кметство село Борово;   

- Главна дирекция ”Инспекторат за опазване на културното наследство” - София; 

- Регионална дирекция на горите - Пловдив; 

- ВиК  Пловдив  - клон Лъки;  

- Сдружение “Зелен Алианс” – София; 

-  Дружество за защита на птиците. 

Всички бележки и препоръки, направени от уведомените специализирани ведомства, 

организации и представители на засегната общественост ще бъдат отразени и коментирани в 

Доклада за ОВОС. 

 

9. Заключение 

Инвестиционното предложение за ”Депониране на отпадъка на обогатителна  

фабрика на ”Лъки Инвест” АД на хвостохранилище ”Лъки-2 временно”  ще се реализира  
на терен в сервитута на ”Лъки-2 комплекс”  на ”ЛЪКИ ИНВЕСТ” АД  -  град Лъки. 

Представеното Задание за ДОВОС е изготвено съгласно становището и 

препоръките на РИОСВ - Смолян по представеното Уведомление за инвестиционно 
намерение на ”ЛЪКИ ИНВЕСТ” АД , писмо изх. № КПД-14-89-151/25.04.2016 г. 

Окончателната оценка за състоянието на околната среда в района на 

Инвестиционното предложение, включително и потенциалните въздействия върху 

компонентите на околната среда и здравето на хората, както и предлаганите мерки за 

тяхното намаляване или предотвратяване във всички фази на реализация на 
инвестиционното предложение, ще бъдат основна цел и задача на Доклада за ОВОС. 

----------------------------------------- 
 

Приложения  (представени в отделни файлове) 


