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1.0

ВЪВЕ
ЕДЕНИЕ
"Дънди Прешъс Ме
еталс" Инк. е договори
ила коригир
ран финанссов пакет с консорциум
м
и, които се представля
яват по еко
ологичните въпроси отт "Европейс
ска банка за
а
от банки
възстан
новяване и развитие" (ЕБВР). Съ
ъгласно Еко
ологичнатаа и социалн
на политика
а
на ЕБВР (2008) и свързаните
е с нея Изисквания за изпълненние (ИИ), за проект отт
е изисква цялостна Оценка
О
на въздейств
вието върхуу
такова естество и мащаб се
алната сре
еда (ОВОС
СС). На пр
роекта е ннаправена Оценка на
а
околнатта и социа
въздейсствието
върху
в
око
олната
среда
с
(ОВОС)
съ
ъгласно
българското
б
о
законод
дателство. Оценката е извършен
на през 2010 г. и е ииздадено Решение
Р
по
о
ОВОС № 18-8,11/2
2011. След
д независи
им преглед на българсския Докла
ад за ОВОС
С
(ДОВОС
С), ЕБВР по
оиска някои
и допълниттелни еколо
огични и сооциални пр
роучвания и
докумен
нти, които да
д допълнятт информац
цията и да гарантиратт, че проектът отговаря
я
на ИИ на
н банката и на междуународните
е добри пра
актики. В д
допълнение
е към ИИ на
а
ЕБВР, някои
н
от банките в кон
нсорциума се
с позовава
ат на Екватториалните принципи и
по тази
и причина в Проекта се рефери
ира и към Стандартиите за изпъ
ълнение на
а
Междун
народната финансова
ф
корпораци
ия (МФК) (2
2012). Паккетът с допълнителни
и
докумен
нти на еко
ологична и социална тематика, заедно с български
ия ДОВОС
С,
формир
рат ОВОСС на Проекта
а, която е обобщена в нетехничесското резюм
ме.
Целта на
н настоящия доклад е да предс
стави основ
вните извод
ди относно различните
е
въздейсствия върху
у екосистем
мните услугги при реал
лизацията нна проекта за добив и
прерабо
отка на зла
атосъдържа
ащи руди в района на гр. Крумоввград. В тази глава са
а
предста
авени и пр
репратки къ
ъм други проучвания
п
, в които е правена оценка на
а
екосистемните услуги.
Екосисттемните усл
луги са пол
лзите от еккосистемите
е за хоратаа, бизнеса, флората и
фауната
а, както и обмена н
на веществ
ва (наприм
мер вода, въглерод) и енергия
я
(топлина) в различ
чни точки на
а планетата (Инициатива за глоб
бална отчеттност (GRI)),
2011).
истемите з а хилядоле
етието (200
05) тези усл
луги са гру
упирани в 4
В Оценка на екоси
и категории:
основни
Материални услу
уги – прод
дуктите, до
обити от екосистемит
е
те, като хр
рана, вода
а,
ина и други растителни
и продукти,, като напри
имер фибрии.
дървеси
Регулир
ращи услугги – ползитте, получени
и от регулацията на еккосистемни
ите процеси
и,
като ре
егулиране на
н местния
я климат, контрол
к
на болеститее, предотвр
ратяване на
а
процеси
ите на ерозия, регули
иране на реки
р
и водни потоци,, защита от природни
и
опасноссти.
Културн
ни услуги – нематери
иалните пол
лзи, които хората полуучават от еккосистемите
е
като отд
дих сред пр
риродата, дууховно обогатяване и естетическка наслада.
Поддър
ржащи услуги – естесствените пр
роцеси като
о почвообрразуване, кр
ръговрат на
а
храните
елните вещ
щества и о
основна продуктивнос
ст, които пподдържат останалите
е
екосистемни услуги
и.
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В съотв
ветствие съ
ъс стандарттите за изп
пълнение на
н ЕБВР (22012), в таззи глава са
а
посочен
ни и катего
оризирани екосистемн
ните услуги
и в сфератта на минния бранш
ш.
Разглеж
жда се знач
чимостта и
им спрямо местните общности
о
и степента, в която се
е
очаква да
д бъдат по
овлияни от Проекта. Тези
Т
услуги
и имат кактоо пространс
ствено, така
а
и време
ево измерение, обхващ
щайки дейн
ности от ри
иболов (обиикновено протичащ на
а
местно ниво) до почвообраз
п
зуващи про
оцеси (коит
то траят мнного години
и и засягатт
големи площи).
щия Докла
ад за оценка на насттоящото съ
ъстояние и
При изгготвянето на настоящ
въздейсствието въ
ърху екоси стемните услуги са използванни следнитте основни
и
докумен
нти:





ДОВ
ВОС на инвестици
ионно пре
едложение „Добив и прера
аботка на
а
златтосъдържащ
щи руди от участък Ад
да тепе на находище
н
Х
Хан Крум, Крумовград
К
д“
(Дан
нго Консулт, 2010)
Резуултати от проучване
п
на общесттвеното мн
нение за сооциално-иккономическо
о
състтояние в община Крумо
овград, 201
14
Ана
ализ на базисното соц
циално-икон
номическо състояние
с
в община Крумовград
К
д,
изготтвен от Ден
нкщат Бълга
ария, 2014
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2.0

ПОДХОД

2.1

Кратъкк преглед
д
Подходъ
ът, възприе
ет при изготтвяне на оц
ценката на екосистемнните услуги за Проекта
а
за доби
ив и преработка на ззлатосъдър
ржащи руди
и в районаа на гр.Крумовград до
о
голяма степен се базира
б
на н аскоро публикуван от World Resoources Instittute работен
н
нт, обхваща
ащ различн и изследва
ания на екос
системни усслуги (WRI, 2011).
докумен
Оценкатта се изготв
вя на следн
ните етапи:


Деф
финиране на
н района на проучв
ване – по отношениее на простр
ранствените
е
изиссквания спрямо екосисстемните ус
слуги (за вси
ички 4 кате гории);



Етап
п на предв
варителнаа оценка – начален еттап, на коййто се иден
нтифициратт
прио
оритетни те
еми и въпро
оси в рамките на район
на на проуччването;



Наст
стоящо ни
иво – опиисва насто
оящите усл
ловия в ррайона на бъдещата
а
прои
изводствена
а площадка
а и представя изводите
е от поставвените прио
оритети;



Оце
енка

на

въздейств
вието

–

дава

оценка

на

ввъздействи
ието

върхуу

екоссистемните услуги;


2.2

Мер
рки за сме
екчаване и управлен
ние

– пре
едоставя см
мекчаващите мерки и
оста
атъчните въздействи
в
ия, и вкл
лючва пре
едложения за управление на
а
екоссистемните услуги по о
отношение на бъдещат
та производ
дствена дейност.

Дефин
ниране на
а района н
на проучв
ването
Географ
фския обхва
ат на район
на на проучването е оп
пределен въ
ъз основа на
н следните
е
няколко
о фактора:


Веро
оятно разсттояние, на което бъде
ещата прои
изводственаа дейност ще
щ повлияе
е
върхху наличнос
стта и функкционалносттта на екосистемните услуги;



Веро
оятно разсттояние, на което хоратта ще са скклонни да ппътуват, за да ползватт
редо
овно природ
дни ресурси
и;



Водо
осборните зони,
з
които вероятно ще
щ бъдат по
овлияни от минния про
оект.

Достъпъ
ът на хора
ата от месстните общ
щности до природни ресурси за
ависи от а)
а
налично
остта на ресурсите
р
и б) разсттояние до мястото зза придоби
иването и
възможн
ността за транспорти
ирането му
у. Налично
остите се определят от редица
а
фактори
и, като напр
ример докол
лко има тър
рсене на то
ози ресурс, сезонния му
м характер
р,
времето
о и др. В допълнение
д
е към това
а, собствено
остта върхху земята и ресурсите
е
също определя
о
събираемо
остта на продукцият
та. Трябваа да се отчетат и
изискванията на нормативна
н
ата база, които
к
биха могли да имат отно
ошение към
м
ата за събиране на дивворастящи цветя, раст
тения (билкки) или дърва за огрев
в,
забрана
наприме
ер.
Начинътт на трансп
портиране щ
ще има опр
ределяща роля за колиичествата, които могатт
да бъда
ат получени, изминаттото разсто
ояние, броя
я пътуванияя. При съб
бирането на
а
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дърва за
з огрев, на
апример, кр
райните кол
личества ще
е са значиттелно по-ма
алки, когато
о
се ходи пеш спрям
мо тези, за ккоито се пол
лзва превоз
зно средствво.
На фиггурата Фиг. 2-1 е показана карта на района, в който са
а проучени
и
екосистемните усл
луги. Този р
район е опр
ределен въз
з основа наа a) населените места
а,
дено социол
логическо проучване на домаки нствата и б) буферна
а
в които бе провед
о 10 km окколо бъдещ
щия произв
водствен обект,
о
опрееделена на
а база найзона до
далечни
ите точки, до които биха пътували някои
и местни ж
жители в търсене
т
на
а
материа
ални услуги
и.
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Фиг. 2-1:

2.3

Карта на района на проучване на
н екосистем
мните услуги
и в района на
а Проекта.
Буферн
ната зона е о
определена на
н база на на
аселените мееста, в които
о бе
проведе
ено социалн
но-икономическото проу
учване.

Опред
деляне на екосисте
емните ус
слуги
Екосисттемните усл
луги, които имат отно
ошение към
м Проекта, бяха иденттифицирани
и
чрез пр
реглед на наличната справочна
а литерату
ура и като част от Анализа
А
на
а
въздейсствието вър
рху социал
лната среда
а. По-долу са изброенни онези екосистемни
е
и
услуги, които имат отношение
е към проеккта.
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2.3.1

Матери
иални услу
уги
Реализи
ирането на
а Проекта може поте
енциално да
д доведе до унищо
ожаване на
а
свързан
ни помежду
у си екосисстеми и хаб
битати. Тов
ва на свой ред може да повлияе
е
върху на
аличността
а на природ
дните ресур
рси и продуккти. Следниите материални услуги
и
са приложими към Проекта:






2.3.2

Стро
оителни материали (дъ
ървесина)
Хран
ни (плодове
е, горски пл
лодове, гъби, възможности за ловв, др.)
Вода
а за питейни нужди от кладенци, реки, потоц
ци или по-м
малки язовири;
Вода
а за животн
новъдни нуж
жди от клад
денци, реки и по-малкии язовири;
Вода
а за напояв
ване от пото
оци и реки.

Културни услуги
Културн
ните услуги
и е важно да бъдат отчетени, поради насстоящата практика
п
за
а
ползван
нето им за отдих, спо рт, ловуван
не, екотури
изъм, включчително и както
к
места
а
със свещ
щен или ре
елигиозен ха
арактер или
и историчес
ски/ археол
логически местности.

2.3.3

Регулиращи услу
уги
Екосисттемите пре
едоставят ссъщо регул
лиращи усл
луги, като например ролята на
а
растителността за
з намалявване замър
рсяването на
н въздухаа (прах и други
д
фини
и
и) и почвена
ата ерозия.
частици
Материа
алните и регулиращ ите услуги
и, свързани
и с достъппа до све
ежи води и
контрол
ла на ерозио
онните про цеси, са ра
азгледани в различни гглави на ДО
ОВОС, 2010
0
, които разглеждатт хидролож
жките и хид
дрогеоложки
и въпроси. В конкретн
ния случай
й,
ето могат да
а наблюдавват и извън
н периметър
ра на минниия обект. В главите на
а
влияние
ДОВОС, разглежда
ащи хидрол
ложките и со
оциални ас
спекти на бъ
ъдещата екксплоатация
я
ника, има по-подробн
п
а информа
ация за въздействиетто върху во
одоемите и
на рудн
населен
нието, което
о разчита н а тях за сво
оите нужди.

2.3.4

Поддър
ржащи еко
осистемни
и услуги
Това са
с
екосистемни усл
луги, пред
дставляващ
щи естест вени проц
цеси, като
о
почвооб
бразуване, кръговрат н
на храните
елните веще
ества и пъррвична про
одуктивностт,
които по
оддържат други
д
услугги. Тук спадат следни
ите системии за съхранение, като
о
почви, въглерод
в
и вода (водо
осбор на подземни и повърхностнни води) и формиращи
ф
и
системи
и, като напр
ример систе
емата за фо
ормиране на почви.

2.4

Предварителен
н анализ
Целта на
н тази фаза е да ид
дентифицир
ра потенциа
алните при оритетни въздействия
в
я
върху екосистемн
е
и,
както
и
да
опреде
ели
източн
ниците
на
промяна
в
ите услуги
екосистемите, които са взаи
имосвързан
ни помежду
у си. Теритторията на
а бъдещата
а
одствена пл
лощадка бе
е посетена от експерт-оценителии с опит в оценката
о
на
а
произво
социалн
ни въздейсттвия, които
о определих
ха приоритетните услууги. В допъ
ълнение, на
а
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базата на наличните матери
иали за пр
роекта бяха идентиф
фицирани потенциални
и
ействия.
приориттетни възде
Прогноззните приоритетни въ
ъздействия бяха класифициранни като ум
мерени или
и
много вероятни, слабо в
вероятни или
и
незначителни. Това всъщ
щност бяха
а
ии за поте
енциално ввъздействие, които бя
яха използзвани да се
е определи
и
категори
степента на възде
ействие вър
рху дадена
а услуга, ко
оето може да се проя
яви на етап
п
плоатация или ликвид
дация на минния
м
обеект и рекул
лтивация на
а
строителство, експ
да се разгле
еждат като крайна оцеенка на възд
действието.
засегнаттите земи, и не бива д
Фактори
ите, които водят до промяна в екосистем
мите могатт да включ
чват преки
и,
непреки
и или втор
рични "дви
игатели на
а промяна". Най-значчимите пре
еки такива
а,
определ
лени от Све
етовния инсститут за ре
есурси (СИР
Р) (2011) саа:






Пром
мени в земе
еползванетто и почвения слой;
Събиране на ре
еколтата и потреблени
ие на ресур
рсите;
Замъ
ърсяване;
Появ
ва на инваззивни видовве;
Клим
матични про
омени.

Важни непреки
н
фактори, посо
очени от WR
RI:





демо
ографски;
икон
номически;
соци
иално-политтически;
рели
игиозни или
и научни, те
ехнологични
и фактори.

По отно
ошение на
а Проекта, изброенитте по-горе фактори сса фокусир
рани върхуу
ключови
ите източни
ици на потен
нциално въ
ъздействие върху екоссистемните услуги:


Изпо
олзване на терени зза строите
елството и експлоаттацията на
а бъдещия
я
минен обект – това м
може да предизвика
п
унищожавване, дегр
радиране и
е на хабитатти, , затруд
днен достъп
п до ресурсии за ползва
ателите;
фрагментиране



ущения на
а хабитати
и и видов
ве – вкл. дейности,, които пр
редизвикватт
Сму
смущ
щаване или
и деградира
ане на хабитата, както и поява наа инвазивни
и видове



Възд
действия върху пов
върхности и подземн
ни води – поради за
амърсяване
е,
опол
лзотворяван
не на ресуурсите (напр. миннод
добивни деейности и промени в
земе
еползването)



Възд
действия върху нал
личността и количе
еството – на ресурсите поради
и
демо
ографски или икономи
ически пром
мени, свърз
зани с приттока на хор
ра, търсещи
и
рабо
ота в минни
ия обект.

Таблица
а 2-1 пре
едставя ре
езултатите от предв
варителнатта фаза на
н анализз,
включва
аща условни въздей ствия и водещите
в
до
д тях фаактори. В списъка са
а
включен
ни само оне
ези въздейсствия, коитто условно са определ
лени като умерени или
и
много вероятни.
в
Екосистемн
Е
ните услуги, класифиц
цирани катоо несъщесттвени, не са
а
включен
ни в анализза и съотве
етно не са разгледани
р
в тази главва. Информ
мация за тяхх
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е предсставена в съ
ъответните
е точки, зас
сягащи био--физичнитее аспекти на оценката
а,
както и в Приложен
ние А.
Слабитте въздействия върху е
екосистемните услуги включват:




Дърв
весина (маттериална усслуга)
Прои
изводство на
н мед
Горсски хабитати, като регуулатори на болести и вредители
в
((регулиращ
щи услуги)

Тези, ид
дентифицирани като н
незначител
лни по отн
ношение наа въздейств
вието върхуу
екосистемите вклю
ючват:


Горсски хабитати като регул
латори на качеството
к
на въздухаа (регулиращ
ща услуга).

Целта на
н анализа е да иденттифицира дейностите
д
по Проектта, които би
иха оказали
и
въздейсствие върху
у екосистем
мните услугги, предоставяни във вътрешния и външния
я
периметтър около площадкатта на Про
оекта. Поте
енциално вважните въ
ъздействия
я,
очертан
ни при анал
лиза, ще бъ
ъдат допъл
лнително разгледани
р
в етапа на
а оценка на
а
въздейсствието възз основа на
а наличните
е изходни данни
д
и извводите от проведеното
о
изследв
ване на домакинства
д
ата. Резул
лтатът от оценката на въздействието е
предста
авен в Раздел 4.0.
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Табли
ица 2-1: Пред
дварителен анализ
Каттегория на ус
слугата

Услуга

О
Описание

Про
огнозно поте
енциално възздействие в района
р
на про
оекта: умере
ено или по-зн
начимо
Маттериална
Недърве
есни горски пр
родукти
Р
Различни
горс
ски продукти за
(НГП)
ко
онсумация

Приме
ери
Диви п
плодове и зел
ленчуци, ядки
и, гъби, билки
и, лечебни ра
астения, мед

Маттериална - пр
ряко засегнатти
пло
ощи

НГП

Д
Дървен
матер
риал

Събир
ране и използзване за огревв

Маттериална - въ
ъншни границ
ци

Храна

О
Отглеждане
на посеви

Земед
делски дейнос
сти, практикуувани като осн
новен поминъ
ък от
домаки
инствата

Маттериална - въ
ъншни границ
ци

Храна

Ж
Животновъдст
тво

напр. д
домашни птици, добитък,

Маттериална - въ
ъншни границ
ци

Вода

Вода зза консумация

Културна - пряко
о засегнати
пло
ощи и външни
и граници

С духовн
на или религи
иозна
стойностт, от естетиче
ески
характер
р

Вода, използв
В
вана за
д
домакински,
земеделски ил
ли
с
строителни
ну
ужди от
кл
ладенци или потоци и рекки
З
Значими
археологически
о
обекти,
пейзаж
ж (естетическка
с
стойност)

Маттериална - пр
ряко засегнатти
пло
ощи и външни
и граници
Маттериална - въ
ъншни границ
ци

Храна

Фактор
ри, генериращи промянаа и свързвани с
бъдещ
щия минен об
бект
Заеманне на нови територии
Смуща ване на хабитати и видовве
Демогррафски и икон
номически прромени
Заеманне на нови територии
Смуща ване на хабитати и видовве
Демогррафски и икон
номически прромени
Потенц
циално въздействие върхуу количествот
то и
качестввото на повър
рхностните вооди
Смуща ване на хабитати и видовве
Демогррафски и икон
номически прромени
Заеманне на нови територии
Потенц
циално въздействие върхуу качеството на
н
повърххностните вод
ди
Демогррафски и икон
номически прромени
Въздеййствия върху качеството нна повърхност
тните
води
Демогррафски и икон
номически прромени

рните забележителности и тези с евент
туална истор
рическа
Култур
стойно
ост (крепости) или религио
озен характер
р (антични хр
рамове) често
о
се асо
оциират с реки, скални обр
разувания и природни
п
дад
дености (вкл.
естети
ическата стой
йност на прир
родните пейза
ажи, чиято сттойност от
култур
рна гледна то
очка се изразяява в конкрет
тни забележи телности или
и
ландш
шафт)

Заеманне на нови територии
Въздеййствия върху качеството нна повърхност
тните
води
Достъпп до религиозни обекти
Смуща ване на хабитати и видовве
Демогррафски и икон
номически прромени

Л на животн
Лов
ни и птици

Лов на
а дивеч за кон
нсумация и п родажба

Земепоолзване за ру
удника

Храна

У
Улов
на риба

Рибол
лов във вътре
ешни водоеми
и (реки, потоц
ци)

Културна

Традиционни практикки

Д
Дейности

ъм,
Култур
рна стойност на традицион
нни практики като лов, риб
болов, туризъ
занаятти и използва
ане на природ
дни ресурси

Регулираща

Ерозионе
ен контрол

Горски систем
Г
ми и друга
р
растителност

Горски
ите и крайреч
чни хабитати регулират ер
розията и отл
лагането на
седим енти в потоците и са особ
бено важни пр
ри стръмни скклонове, при
в
за
а ерозия
които има голяма вероятност

Под
ддържаща

Циклични
и процеси на
хранител
лните вещесттва

Г
Горски
и друг тип хабитати
и

Горска
ата и нискостеблената расстителност са
а важни комп оненти от
ята
процесса на обмен на
н хранителн
ни вещества, тъй като изпъ
ълняват роля
на мехханизми за съ
ъхранение и о
освобождава
ане.

Под
ддържаща

Процеси на формиране на
почвата

Г
Горски
и други
и хабитати

Под
ддържаща

Воден ци
икъл

Повърхностен
П
н отток /
п
подземни
и по
овърхностни
в
води

а
Органи
ичните вещес
ства в горска
ата и нискосте
еблената расстителност са
ето
ключо ви компонентти на почвооб
бразуването посредством разграждане
ие
и реци
иклирането на
а гниеща орга
анична матер
рия, развитие
е и съхранени
Хидро
оложките и хидрогеоложки
и системи за пренос
п
и съхр
ранение са
ие на водния цикъл и реци
иклирането
важни по отношени

Потенц
то и
циално въздействие върхуу количествот
качестввото на повър
рхностните вооди
Смуща ване на хабитати и видовве
Демогррафски и икон
номически прромени
Заеманне на нови територии
Смуща ване на хабитати и видовве
Въздеййствия върху количествотоо и качеството на
повърххностните вод
ди
Демогррафски и икон
номически прромени
Заеманне на нови територии
Демогррафски и икон
номически прромени
Въздеййствия върху количествотоо и качеството на
повърххностните вод
ди
Заеманне на нови територии
Смуща ване на хабитати и видовве
Въздеййствия върху количествотоо и качеството на
повърххностните вод
ди
Заеманне на нови територии
Смуща ване на хабитати и видовве

Про
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2.5

Мето
одология за оценка
а на настоящото състояние
с
е
Инфо
ормацията и докумен тите, изпол
лзвани за събиране на изходни данни за
а
екоси
истемните услуги,
у
са ввзети от гла
авите в ДОВОС (20100), като култтура, почви
и,
води и др., и най
й-вече от р
работата на
а социалния
я екип, вклю
ючително проучването
п
о
стта на за
аинтересова
аните стра
ани и соц иално-икон
номическото
о
на ангажиранос
чване (Денккщат, 2014)..
проуч
Разли
ичните гла
ави от ДО
ОВОС съдъ
ържат био--физични д
данни, съб
брани чрезз
терен
нни проучва
ания през 2
2010 г. Теззи проучвания предосставят коли
ичествена и
качесствена инф
формация, която бе използван
на за оценнката на настоящото
о
състо
ояние на екосистемнитте услуги. В отделни случаи
с
тазии информац
ция се оказа
а
недосстатъчна за
а нуждите н
на анализа и по тази причина
п
бее приложена
а експертна
а
оценкка наред с допълнител
лтации със специалисттите по ОВ
ВОСС, за да
а
лни консул
се изгготви точна
а характери стика.
Крайн
ният резул
лтат от оце
енката на настоящот
то състоянние на еко
осистемните
е
услуги бе да се
е подготви качествена
а информац
ция. Напраавените доп
пускания се
е
рат на знач
чимостта н
на екосисте
емните усл
луги, както и тяхната
а степен на
а
базир
чувсттвителност. Направен ата оценка
а на насто
оящото съсстояние е в известна
а
степе
ен динамична и ще се
е променя в хода на реализация на проекта
а и може да
а
бъде допълнително прециззирана, за да
д бъде по-полезна за проекта.
Преди провеж
ангажиран
ждане на първите
е проучва
ания на
ността на
а
иално-иконоомическото
о проучване
е,
заинттересованитте страни и по-конкреттно на соци
бяха разписани конкретни теми и въ
ъпроси с це
ел да се оппределят приоритетни
п
и
истемни ус
слуги. Осввен това бе дадена
а възможнност за преглед
п
на
а
екоси
станд
дартните теми,
т
засеггнати в социално-ик
с
кономическоото проучване. Бяха
а
напра
авени и сттъпки за до
опълнителн
но прецизи
иране на ппроучването
о, за да се
е
засегнат по-конккретни теми
и, свързани с приорите
етните систе
теми.
Редов
вните проу
учвания н
на ангажир
раността на
н заинтерресованите страни и
евенттуално на специфични
с
и екосистем
мни услуги,, ако са неообходими, биха могли
и
да сп
помогнат за едно по-до
обро разби
иране на екосистемнитте услуги в близост до
о
минно
одобивния обект.

2.5..1

Важн
ност и заме
еняемост на екосистемните услуги
Важността на екосистемни
е
ите услуги за потребителите е оценена и описана в
лица 2-2) по
п следнитте критери
ии и получава оценкаа от "мало
оважна" до
о
(Табл
"изклю
ючително важна"
в
както
о следва:
1. Ин
нтензивнос
ст на ползвване – еж
жедневно, седмично,
с
сезонно по
олзване на
а
ма
атериална услуга; бро
ой населени
и места в района на прроекта, които разчитатт
на
а екосистем
мни услуги, като контро
ол на ерози
ионните прооцеси и нав
водненията;;
2. В какъв кръгг се използвва услугата
а – в домаккинството иили в цялотто населено
о
ясто; с какв
ва цел – изххранване, тъ
ърговия или и двете;
мя
3. Ге
еографска близост
б
(къд
ъдето това е приложим
мо) и

Прое
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4. Сттепен на за
ависимост (от ниска до
д висока), напр. Дел
лът на личн
ния улов на
а
ри
иба или ди
ивеч за об
бщия прие
ем на прот
теини в хрранителния режим на
а
ме
естните життели.
Замен
няемостта на една еккосистемна услуга се оценява поо следните критерии и
получ
чава оценка
а от "ниска" до "висока
а", както сле
едва:
1. На
аличието на
н простран
нствени алттернативи (други местта, където са налични
и
съ
ъщите екос
системни у слуги и ко
оито са дос
статъчно б
близо, за да
д могат да
а
бъ
ъдат ползва
ани от засе гнатото нас
селение); и
2. До
околко са устойчиви
у
ттези простр
ранствени алтернативи
а
и, предвид опцията за
а
ув
величено потребление
е на ресурса, отчитай
йки и останналите поттребители и
на
астоящото състояние
с
н
на ресурса и заплахит
те пред негоо.
Табли
ица 2-2: Ценн
ност на екоси
истемните ус
слуги

2.5..2

Умерена
(няколко
остранствени
и
про
алтернативи)

Ниска
(огрраничен брой или
липса на
прространствен
ни
аалтернативи))

Ниска

Ниска

Средна

Ниска

Средна

Висока

Важна

Средна

Висока

М
Много висока
а

Висока

Много
М
висока

М
Много висока
а

Относителн
Маловажна
о важна

Висока
(нали
ичие на много
о
прос
странствени
алтернативи)

Изключител
но важна

Доколко е важна услугата за бенефициентите

Зам
меняемост / Устойчивост
т на услугата
та

Прио
оритетност
т на екоси стемните услуги
Приор
ритетността
а на екоссистемните услуги е важна чааст от оце
енката и е
необхходима, за да бъдат и
изпълнени стандартите
с
е на МФК оотносно възздействията
а
и сме
екчаващите
е мерки за е
екосистемн
ните услуги. Стандарт за изпълне
ение №6 на
а
МФК гласи:

Прое
ект № 78791401
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По отнош
шение на въздейств
вията вър
рху приориитетни еккосистемни
и
услуги, ко
оито са о
относими към засег
гнатите ообщности и където
о
клиентът има прякк контрол или съще
ествено вллияние вър
рху такива
а
мни услуги
и, неблаго
оприятните
е въздейсствия след
два да се
е
екосистем
избягват. Ако те са неизбежни
и, клиентът
т ще ги свведе до мин
нимум и ще
е
ме смекчавващи мерки
и с цел поддържане
п
е на значи
имостта и
предприем
функциона
алността н
на приорит
тетните си
истеми.
Първа
ата стъпка
а в проце
еса по пос
ставяне на
а приоритеети е да се изяснятт
екоси
истемните услуги в зависим
мост от потенциал ната знач
чимост на
а
възде
ействията на
н проекта.
Втора
ата стъпка в процеса се предпр
риема като част от аннализа на настоящото
о
състо
ояние. Поср
редством а
анализа на
а изходните
е данни и обратната
а връзка отт
заинттересованитте лица оттносно екосистемните
е услуги, ввсяка услугга получава
а
оценкка за „ценно
ост“ в зави
исимост от това
т
доколко е важнаа за бенефи
ициентите и
дали има нейни алтернативви (т.е. дали е заменим
ма).
Екоси
истемните услуги,
у
кои
ито са с ви
исока и мн
ного високка ценност и които се
е
очакв
ва да бъдатт повлияни от проекта, се считат за "приориитетни". За тези услуги
и
Друже
еството ще
е разработи
и смекчаващи мерки, за да подд
държа или възстанови
и
стойн
ността и функционално
остта на усл
лугата.
Екоси
истемните услуги,
у
чиятто ценност е оценена като сред на продълж
жават да се
е
счита
ат за важни за бенефи
ициентите и са включе
ени в оценкката на възд
действието
о,
но не
е толкова детайлно. Екосистем
мните услу
уги, чиято ценност е ниска за
а
бенеф
фициентите
е се изключчват от оцен
нката.

2.5..3

Оцен
нка на възд
действиетто - подход
д и методи
и
Оценката на възздействието
о върху еко
осистемните
е услуги слеедва общатта методика
а
ценка на въ
ъздействиетто, описана
а в Глава 7 на ОВОС
СС. Стъпки
ите са както
о
за оц
следв
ва: определ
ляне на чуввствителнос
стта/ ценно
остта за рец
цептора, пр
рогнозиране
е
на сттепента на въздействвието, опре
еделяне на значимосттта на възд
действието
о,
разра
аботване на
а смекчаващ
щи мерки и оценка на остатъчнотто въздейсттвие.
Значи
имостта на въздействвието се оц
ценява спор
ред ценносстта/ чувств
вителността
а
на рецептора и степента
с
на
а въздейств
вието (Табл
лица 2-3).
По оттношение на екосистем
мните услугги, при оцен
нката на наастоящото състояние
с
е
изготв
вен списъкк с приори
итетни екос
системни услуги,
у
за които Дру
ужеството е
длъжно да разработи смеккчаващи ме
ерки, чиято цел ще бъ
ъде да подд
държат или
и
функционал
лността на екосистемнните услуги
и за техните
е
възсттановят стойността и ф
бенеф
фициенти. Предвиден
ни са усл
луги, които да компеенсират ил
ли заменятт
първо
оначалните
е в даден м
междинен пе
ериод или в случаитее, когато е невъзможно
н
о
пълно
о възстанов
вяване (нап
пр. при опре
еделени въ
ъздействия върху ланд
дшафта или
и
такив
ва от култур
рен характе
ер). За тези
и неприори
итетни екоссистемни ус
слуги, които
о
така или
и иначе са
с неблагоп
приятно пов
влияни от проекта,
п
се предлагат стандартни
и
смекч
чаващи мер
рки, които са разрабо
отени, за да
д се елим
минира възд
действието
о,
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или там
т
където това не е възможно, да се нама
али или ком
мпенсира съответното
с
о
възде
ействие.
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Табли
ица 2-3: Матр
рица за оцен
нка на значимостта на въ
ъздействиетто върху екосистемните услуги

Ценност за рецептора

С
Степен на въ
ъздействиетто
Многго малка

Малка

Въздействието е в рамките на
нормалните грани
ици на отклон
нение на
истемата.
екоси

ъздействието
о води до сла
аб спад в
Въ
на
аличността ил
ли функциона
алността на
еккосистемната
а услуга и/ ил и има
по
оследици за малък
м
брой ххора
(сспрямо общотто население
е в зоната
на
а влияние).

Средна
Въздействи
ието води до умерен спад
дв
наличносттта или функци
ионалността на
екосистемнната услуга и// или има
последици за значителе
ен брой хора
(спрямо общ
щото население в зоната
на влияние
е). Не застраш
шава
дългосрочнната жизнеспо
особност на
услугата.

Висо
ока
ствието води до пълна или
Въздейс
значителна загуба наа наличността или
функцио
оналността нна екосистемн
ната
услуга и/или
и
има посследици за
болшинството от хоррата в зоната
а на
влияние
е. Застрашен а е дългосрочната
жизнесп
пособност на услугата.

Много
ниска

Екосистемната услуга е маловажна за
ентите.
бенефицие

Незна
ачителна

Не
езначителна

Незначител
лна

Незначиителна

Ниска

Екосистемната услуга маловажна
м
за
а
бенефицие
ентите (на ме
естно, регионално
и глобално
о ниво) или оттносително
важна, но с много налич
чни
пространсттвени алтерн
нативи.

Незна
ачителна

Не
езначителна

Ниска

Сред
дна

Незна
ачителна

Ниска

Средна

Висоока

Незна
ачителна

Средна

Висока

Много ввисока

Незна
ачителна

Висока

ока
Много висо

Много ввисока

Средна

Висока

Много
висока

Екосистемната услуга е относително
о
бенефициенти
ите и може да
а
важна за б
бъде заменена в умере
ена степен (с
а
;е
някои просстранствени алтернативи)
важна за б
бенефициенти
ите и с много
о
пространсттвени алтерн
нативи или
маловажна
а, но почти бе
ез
пространсттвени алтерн
нативи.
Екосистемната услуга е важна за
бенефицие
ентите и мож
же да бъде
заменена в умерена сте
епен (с някои
и
пространсттвени алтерн
нативи); е
относителн
но важна за бенефициент
б
тите,
но почти бе
ез пространс
ствени
алтернатив
ви; или е изкл
лючително ва
ажна
за бенефициентите, но има много
нативи.
пространсттвени алтерн
Екосистемната услуга е важна за
ентите, но почти без
бенефицие
пространсттвени алтерн
нативи; или е
изключител
лно важна и може да бъде
е
заменена в умерена или ниска степе
ен.
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ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА
О
НА НА
АСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ
С
И
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ
У ЕКОСИСТЕМ
МНИТЕ УСЛУГИ
И

ПРОЕКТ ЗА
А ДОБИВ И ПРЕ
ЕРАБОТКА НА
А ЗЛАТОСЪДЪРЖАЩИ РУДИ
И,
ОБЩИНАА КРУМОВГРА
АД, БЪЛГАРИЯ
Я
НОЕМ
МВРИ, 2014 Г.

3.0

НАС
СТОЯЩО СЪСТОЯ
ЯНИЕ – ХАРАКТЕ
Х
ЕРИСТИК
КИ И АНА
АЛИЗ

3.1

Въве
едение
В таб
блиците по--долу (Табл
лица 3-1 до Таблица 3-4)
3
са разгл
ледани еко
осистемните
е
услуги, идентиф
фицирани в рамките на
а анализа от
о гледна тоочка на потенциалното
о
ействие от реализация
ята на прое
екта, като след
с
това иим е направ
вена оценка
а
възде
спрям
мо резултаттите от соци
иално-икономическото
о проучванее и други иззточници на
а
информация. Вс
сяка екосисттемна услу
уга е оценен
на на база нна нейната
а важност за
а
фициентите
е и наличие
ето на просттранствени алтернатииви.
бенеф
При анализа
а
на екосистем
мните услуги са използвани описсанията на различните
е
катего
ории хабиттати (вж. ДО
ОВОС на инвестицио
и
нното пред
дложение) с цел да се
е
преце
ени какви ще
щ са възде
ействията върху
в
хорат
та-бенефиц
циенти на екосистемни
е
и
услуги, които са свързани с различни месообитан
ния в районна на проектта.


ори – и гористи местно
оставят материални усслуги като събиране
с
на
а
Го
ости предо
дъ
ърва за огр
рев и дърве
ени въглища, на дърве
ен материаал за строиттелни цели
и,
на
а недървесни горски п
продукти катто лечебни билки, есттествени ма
асла и ядки
и,
ме
еста за ловуване като хоби или с цел прехра
ана.



Во
одни обект
ти – включчително блата и мочу
урища, потооци и реки, крайречни
и
го
ори и горски местн
ности.
Те
е най-веро
оятно се ползват за
з питейно
о
во
одоснабдяв
ване, рибол ов, къпане или пране на дрехи.



По
олуестеств
вени месттообитания
я – включ
чително сеенокосни и пасищни
и
ли
ивади, земе
еделски нивви с посеви.

Насел
лените мес
ста, изложе
ени на най--голям рискк от загуба на природ
дни ресурси
и
порад
ди близосттта си до бъд
дещия рудн
ник са:


с. Скалак



с. Овчари

Тези села попад
дат във ф окуса на оценката
о
на
а въздействвието, тъй като те са
а
чени в пров
веденото иззследване на домакин
нствата. Неезависимо от
о това има
а
включ
и друуги малки местни
м
общ
щности (или дори отде
елни къщи),, които същ
що могат да
а
бъдатт повлияни,, като напри
имер с. Син
нап, чиито жители
ж
бихаа могли да обработватт
земи в подножие
ето на хълм
ма, където е бъдещия миннодобиивен обект.

Прое
ект № 78791401
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ДОКЛЛАД ЗА ОЦЕНК
КА НА НАСТОЯ
ЯЩОТО СЪСТ
ТОЯНИЕ И
ВЪ
ЪЗДЕЙСТВИЕТ
ТО ВЪРХУ ЕКО
ОСИСТЕМНИТЕ
Е УСЛУГИ

ПРОЕКТ
Р
ЗА ДОБ
БИВ И ПРЕРАБОТКА НА ЗЛАТ
ТОСЪДЪРЖАЩ
ЩИ РУДИ,
ОБЩИНА КРУУМОВГРАД, БЪЛГАРИЯ
Ъ
НОЕМВРИ, 2014 Г.
Табли
ица 3-1: Мате
ериални усл
луги в зоната
а на влияние
е на миннодо
обивния обе
ект
Еко
осистемна
усл
луга
Бра
ане на гъби

Съб
биране на
бил
лки

Описание
е

До
опълнителна информац
ция (включиттелно статус
с,
оп
пасности и наличие
н
на алтернативи
а
на услугите))

Местообита ния

Брането н
на гъби и
консумаци
ията им като
добавка ккъм хранителния
режим оси
игурява
допълниттелни храните
елни
вещества
а и протеини, които
са важни за доброто общо
о
здравосло
овно и физич
ческо
състояние
е. С тази дейност се
занимават по-възрастн
ните
жители отт околните се
ела, тъй
като те ра
азпознават ко
ои гъби
са ядливи
и.

бата на някои
и площи, изпо
олзвани за бр
ране на
Макар че загуб
гъ
ъби ще довед
де до спад в наличността
н
и оставащи
им,
ите околни
го
орски площи предлагат
п
достатъчно кол
личество гъби
и, което
ще задоволи в голяма степен търсенето
о на тази екоссистемна
слуга (ЕСУ).
ус

Събиране
ето на билки за
з
лична кон
нсумация или
и за
медицинсски цели може
е да
бъде важно за доброто
о общо
овно и физич
ческо
здравосло
състояние
е на хората.

Де
ейността мож
же да се осъщ
ществява в го
орите, като и в
по
олуестествените местооби
итания (ливад
ди и др.) Заггубата на
ча
аст от тези пл
лощи за нужд
дите на проекта може да н амали
бр
роя на местатта, където мо
огат да се съб
бират билки. Някои
ра
астителни вид
дове се срещ
щат рядко и могат да бъда
ат открити
са
амо на определени места..

Горски,
Полуестеств ени

а с. Скалак и с. Овчари (ра
азположени в близост до бъдещия
За
ми
иннодобивен обект) резул
лтатите от соц
циалноиккономическотто проучване сочат, че бро
оят на хората
а, които се
за
анимават с бр
ране на гъби като източник на доходи, е
ми
инимален (ед
дин човек от Скалак
С
и нито
о един от Овччари).
Ед
динственият човек от с.Сккалак, който практикува
п
та
ази
де
ейност обаче счита за важ
жна, тъй като носи приходи
и на
до
омакинството
о му. Далеч повече
п
са хор
рата от с. Къкклица,
ко
оито се заним
мават с бране
е на гъби, но селото
с
им е
ра
азположено по-далеч
п
и на
а юг и миннод
добивният обе
ект няма
да
а окаже влиян
ние върху дейността им.
Горски,
Полуестеств ени

Ни
икой от жител
лите на с. Ов
вчари не съби
ира билки. В сс. Скалак
са
амо един чове
ек счита тази
и дейност за важна,
в
тъй ка
ато тя
но
оси приходи на
н домакинсттвото му.

Важ
жност за
бен
нефициентитте

Заменяем
мост

Мал
ловажна – то
ова е сезонна
а
дейност, извърш
швана през
пролетта и есентта в
и местности.
близките гористи
Тази дейност се практикува с
търговска цел, нно не играе
жна роля, тъй като други
важ
храни могат да сса източник
с
или ссходни по вид
д
на същите
хранителни веще
ества.
циално-иконо
омическото
Соц
проучване сочи, че много
лък брой хора
а практикуват
т
мал
тази
и дейност в р
рамките на
проучвания райо
он.

Умерена - пространст
твените алтеррнативи зависят от
наличносттта и търсене
ето. Броят наа хората,
практикуваащи тази дей
йност, би могъ
ъл да нарасне, но
нейната усстойчивост е ниска порад
ди сезонния ѝ
характер и естественат
та наличностт.

Мал
ловажна – то
ова е сезонна
а
дейност, извърш
швана през
о и ранна
пролетта, лятото
есен. Макар че ссе извършва
ърговска цел,
с тъ
зави
исимостта отт тази
дейност е слаба
а, тъй като
само 20 души съ
ъбират
билки.

Умерена - пространст
твените алтеррнативи зависят от
ето. Броят наа хората,
наличносттта и търсене
практикуваащи тази дей
йност, би могъ
ъл да нарасне, но
нейната усстойчивост е ниска порад
ди сезонния ѝ
характер и наличието на
н този прирооден ресурс.

Мал
ловажна – Ри
иболовът не
е де
ейност, практтикувана от
мно
ого хора. Мал
лко хора
ловят риба с еве
ентуална
Има няколко
търговска цел. И
и, подходящи
и за риболов,
реки
като
о например р
р. Крумовица.
Зависимостта отт тази
дейност е слаба
а, вероятно
поради задоволяяването на
ждите с прясн а риба от
нуж
близките крайбр
режни
град
дове или зам разена риба
от супермаркети
с
ите.

Висока - д
ящи за
други близки реки и потоц
ци са подходя
риболов – напр. Арда и Кесебир.

щ продължи да има
Човекът оот с. Скалак ще
възможноост за достъп до гориститее райони
ъдето няма да
а има
непосредсствено на юг от селото, къ
въздействвия, свързани
и с проекта, а човекът от с.
с
Овчари щ е има възмож
жност за досттъп до достат
тъчно
гористи меестности на север
с
от селоото му.

Човекът оот с. Скалак и за в бъдещее ще има
ава гористи ррайони
възможноост да посеща
йони
непосредсствено на юг от селото и ссъщо така рай
на юг от рреката през пр
ролетните и л
и.
летни месеци

Де
ейността е ма
аловажна и за
з жителите на
н с. Едрино и с.
Къ
ъклица. Веро
оятно хората
а от с. Едрино
о ползват гор
рските
пл
лощи, които попадат
п
на те
ериторията на
а бъдещия
ми
иннодобивен обект, докатто на жителитте на с.Къкли ца,
ра
азположено по
п на юг, ще им
и е по-трудн
но да събиратт билки от
та
ази територия
я и вероятно ще предпоче
етат да правя
ят това в
ра
айона, непоср
редствено до
о селото им.
За
а един човек от с. Едрино брането на билки
б
носи зн
начителна
ча
аст от доходи
ите му, но не се очаква про
оектът да възздейства
на
а това по няка
акъв начин. Шест
Ш
души отт с. Звънарка
а също
съ
ъбират билки, но не считатт това за важ
жна икономич еска
де
ейност. Въпре
еки това е ма
алко вероятно
о проектът да
а окаже
въ
ъздействие въ
ърху нея.
Риб
болов

Риболовъ
ът е източник на
безплатна
а храна и оси
игурява
малки при
иходи за малко на
брой души, и би могъл
л да
ност за развл
лечение
бъде дейн
и хоби в р
района в близзост до
бъдещия миннодобиве
ен
обект.

В местността има
и
много есттествени хабитати, подход
дящи за
ри
иболов, като реки и потоци
и, чието пълн
новодие, обачче, има
се
езонен характтер, т.е. през есента, зима
ата и ранна п ролет.
То
ова може сер
риозно да ограничи вида на
н рибите, кои
ито
иззбират местните речни хаб
битати. Това важи най-вечче за риби
съ
ъс среден и го
олям размер, които са по--подходящи зза
ко
онсумация от човека.

Водни обекти
и

езултатите отт социално-икономическотто проучване
е сочат, че
Ре
ма
алко местни хора
х
се заним
мават с рибол
лов (общо де
евет лица,
уч
частвали в ан
нкетата). Само един жител
л на с. Овчар и
пр
рактикува риб
болов, а в с.С
Скалак - нито един. Четир
рима
жи
ители на с. Къ
ъклица практтикуват рибол
лов, но нито е
един от
тя
ях не счита то
ова за важна икономическка дейност.

Про
оект № 7879140
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ДОКЛЛАД ЗА ОЦЕНК
КА НА НАСТОЯ
ЯЩОТО СЪСТ
ТОЯНИЕ И
ВЪ
ЪЗДЕЙСТВИЕТ
ТО ВЪРХУ ЕКО
ОСИСТЕМНИТЕ
Е УСЛУГИ

ПРОЕКТ
Р
ЗА ДОБ
БИВ И ПРЕРАБОТКА НА ЗЛАТ
ТОСЪДЪРЖАЩ
ЩИ РУДИ,
ОБЩИНА КРУУМОВГРАД, БЪЛГАРИЯ
Ъ
НОЕМВРИ, 2014 Г.
Еко
осистемна
усл
луга
Лов
в

Отгглеждане на
зем
меделски
култтури

Описание
е
Ловът се практикува ка
ато
о има
хоби, като
допълниттелното преди
имство
да осигурява разнообр
разна
храна и м
може да бъде
източник на малки дох
ходи в
района на
а бъдещия
миннодоб
бивен обект.
Проучването на
ч
домакинсствата сочи, че
проучваната зона
хората в п
зависят м
минимално отт
приходите
е си от лов.
Отглежда
ането на земе
еделски
култури се
е практикува за
прехрана или с търгов
вска цел,
осигурява
айки различни
и
продукти за лична консумация
и/или про
одажба. Отглеждат
се тютюн,, чушки, лук,
картофи, домати и др.

До
опълнителна информац
ция (включиттелно статус
с,
оп
пасности и наличие
н
на алтернативи
а
на услугите))

Местообита ния

Ре
еализацията на проекта ще
щ отнеме гол
ляма площ го
ори и
го
орски територ
рии, които са естествен ха
абитат на дивви
о площта
жи
ивотни, като зайци,
з
гълъби, диви прасе
ета и др., като
се
е намира в ре
егламентиран
ни ловни райо
они.

Горски,
и,
водни обекти
полуестестве
ени

оциално-икон
номическото проучване со
очи, обаче, че
е с лов се
Со
за
анимава едва
а една малка част от местн
ните жители, които не
по
олучават стаб
билни приход
ди от него. Тр
рима от анкеттираните
жи
ители са отго
оворили положително, еди
ин от с. Овчар
ри и нито
ед
дин от с. Скал
лак. Двама души
д
от села, които са пооттдалечени.
ряко въздейс
ствие върху земеделския поминък
п
на ххората е
Пр
ма
алко верояте
ен, тъй като ру
удникът се пр
редвижда да бъде
иззграден изцял
ло върху земи
и от горски фонд.
ф

Полуестеств ени

н земеделскки култури се
е занимават 6
63
С отглеждане на
нкетирани лица от общо 396 (или 15.9%
%), които се
ан
са
амоопределятт като земеде
елски стопани. От тях сам
мо 4 души
са
а земеделски стопани от с.
с Овчари и 1 от с. Скалак,, въпреки
че
е 33% от хора
ата в с. Овчар
ри и 36% от тези
т
в с. Скал
лак
оттглеждат земеделски култтури.
На
ай-често се отглеждат
о
тюттюн и зеленчуци, което са
а посочили
12
28 от общо 39
96 анкетирани, или 32%.
емята се полззва за различ
чни цели. В целия
ц
район 1
119 души,
Зе
пр
редставляващ
щи 83% от 14
43 анкетирани
и домакинств а,
об
бработват зем
мите си. 49 от тях или 34%
% използват зземите си
за
а паша, а 8 отт анкетиранитте или 5,59% - за лесовъд
дство.
В сравнение с пряко засегнати райони или
и такива в
епосредствен
на близост до
о бъдещия ми
иннодобивен обект, 13
не
ду
уши или 93% от анкетиран
ните в с. Овча
ари и 11 душ и или
10
00% от анкети
ираните в с. Скалак
С
обраб
ботват земите
е си.
Се
едем души ил
ли 50% от анкетирани в с.. Овчари и дввама или
18
8% от анкетир
раните в с. Скалак използзват земите с и за
па
аша. Относно
о земите, изпо
олзвани за ле
есовъдски це
ели, двама
ду
уши или 14% от анкетиран
ните са от с. Овчари
О
и нитто един от
с. Скалак.
руг важен фа
актор е разсто
оянието, на ко
оето се нами
ират
Др
зе
емеделските земи
з
от дома
а на техните собственици.
с
. Макар че
со
оциално-икон
номическото проучване
п
не
е дава точни д
данни за
ме
естоположението на земите, които са собственост
с
н
на
ме
естните жите
ели, въпросътт, който им бе
е зададен катто част от
ан
нкетата бе за разстояниетто, на което се
е намират те
е от дома
им
м. Следовате
елно съществ
вува възможност да има та
акива
зе
еми, собствен
ност на местн
ни жителите, които се нам
мират
да
алеч от теритторията на бъ
ъдещия рудни
ик. Относно д
двете
се
ела, които са най-близо до
о бъдещия ру
удник, повече
ето
ан
нкетирани пос
сочват, че им
мат земи на по-малко от 1 км от
пр
роизводствен
ната площадкка (92% от с. Овчари
О
и 45%
% от с.
Сккалак). Само двама анкетирани от всякко село имат земи на
по
о-голямо разс
стояние (1,1-5
5 км), един жи
ител е собстввеник на
зе
еми, отстоящи
и на 5,1 до 10
0 км (в с. Скал
лак) и един в с.
Овчари, чиито земи се нами
ират на разсттояние над 10
0 км.
отттам.

Про
оект № 7879140
0150
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Важ
жност за
бен
нефициентитте

Заменяем
мост

Мал
ловажна – то
ова вероятно
е се
езонна дейно
ост,
извъ
ършвана пре
ез
позв
волените за л
лов периоди
дко се
на годината.
г
Ряд
извъ
ършва с търгговска цел,
зави
исимостта отт тази
дейност е слаба
а, тъй като
по-м
малко от 5 дууши ходят на
лов (съгласно оттговорите от
направеното про
оучване)

Умерена - пространст
твените алтеррнативи зависят от
наличносттите и търсен
нето. Броят нна хората,
практикуваащи тази дей
йност, би могъ
ъл да нарасне, но
нейната усстойчивост е ниска порад
ди сезонния ѝ
характер и наличието на
н този прирооден ресурс.

Важ
жна – традици
ионна
дейност, която м
може да
сква ежедневвни или
изис
седмични грижи..
леждането на
а
Отгл
земеделски култтури
осигурява пресн и плодове и
о може да са
зеленчуци, които
л
консума
ация на
за лична
дом
макинството, а може и да
се продават.
п

Висока – Въпреки това
а няма отнош
шение, тъй като
нито едноо земеделско стопанство нне попада в
бивен обект.
територияята на бъдещия миннодоб

Ловните д
дейности, извършвани от д
дадени хора в
засегнатияя район може
е да изисква д
допълнителн
но
членство в други ловни
и дружинки, зза да имат
възможноостта да ловув
ват в други лоовни райони с
оглед на пприложимия разрешителе
р
ен режим.

ДОКЛЛАД ЗА ОЦЕНК
КА НА НАСТОЯ
ЯЩОТО СЪСТ
ТОЯНИЕ И
ВЪ
ЪЗДЕЙСТВИЕТ
ТО ВЪРХУ ЕКО
ОСИСТЕМНИТЕ
Е УСЛУГИ

ПРОЕКТ
Р
ЗА ДОБ
БИВ И ПРЕРАБОТКА НА ЗЛАТ
ТОСЪДЪРЖАЩ
ЩИ РУДИ,
ОБЩИНА КРУУМОВГРАД, БЪЛГАРИЯ
Ъ
НОЕМВРИ, 2014 Г.
Еко
осистемна
усл
луга
Жив
вотновъдство
о

Описание
е
Земите в и около насе
елените
с
места понастоящем се
използватт за паша на
добитъка.
елени
Разбира ссе, някои насе
места и ж
животновъди
разполага
ат и със специални
стопанств
ва за безопас
сно
отглеждан
не на домашн
ни
животни. Те потенциал
лно
бъдат засегнати от
могат да б
движение
ето на автомо
обили,
от шума и др.
Общински
ите и частнитте
пасища съ
ъщо се намир
рат
близо до бъдещия
бивен обект. Те
Т могат
миннодоб
потенциал
лно да бъдатт
засегнати
и от
производсствената дей
йност,
например
р от замърсяв
ване на
въздуха и шум. Това важи
в
най-вече за селата Ов
вчари и
Скалак, къ
ъдето
животновъдите използзват
незалесен
ните терени на
н
близките хълмове за паша
п
на
животните
е.

Питтейно
вод
доснабдяване
е

Дър
рва за огрев

Наличиетто и достъпътт до
надежден
н и чист източ
чник на
питейна в
вода е една от
о
фундамен
нталните
екосистем
мни услуги, ну
ужна на
местното население. Лошото
Л
качество на водата често е
причина зза
разпростр
раняването на
болести.

Местното
о население има
и
възможно
ост да използзва
природните ресурси, налични
н
в района на бъдещия
бивен обект.
миннодоб
Събиране
ето на дърва за
огрев е на
ай-често срещ
щаното
използван
не на природни
ресурси в
във всички на
аселени
места в проучвания ре
егион.

Про
оект № 7879140
0150

До
опълнителна информац
ция (включиттелно статус
с,
оп
пасности и наличие
н
на алтернативи
а
на услугите))

Местообита ния

Важ
жност за
бен
нефициентитте

Заменяем
мост

Горски,
Полуестеств ени

жна – както ве
ече бе
Важ
посо
очено, в няко
ои населени
мес
ста животновъ
ъдството е
трад
диционно заннимание, за
коет
то се полагатт ежедневни
гриж
жи. Консумац
цията на
мес
со от домашн и животни
осигурява прием
м на
протеини. Повеччето
жив
вотни се пуска
ат свободно
близо до къщите
е или до
самото населено
о място, като
търсят храна на разстояние
до 1км.
1
Други жи
ивотни се
водят на паша н а
общ
щодостъпни сселски
пасища.

Висока – околните зем
ми могат да ссе използват за
з
паша.

лените места
а в региона са
а водоснабде
ени от
Много от насел
си
игурна и безо
опасна центра
ална мрежа. Независимо
Н
о
от това
ня
якои жители продължават
п
т да ползват вода
в
от кладе
енци, от
бл
лизката река или дъждовн
на вода. В две
е от селата в близост
до
о бъдещия ру
удник, кладен
нчова вода иззползват един
н човек в
с. Овчари и осе
ем в с. Скала
ак, където еди
ин жител съб
бира и
дъ
ъждовна вода
а. В тези две села никой не
н ползва бли
изката
ре
ека за питейн
ни нужди. Въп
преки това в селата
с
Едрин
но, Малко
Ка
аменяне, Къклица и Гулия
я броят на хор
рата, които иззползват
во
ода от кладен
нци, е по-голя
ям. Проучванията показва
ат, че е
сл
лабо вероятно да се получ
чи замърсява
ане на подзем
мните
во
оди, но въпре
еки това повъ
ърхностният отток
о
трябва д
да се
уп
правлява правилно, за да се гарантира
а, че няма да причини
за
амърсяване на
н повърхносттните водни източници.
и

Водни обекти
и

Изк
ключително в
важна –
вода се използва
а за
еже
едневни нужд
ди и трябва
исти местни
да се
с черпи от чи
изто
очници. Вода
ата се ползва
какт
то в домакинсствата, така
и в самите села.. Местните
хора силно ще за
ависят от
стното водосннабдяване.
мес

Умерена - пространств
вените алтеррнативи завис
сят от
наличносттта на водни обекти и насеелените мест
та
зависят отт близкото им
м местополож
жение.
Устойчивоостта на потреблението щ
ще зависи от новия
н
обем и нуж
ждите на глава от населеннието.

80
0 анкетирани от общо 385 души от 11 населени
н
месста
съ
ъбират дърва
а за огрев. Ше
ест жители на
а с. Овчари и седем от
с. Скалак съби
ират дърва за
а огрев. Това е сравнителн
но малък
рой предвид броя
б
на хората, които купу
уват дърва за
а огрев и
бр
ос
станалите, ко
оито събират дърва в близзките села - К
Къклица
(19), Гулия (16) и Звънарка (16). Послед
дните населе
ени места
се
е намират по--далеч от тер
риторията на бъдещия руд
дник и
им
мат на разпол
ложени и дру
уги алтернати
ивни терени, ккъдето да
уп
пражняват таззи дейност. Фактът,
Ф
че ня
якои хора съб
бират
дъ
ърва за огрев
в може да пре
едполага, че те се намира
ат в
иккономически неизгодно по
оложение, тъй
й като нямат
въ
ъзможност да
а закупят този
и ресурс.

Горски

В целия регион
н 99 от общо 396 анкетира
ани (в рамкитте на
со
оциално-икон
номическото проучване)
п
оттглеждат живвотни.
Ж
Животновъдст
твото и отглеж
ждането на домашни живо
отни се
пр
рактикува в цялата община, но преобла
адава в по-м алките
на
аселени местта.
Ос
сем анкетира
ани лица в с.О
Овчари и пет в с. Скалак о
отглеждат
се
елскостопански животни. На
Н юг, в с. Къ
ъклица, 16 анккетирани
ли
ица отглежда
ат селскостопански животн
ни спрямо 15 в с.
Гу
улия.
о отношение на икономическата значимост на
По
жи
ивотновъдств
вото в регион
на, 4-ма жител
ли на с. Овча
ари са
по
отвърдили, че
е то им осигурява поминъка, спрямо тр
рима в с.
Сккалак, където
о един жител е собственикк на над 16 ж
животни
(е
едър рогат до
обитък).
По
о сходен начи
ин други села
а са обявили,, че животноввъдството
пр
редставлява важна иконом
мическа дейн
ност за тях. Т ези села,
об
баче, са по-оттдалечени отт бъдещия руд
дник.
ората отглеж
ждат животни с цел прехра
ана, като 124
Хо
ан
нкетирани поттвърждават, че имат едър
р рогат добиттък, 112 до
омашни птици
и и 32 - овце..
ъв въпросникка, използван
н при социалн
но-икономиче
еското
Въ
пр
роучване, същ
що се пита да
али добитъкъ
ът се пуска сввободно
на
а паша из бли
изките хълми
исти и планин
нски райони. В с.
Овчари 15 човека са отгово
орили положи
ително спрям
мо 6 в с.
Сккалак.

Жителитее на с. Скалак
к и с. Овчари,, които все ощ
ще
е намират наа по-висока ко
ота от
използватт кладенци, се
тази на бъ
кт, затова ням
ст от
ъдещия проек
ма вероятнос
въздействвия, които да доведат до ннамаляване на
н
водата в ккладенците.
Селата Ед
о Каменяне, К
лия се
дрино, Малко
Къклица и Гул
намират д
далеч и са разположени в хидроложки
различна вододайна зо
она и затова няма вероятн
ност
да бъдат ззасегнати от проекта.
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Изк
ключително в
важна –
дър
рвата за огревв са от
еже
едневна необхходимост с
цел отопление и приготвяне
на храна.
х

Висока – съществуват
т близки просстранствени
алтернатииви, които не се припокривват с други ну
ужди
на местноото население
е.

ДОКЛЛАД ЗА ОЦЕНК
КА НА НАСТОЯ
ЯЩОТО СЪСТ
ТОЯНИЕ И
ВЪ
ЪЗДЕЙСТВИЕТ
ТО ВЪРХУ ЕКО
ОСИСТЕМНИТЕ
Е УСЛУГИ

ПРОЕКТ
Р
ЗА ДОБ
БИВ И ПРЕРАБОТКА НА ЗЛАТ
ТОСЪДЪРЖАЩ
ЩИ РУДИ,
ОБЩИНА КРУУМОВГРАД, БЪЛГАРИЯ
Ъ
НОЕМВРИ, 2014 Г.
Табли
ица 3-2: Култтурни услуги
и в зоната на
а влияние на
а миннодоби
ивния обект
Еко
осистемна
усл
луга

Описание

Културно
насследство

Културното
о наследство в района на Крумовград е
свързано с дълга и бога
ата история, датираща
д
от древни
времена (ттракийски), пр
реминаваща през
п
Средновекковието и Бъл
лгарското въззраждане. В резултат
на това кул
лтурният пейззаж отразява
а много връзкки с
миналото. В допълнени
ие, местните жители
ж
празн
нуват и
в
чрез фестивали,
ф
пе
есни и
почитат теззи културни връзки
танци.

Тра
адиционни
култтурни
пра
актики

Социално-икономическо
ото проучван
не подчертава
а, че
малък брой
й местни жители участватт в традицион
нните
културни практики и зан
нимания като лов, риболов
в,
занаятчийсство и използзване на прир
родни ресурси.

Допълнителн
Д
на информац
ция (включи
ително
с
статус,
опасн
ности и нали
ичие на алтер
рнативи на
у
услугите)
В изследванатта територия
я се намират
а
археологичес
ки останки отт сгради като древни
х
храмове,
креп
пости и гробн ици. Те пред
дставляват
и
интерес
за ме
естните жител
ли, български
ии
ч
чуждестранни
и историци и а
археолози. Възможно е
н
някои
местнос
сти да бъдат засегнати.

Загубата на местообитани
З
м
я, подкрепящ
щи такива
културни дейн
ности ще засе
егнe малко хо
ора.
Н
Наблизо,
обач
че, има подхо
одящи местно
ости,
където могат да
д се практиккуват такива дейности.

Местообит
тания

Ва
ажност за бе
енефициенти
ите

Заменяемост

-

Ва
ажна – отнас
ся се до важн и
съ
ъбития от мин
налото, коитоо
ощ
ще се почитат
т. Провеждатт
се
е местни фестивали и
иссторията се поддържа
п
живва с
пе
есни и танци.

Ниска – Археологи чески останки,
ески
както и съществуваащи историче
връзки
и с такива месста

Горски, вод
дни
обекти

Оттносително важна –
нууждите от мат
териални
еккосистемни ус
слуги са нискки и
няяма да засегн
нат ежедневнните
де
ейности на ме
естните
об
бщности.

Висока – места на север, югоиз
зток и
запад от производсствената площ
щадка
д предоставвят нови
може да
възмож
жности.

Табли
ица 3-3: Регу
улиращи усл
луги в зоната
а на влияние
е на миннодо
обивния обе
ект
Еко
осистемна
усл
луга
Поч
чвообразуван
не

Описани
ие
Почвообразуването се
с извършва чрез
ч
естестве
ени
ерозионн
ни процеси и натрупване на
н органичен материал
заедно с процесите на микро-фаун
ната.
а на почва или
и намаляване
ето на процес
сите на
Загубата
почвообр
разуване е иззключително скъпо за всякка
оператив
вна дейност, и по принцип
п се вижда само при
закриван
нето на проми
ишлените обе
екти или неус
спех на
рекултив
вационните де
ейности, но играе
и
все по-в
важна
роля за ккачеството на
а водите и използваемия потенциал
п
на водни
ите течения и реки, които са
с основно
притесне
ение на голям
ма част от зем
меделската общност
о
в
района н
на миннодоби
ивния обект. Растителната
Р
а покривка
заздравя
ява почвата и предотвратя
ява загубата ѝ, като по
този начи
ин действа ка
ато регулиращ
ща мярка.

Про
оект № 7879140
0150

Допълнител
лна информа
ация (включ
чително
статус, опас
сности и нал
личие на алте
ернативи
на услугите)
Неконтролир
раната ерозия
я на почви въ
ъв водни
течения и ре
еки ще влияе върху публичното
водоползван
не. Проектнитте дейности и
изгражданетто на инфрасттруктура ще доведе
д
до
премахване на растителн
ност, което ув
величава
податливосттта на почвата
а към ерозия и
потенциала за
з замърсява
ане на потоци
и и реки.
Контролните
е мерки включчват План за управление
на почвите, План за упра
авление на би
иологичното
разнообрази
ие (растителн
ни буфери и др.),
д
План за
управление на водите
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Местооби
итания
Горски,
Полуестес
ствени

В
Важност за
б
бенефициент
тите
В
Важна - расти
ителни буферри
и други прилож
жими
са
м
с мекчаващи мерки
особено важни през
о
ато
езоните, кога
се
ността и
п родължителн
та на валежитте
и нтензивностт
м
може да се увеличи и да
м
мобилизира почвата.

Заменя
яемост
а - ще бъдат ззасегнати няк
кои
Средна
водосбо
ори, на които трябва да се
е
обърне специално вннимание.

ДОКЛЛАД ЗА ОЦЕНК
КА НА НАСТОЯ
ЯЩОТО СЪСТ
ТОЯНИЕ И
ВЪ
ЪЗДЕЙСТВИЕТ
ТО ВЪРХУ ЕКО
ОСИСТЕМНИТЕ
Е УСЛУГИ

ПРОЕКТ
Р
ЗА ДОБ
БИВ И ПРЕРАБОТКА НА ЗЛАТ
ТОСЪДЪРЖАЩ
ЩИ РУДИ,
ОБЩИНА КРУУМОВГРАД, БЪЛГАРИЯ
Ъ
НОЕМВРИ, 2014 Г.
Табли
ица 3-4: Подд
държащи ус
слуги в зонатта на влияни
ие на миннод
добивния об
бект
Еко
осистемна
усл
луга

Описание

Допълнителн
Д
на
информ
мация
(вк
ключително
с
статус,
опасн
ности и нали
ичие на алте
ернативи на
у
услугите)

Местообит
тания

Ва
ажност за
бе
енефициенти
ите

Заменяе
емост

Зад
държане на
хранителни
щества
вещ

Горските м
местности и го
орите са изкл
лючително еф
фективни
при задър
ржане на хранителни вещества
в
(затворени
системи), които се съ
ъхраняват в почвата, бактерии и
митивни живи организми,, растително
ост (напр.
други прим
листа, дър
рвесни мате
ериали и др
р.) и компон
ненти на
фауната (напр. животни и остатъ
ъци от умираща или
рганична ма
атерия, които
о се пренас
сят чрез
мъртва ор
водата и е
ерозионните процеси). Ес
стествените промени,
напр. пожа
ари, вятър и човешка дей
йност, напр. изсичане,
и
обработка на трупи и нарушенията
н
а на повърхността ще
ества от
доведат до загуба на храниттелни веще
ата.
екосистема

Увеличението
У
о на храниттелните вещ
щества във
в
водни
обекти ще доведе д
до промени в състава на
ф
флората
и фауната,
ф
като
о естествения
я състав на
о
обществата
се
е нарушава п
поради свръх
хстимулация
с хранителни вещества на
а някои видов
ве за сметка
н
на
други, които предпо
очитат посттоянна или
о
олиготрофна
(с ниско съд
държание на хранителни
в
вещества)
ср
реда. В резуултат на това основни
в
видове
или такива чувсствителни къ
ъм химични
п
промени
мога
ат да изчезн
нат. Еутрофи
икацията на
в
водните
обеккти води до
о промяна в химичния
с
състав
на вод
дата, увелича
авайки основн
но нитрати и
ф
фосфати,
ко
оито свръхсстимулират определени
в
водорасли
(ф
фитопланкто
он и макро
оводорасли),
което води до изчерпвване на ки
ислорода и
н
намаляване
н водната фл
на
лора и фауна
а.

Горски

Оттносително
важна
–
Пр
ряко засегнатите площи оот
ре
еализацията на Проекта сса
оттносително
малко
и
за
агубата
на
хранителнни
ве
ещества
ще
бъд
де
ми
инимална.

а – премахваането на гор
рските
Умерена
местооб
битания ще д
доведе до загуба
з
на хранителни вещеества в почв
вите в
пецифичен район на минна
м
този сп
инфраст
труктура.

Хид
дроложки
цикъ
ъл

Хидроложккият цикъл описва по
оддържаща система,
където вод
дата е в състтояние на непрекъснато движение
д
над и под повърхносттта на земята
а. Това е об
бмяна на
ана с климатта на плане
етата. На
енергия, ттясно свърза
местно ни
иво в райо
она на про
оекта се иззвършват
процесите на отнемане на влага (изпаря
яване) и
е на влага (кондензация и валеж). Водата
В
се
получаване
съхранява (езера, мочу
урища/блата)) и попива в земята,
з
и
ратно на повъ
ърхността чре
ез потоци и ре
еки.
връща обр

Промени в повърхността
П
п
а могат същ
ществено да
п
повлияят
н
на
водния
цикъл
в
района.
П
Премахването
о на расттителността намалява
и
изпарението
и влияе върхуу местните те
емператури.

Горски, вод
дни
обекти

Иззключително
о важна –
Хо
ората, флора
ата и фаунатта
са
а снабдени с вода нна
ме
естно ниво в района нна
Пр
роекта. Това трябва да ссе
то (ежедневнно)
иззвършва чест
и на местно ниво порад
ди
рудностите при преноса нна
тр
во
оди.

Ниска - промени наа повърхностт
та ще
причинят потенциал
лни локализирани
влияния
я, но това не засяга всички
в
райони и някои от тяях ще се раз
звиват
мяна.
без пром

Про
оект № 7879140
0150
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3.2

Прио
оритизира
ане на еко
осистемн
ните услуги
В Та
аблица 3-5 е предсттавена важ
жността и заменяемоостта на потенциално
о
засегнати екосис
стемни услууги в оценката на наст
тоящото съсстояние.
Добав
вена допъл
лнителна оц
ценка (колона 3) – „цен
нност“. Товаа е финалн
на проверка
а,
като списъкът
с
от приорите
етни екосис
стемни услу
уги се оценнява според
д това дали
и
те пре
едставлява
ат неефекти
ивно използзване на на
аличните реесурси. В оценката
о
на
а
възде
ействието ще
щ бъдат отчетени само
с
услуги
ите с "висоока" и "много висока"
ценно
ост.
Табли
ица 3-5: Прио
оритизиране на екосисте
емните услугги
Екосис
стемна
услуга
Храна: Събиране на
а
гъби
Храна: Събиране на
а
билки
Храна: Риболов
Храна: Лов
Отглеж
ждане на
земеде
елски култури
и
Животн
новъдство
Питейн
на вода
Важни културни
забележителности
Традиц
ционни
практикки и дейности
и
Ерозио
онен контрол
Кръговрат на
елните
храните
вещесттва
Почвоо
образуване

Важностт за засегнат
тата
Заме
еняемост2
о
общност1
Материални услуги

Ценн
ност3

М
Маловажна

Умерена

Нис
ска

М
Маловажна

Умерена

Нис
ска

М
Маловажна
М
Маловажна

Висока
В
Умерена

Нис
ска
Нис
ска

Важна

Висока
В

Сре
една

Важна
Висока
В
Изключчително важн
на
Умерена
Култур
рни услуги

Сре
една
Много висока

Важна

Ниска

Сре
една

Маловажна
М

Висока
В

Сре
една

Регулир
ращи услуги
Важна
Умерена
Помощн
ни дейности

Вис
сока

Важна

Умерена

Вис
сока

Важна

Умерена

Вис
сока

Виж Та
аблица 2-2 – кол. 1 Важно
ост на услугите
е за потребите
елите, кол. 2 Заменяемост / Гъвкавост на
а
услугатта

3.3

Зави
исимост на
н миннитте дейнос
сти от еко
осистемни
и услуги
Минните дейнос
сти също могат да окажат
о
сил
лен натиск върху еко
осистемните
е
а може да се
с окаже зависима в гооляма степен от някои
и
услуги, тъй като дейността
ежата вода
а. Ще се пр
риложат пла
анирани меерки за ред
дуциране на
а
от тяхх, напр. све
част от
о този наттиск (Табли
ица 3-6), на
апример, ма
аксимално използване
е на води в
оборо
от и въвежд
дане на пра
авила като забрана
з
на лова за цел
лия персон
нал.
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Табли
ица 3-6: Нужд
ди на миннод
добивния об
бект от екоси
истемни услууги

Екос
системна
услу
уга
Свеж
жа вода
(Маттериална
услууга)

Почв
ва
(Маттериална
услууга)

Ероззионни
проц
цеси
(Регуулираща
услууга)

3.3..1

Допъл
лнителна
инфо рмация
(вклю
ючително
О
Описание
статус
с, опасности
и
и нали
ичие на
алтер
рнативи)
Н
Необходимос
ст от Увели
ичени запаси
в
вода
на миннопрез е
есеннод
добивния
обе
ект за зимни
ия период и
т
технологични
и
ляване на
намал
н
нужди,
орося
яване запаси
ите през
н извозни
на
проле
етно-летния
период
п
пътища,
за
од
с
строителни
и
б
битови
нужди
и,
а
автомивка
Н
Необходимос
ст от Ако по
очвата не се
п
почвен
матер
риал отнем
ме и съхрани
преди
з
за
и
р
рекултивацио
онни строиттелните
в
м
мероприятия
дейно
ости, ще има
з
засегнатите
от
о
недост
стиг на
н материал
д
дейността
почвен
п
площи.
за реккултивацията
на зассегнатите от
дейно
остите по
проектта площи.
Н
Необходимос
ст от Према
ахването на
р
растителни
зо
они
раститтелността
циално ще
з осигуряван
за
не
потенц
и ерозията
н естествен
на
засили
к
контрол
срещ
щу
е
ерозията
за
з
защита
на
п
пътищата
и
м
минната
и
инфраструкту
ура

Местооби
итани
я

Важ
жност за
про
оекта*

Заменяем
ост*

Повърхно
остни
водни тел
ла
(потоци, реки,
р
мочурища
а),
подземни води

Изкл
лючително
важ
жна

Умерена

Почвите като
к
местообитания

Изкл
лючително
важ
жна

Умерена

Горски,
повърхностни
водни тел
ла
(потоци, реки,
р
мочурища
а)

Важ
жна

Умерена

Прио
оритизиран
не на екос
системните
е услуги за миннодо
обивния обект
В Та
аблица 3-7 е направвено обобщ
щение на важността и заменяе
емостта на
а
екоси
истемните услуги,
у
от ккоито се нуждае миннодобивнияят обект. Прилага се
е
същия процес както в Т
Таблица 3-5 и се сл
ледва същ
щия процес
с както при
и
нциално засегнатите екосистемн
ни услуги, т.е. услугии с с висо
ока и много
о
потен
високка ценност се
с считат за
а приоритеттни за обеккта.
Табли
ица 3-7: Прио
оритизиране на екосисте
емни услуги – миннодоби
ивен обект
Екосис
стемни услугги

Важно
ост за
засегн
натата
общн ост1

Заменя
яемост2

Ценност

Умерена

Много вис
сока

Умерена

Много вис
сока

Матер
риални услуги
и
Свежа вода
Почва

Изклю
ючително
важна
а
Изклю
ючително
важна
а

Регули
иращи услуги
и
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Ерозио
онни процеси

Важна
а

Умерена

Висока

Виж Та
аблица 2-2 – кол. 1 Важно
ост на услугите
е за потребите
елите, кол. 2 Заменяемост / Гъвкавост на
а
услугатта
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4.0

ОЦЕ
ЕНКА НА ПОТЕНЦ
ЦИАЛНОТ
ТО ВЪЗД
ДЕЙСТВИ
ИЕ

4.1

Въве
едение
През експлоатац
ционния ср
рок на миннодобивния
я обект се очакват поредица отт
ействия вър
рху екосисттемните усл
луги в район
на на обектта, засягащи
и поминъка
а,
възде
здрав
вето, култу
урата и бл
лагополучие
ето на жителите на населенитте места в
близо
ост.

4.2

Поте
енциални въздейсттвия върху матери
иалните ууслуги

4.2..1

Съби
иране на гъ
ъби
Докатто цялостн
ната оценкка на възд
действието за тази д
дейност се
е счита за
а
малов
важна, про
оучването н
на домакин
нствата е показало, че един жител
ж
на с.
с
Скала
ак в близос
ст до проекттната произзводствена площадка ще бъде потенциално
о
засегнат. Това се
с счита за
а важна ико
ономическа
а дейност зза този життел, но тази
и
ост може да бъде пра
актикувана наблизо в съществувващи други подходящи
и
дейно
замесстващи рай
йони (Фиг.4
4-1). Повече
е информац
ция за тазии дейност може да се
е
намер
ри в Доклад
да за оценкка на социал
лното възде
ействие.
Предвид много малкия
м
бро
ой хора, кои
ито събират
т гъби, не ссе очаква та
ази дейностт
йствие върхху биоразно
ообразието
о (гъби) илии екосистем
мите (горска
а
да оккаже въздей
екоси
истема) в окколността и
или върху други
д
райони за събираане на гъби
и, тъй като в
близо
ост има дос
статъчно гор
рски площи
и.
Очакв
ваното поте
енциално въ
ъздействие
е е незначи
ително.
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Фиг.4--1:

4.2..2

Карта
а с алтернаттивните горс
ски площи, къ
ъдето могатт да се събир
рат гъби и
билки.

Съби
иране на билки
б
Събирането на билки
б
може
е да допълн
ни хранител
лния режим
м и да осигу
ури лечебни
и
ения от див
вата природ
да. Билките
е обикновен
но се познаават от по-в
възрастното
о
расте
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насел
ление. Те могат да се намира
ат в редица местоообитания включително
о
мочур
рища/гори, ливади, око
оло речни коридори
к
и др.
Хоратта, които събират бил
лки в района на прое
екта и бъдеещата прои
изводствена
а
площадка, са малко
м
на бр
рой, но за тях това е важна иикономическа дейностт.
дин жител о
от с. Скала
ак събира билки, а оот с. Овчар
ри никой не
е
Докатто само ед
събир
ра, жители от други селища в околността
а събират,, например
р от селата
а
Едрин
но и Къкли
ица. Бранетто в район
на на бъдещата произзводствена
а площадка
а,
обаче
е, ще изис
сква повечче физически усилия
я, поради затруднен
ния достъп
п,
откол
лкото в другги подходящ
щи райони в околностт
та.
Горскки площи (Ф
Фиг.4-1) им
ма на югоиззток от с. Скалак
С
и н а север и на юг от с.
с
Овчар
ри, като не се очаква П
Проектът да
д окаже въздействие върху тях. Тези площи
и
са до
остатъчно го
олеми, за д
да компенс
сират загуба
ата на площ
о попадат в
щите, които
зонатта на въздействие от П
Проекта.
Очакв
ваното поте
енциално въ
ъздействие
е е незначи
ително.

4.2..3

Рибо
олов
Подоб
бно на съб
бирането н
на гъби, са
амо един жител
ж
от с. Овчари лови риба в
близкки реки/водн
ни течения,, като за не
его това не е важна деййност.
Четир
рима жител
ли от с. Къ клица също ловят риба, но и заа тях това не е важна
а
иконо
омическа де
ейност и те
е са далеч от бъдещата произвоодствена пл
лощадка, но
о
надол
лу по течението от нея
я.
Очакв
ваното поте
енциално въ
ъздействие
е е незначи
ително.

4.2..4

Лов
Само
о един життел от с. О
Овчари ход
ди на лов, като за ннего това не
н е важна
а
иконо
омическа де
ейност. Друуги двама жители
ж
от с.
с Къклица ссъщо ловув
ват на юг отт
бъдещ
щата прои
изводствена
а площадка. Доклад
дът с оц
ценка на социалните
е
възде
ействия ;съ
ъдържа по--подробна информаци
ия относно ловните практики
п
на
а
местн
ното насел
ление, коитто могат да
д ги извършват въррху опреде
елена площ
щ
стопа
анисвана отт ловната др
ружинка, в която ловув
ват.
Очакв
ваното поте
енциално въ
ъздействие
е е незначи
ително.

4.2..5

Отгле
еждане на
а земеделс
ски култур
ри
Разли
ични видове
е култури ссе отглежда
ат за лични нужди и тъ
ърговия. Оттглеждат се
е
тютюн, чушки, лук,
л
доматти и редиц
ца други пл
лодове и ззеленчуци. Много отт
дна или по
овече култу
ури, наприм
6
анкеттираните оттглеждат ед
мер 328 отт общо 396
анкеттирани отгл
леждат лук.. Земята, обработвана от болш
шинството земеделски
и
стопа
ани е близо
о до домове
ете им, като
о само няко
ои от тях об
о
бработват земи, които
са на по-далечно
о състояние
е.
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По оттношение на
н преките въздейств
вия, бъдещата произвводствена площадка
п
е
разпо
оложена в горски
г
фонд
д. Повечето
о пасища и земеделскки земи ням
ма да бъдатт
пряко
о засегнати, въпреки чче някои ра
айони може
е да бъдатт изложени на непреки
и
възде
ействия като замърсявване на въздуха (прах и други часстици).
Конкр
ретните мер
рки за смеккчаване на непрякото въздействвие могат да
д включватт
изпол
лзването на
н съществвуващите горски дървета до горските пътища за
а
намал
ляване на праховите емисии, ка
акто и ползв
ване на авттомобил за
а оросяване
е
на пъ
ътищата с цел намалявване на зап
прашаванет
то на въздухха.
Очакв
ваното поте
енциално въ
ъздействие
е е незначи
ително.

4.2..6

Живо
отновъдст
тво
С животновъдсттво се зан имават много жители
и на селатта с цел издръжка на
а
о бъдещата
а
домаккинството и икономич ески ползи, включително тези в близост до
произзводствена площадка (селата Овчари
О
и Скалак).
С
Заа притежаттели на по
оголем
ми стада жи
ивотни това
а е важна икономическ
и
ка дейност.. Някои мес
стни жители
и
изпол
лзват също
о така доп
пълнителни пространс
ства в хъл
лмистите и планински
и
район
ни за отглеж
ждане на ж
животни. Бъдещата про
оизводственна площадкка вероятно
о
ще окаже
о
влия
яние върхуу тази дей
йност, като принуди стопаните да търсятт
алтер
рнативни пасища. Т
Такъв веро
оятно е случая с жи телите на с. Скалакк.
Въпре
еки това, на
н юг от то ва село им
ма съществуваща горсска площ, върху
в
която
о
Проекктът няма да окаже ввъздействи
ие. В допъл
лнение, ре ката не пр
редставлява
а
пречкка през късната проле
ет и лятото,, когато вод
дите в нея ннамаляват значително
о
и жив
вотните могат да я пре
еминават сп
покойно, за да достигн ат до горатта.
При реализиран
р
не на проеккта трябва да се изго
отви оценкаа на риска за местния
я
добиттък от гледна точка на
а свободнотто движение на животтните, преси
ичанията на
а
техни
ите пътеки с автомоби
илните пъттища, излиз
зането на ж
животни по
о пътищата
а,
животтните използвани за транспорт (свободни
и коне и кааруци) и свързания
с
с
проеккта автомо
обилен тра
афик. Необ
бходимо е да се об
бмисли поставяне на
а
предуупредителни знаци и д
да се провеждат инст
труктажи наа водачите на МПС по
о
безоп
пасност във
в връзка с ввъзможната
а поява на животни наа пътя. В допълнение
д
е,
може да се нало
ожи поставя
янето и под
ддържането
о на предпаазни огради
и. За повече
е
я план за ор
рганизация на автомоб
билното дв
вижение.
информация, виж Рамковия
ваното поте
енциално въ
ъздействие
е е незначи
ително.
Очакв

4.2..7

Питейна вода
Налич
чието на достатъчно
д
количество
о чиста питейна водаа е жизнен
но важна за
а
човеш
шкото същ
ществуване, превенци
ията на бо
олести, раазпространя
явани чрезз
водатта, напоява
ането на зе
емеделски земи, живо
отновъдстввото и подд
държане на
а
место
ообитания на
н сладково
одни риби.
Миннодобивните
е дейности
и потенциа
ално могат
т да окажаат пряко въздействие
в
е
бдяването ссъс свежа вода, всле
едствие наа черпенето
о на водни
и
върхуу водоснаб
ресур
рси за нужд
дите на бъ
ъдещото пр
роизводств
во и промеените в кач
чеството на
а
водатта във водо
осборите сл
лед бъдеща
ата производствена пл
лощадка.
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Някои
и хора все-о
още се снаб
бдяват с во
ода от плитки кладенц
ци или от ре
еката. Общо
о
осем души в с. Скалак
С
и са
амо един чо
овек в с. Ов
вчари ползвват кладенц
ци, които са
а
о до терито
орията на б
бъдещия ру
удник. Тези села, обачче, са разпо
оложени по
облизо
високко от бъдещ
щата произвводствена площадка,
п
затова
з
не сее очакват въздействия
в
я
върхуу кладенцитте. В по-отд
далечените
е села (Едр
рино, Малкоо Каменяне
е, Къклица и
Гулия
я) повече хора
х
се вод
доснабдява
ат от кладе
енци, но няяма верояттност те да
а
бъдатт засегнати
и, тъй като тези села са разполо
ожени върхху различен
н водоносен
н
хориззонт.
Изгле
ежда, че хо
ората не иззползват ре
еката, за да
д черпят ввода за питтейни цели
и.
Един жител от с. Къклица п
ползва такъ
ъв източник, но не е поосочил име на река. Тя
я
м
вния обект.
се намира над миннодобив
п
о на Плана
а за управле
ение на вод
дите на минннодобивни
ия обект ще
е
При прилагането
се обърне
о
внимание на
а събиран
нето на повърхност
п
тния оттокк, както и
мобил
лизирането
о на почви
ите на про
оизводствен
ната площаадка чрез подходящи
и
метод
ди с цел предотвратявване на възздействия върху
в
течащ
щите води (реки, водни
и
течен
ния).
По оттношение на
н чувствиттелността и факта, че малко хорра използва
ат кладенци
и
като източници
и
на
н питейна вода, очакв
ваното поте
енциално въ
ъздействие
е е слабо.

4.3

Поте
енциални въздейсттвия върху култур
рните усл
луги

4.3..1

Ценн
ности от ду
уховен, ре
елигиозен и естетиче
ески харакктер
Към духовните
д
и религиоззни места спадат теккущи култуурни връзки
и с църкви
и,
гробн
ници и други възпоме
енателни места.
м
Мож
же още да включват наличие на
а
архео
ологически и историче
ески останки
и, които тря
ябва да бъд
дат детайлн
но проучени
и
преди
и премахва
ането им.
Докладъ
ът за оценка на соц
циалното въздействие
в
е
включ
чва по-подр
робна инф
формация за
а духовнит
те и религииозни места и поради
и
тази причина бе
б счетено,, че тази информаци
ия не тряб
бва да се дублира в
оящия докум
мент. За пъ
ълния списъ
ък на предл
ложените м
мерки за сме
екчаване на
а
насто
възде
ействието, виж т. "Кул
лтурно насл
ледство, арх
хеологичесски находки
и и културни
и
ценно
ости" в Докклада за оце
енка на соц
циалното въ
ъздействиее.
Площ
щадката на бъдещия п
проект същ
що така има
а естетичесска стойнос
ст от гледна
а
точка
а на възмож
жностите зза отдих и почивка, макар
м
и нее в такава значителна
а
степе
ен.
Досттъпът до други бл
лизки рай
йони ще продължи да бъде
е
невъззпрепятства
ан. Виж До
оклад за оц
ценка на социалното ввъздействие за повече
е
информация оттносно цен
нностите отт културен
н, естетичеески и раззвлекателен
н
харакктер.
Очакв
ваното остатъчно възздействие след прила
агане на ссмекчаващи
и мерки ще
е
бъде намалено до
д незначи
ително.
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4.3..2

Трад
диционни културни
к
п
практики
Малко
о хора в района
р
на бъдещия миннодобивен обект все още практикуватт
тради
иционни дейности като
о лов, съби
иране на би
илки и др. В
Въпреки тов
ва в района
а
има и други подх
ходящи месста, където
о тези дейно
ости могат д
да се извър
ршват. Виж
ж
Докла
ад за оценка на соци
иалното въ
ъздействие за повече информац
ция относно
о
ценно
остите от ку
ултурен, есттетически и развлекат
телен харакктер.
Очакв
ваното поте
енциално въ
ъздействие
е е незначи
ително.

4.4

Поте
енциални въздейсттвия върху регули
иращите ууслуги

4.4..1

Ерозионен кон
нтрол
В таззи точка се
с разглеж
ждат потенц
циалните въздействи
в
ия върху ерозионните
е
е
проце
еси, причин
нявани от е
естественатта растител
лност. Катоо междинна
а услуга, тя
я
влияе
е върху кач
чеството на
а прясната
а вода, свъ
ързаното с ерозионни
ите процеси
и
общо количесттво неразттворени вещества и качествоото на водата
в
във
в
и
ните общн
ности (Rio Tinto, 20
012). Други
и
водоссборите, използвани
от местн
потен
нциални вли
ияния, коитто не са отр
разени в ан
нализа на каачеството на
н прясната
а
вода, са понижаване на сстабилитета на склон
новете и каачество на
а почвата в
на на минн
нодобивния
я обект. Ре
егулирането на ерозиионните пр
роцеси като
о
район
екоси
истемна ус
слуга няма
а естествен
ни замести
ители, но възстановя
яването на
а
расти
ителността може да ввъзобнови първонача
алната услууга. Раститтелността в
район
на като цял
ло е бързо
орастяща и устойчива на променни. Заменя
яемостта на
а
услугата се оцен
нява като „уумерена“, а ценността ѝ – като „виисока“.
Дейно
остите по време
в
на еттапите на строителств
с
во и експлоаатация ще доведат до
о
разчи
истване на растително
остта върху
у склоновет
те около мииннодобивн
ния обект, с
което
о в известна
а степен щ
ще се намал
ли регулира
ащата функкция по отн
ношение на
а
ерози
ията. Отчиттайки поте
енциала за
а обилни валежи,
в
заггубата на естествени
и
регул
латори в доп
пълнение ккъм ерозиятта, причине
ена от добиввните работи би могло
о
да пр
редставлява
а проблем. Нарушаван
нето повърх
хностния зеемен слой по
п време на
а
строи
ителството и удълба ването на рудника могат да увеличат ерозионния
я
потен
нциал. Това
а включва р
разкриващи
ите работи в открития рудник, иззграждането
о
на иззвозни пъттища, подго
отовката за
з депониране на ска
кални маси
и и общите
е
строи
ителни дейн
ности.
Очакв
ваното поте
енциалното
о въздейств
вие върху во
одните запааси е значи
ително.

4.5

Поте
енциални въздейсттвия върху поддъ
ържащи усслуги

4.5..1

Потенциални въздейств
в
вия върху почвообразуването
о
Горскките и другите место
ообитания подпомагат
т почвообрразуващите процеси с
естесствената си растително
ост, осигуря
яваща изто
очник на оргганична маса, която се
е
разла
ага и рецикл
лира. Почва
ата е от жизнено значе
ение за зем
меделските дейности и
след премахван
нето на р
растителнос
стта тя бъ
ързо бива загубена.
Минните
е
ости могатт да довед
дат до упл
лътняване, смесване на повър
рхностния с
дейно
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подпо
очвените сл
лоеве и де
енитрифика
ация, водещ
що до намааляване плодородието
о
на по
очвите. Пр
раховите е мисии, ген
нерирани при
п
рудодообива също
о могат да
а
проме
енят съста
ава на по
очвата, уве
еличавайки замърситтелите и променяйки
и
нейна
ата текстура
а. Замърси телите същ
що могат да
а попречат нна почвообразуващите
е
проце
еси (Уонг, 2003).
2
Вли
ияния от по
овърхностни
ия отток съ
ъщо могат да намалятт
плодо
ородието на
н почвата
а. Най-важ
жният факт
тор обаче е премах
хването на
а
расти
ителността, която я предпазва и обогатя
ява с доппълнителен органичен
н
матер
риал.
Очакв
ваното поте
енциално въ
ъздействие
е върху почвообразуваането е значително.

4.5..2

Потенциално въздейств
в
вие върху водния кр
ръговрат
Водод
делите има
ат голямо ззначение за
а водния кр
ръговрат, а минните дейности
д
ги
и
проме
енят в знач
чителна сттепен. Поте
енциалните въздействвия включват намален
н
отток в близките
е реки от за
агубата на подхранващ
щи водни теечения, кое
ето може да
а
очник на по
онататъшни
и въздействия като ут
таяване и еерозия. Възздействията
а
е изто
върхуу подземни
ите води поради липса на подхранванне може да
д засегне
е
насел
лението, за
ависещо о
от кладенци. Промените в естеествената растителна
а
покри
ивка (напр. гори) оказзват възде
ействие вър
рху евапоттранспирацията, което
о
засяга
а пространствената и времева изменчивос
и
ст на валеж
жите. Пътните и други
и
насти
илки върху земната по
овърхност също
с
намал
ляват спосообността на
а водата да
а
се пр
росмуква, ко
оето може да увеличи
и натоварването върхху водните обекти при
и
екстремни събития. Други възможни въздейств
вия върху ннаселениетто включватт
ени в напои
ителните ме
етоди (Conrradin, 2012)).
проме
Очакв
ваното поте
енциално въ
ъздействие
е върху водния цикъл е значител
лно.
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5.0

СМЕ
ЕКЧАВАЩ
ЩИ МЕРК
КИ И ОСТ
ТАТЪЧНИ
И ВЪЗДЕ
ЕЙСТВИЯ
Я

5.1

Въве
едение
Тази точка предо
оставя описсание на см
мекчаващит
те мерки и ппрогнозните
е остатъчни
и
ействия върху
в
екоссистемните
е услуги в проучввания рай
йон около
о
възде
минно
одобивния обект, вклю
ючително смекчаване
с
на въздейсствието вър
рху:





Во
одоснабдяв
ването с питтейна вода;
Ер
розионния контрол;
к
Кр
ръговрата на
н хранител
лните вещества;
емни услуги (виж Прил
Не
еприоритеттни екосисте
ложение А)).

Порад
ди факта, че
ч проучва
ания район е с компле
ексен харакктер, смекч
чаването на
а
възде
ействията върху
в
екоси
истемните услуги
у
ще бъде разгл
ледано в пл
лановете за
а
управ
вление на околната
о
и социална среда.
с
В ня
якои случаии, смекчаващите мерки
и
са общи за някол
лко категор
рии въздейс
ствия.

5.2

Снаб
бдяване с питейна
а вода
Намаляването на
н въздейсствията вър
рху питейните водоиззточници на
н местното
о
ление ще бъде раззгледано в Плана за управл
ление на водите на
а
насел
минно
одобивния обект и н
неговите актуализаци
ии, след м
мониторинг и редовен
н
прегл
лед. Предсттавлява сле
едното:


Оссигуряване на преди
имство на съществуващите вод
доползвания с висока
а
це
енност за окколната сре
еда и/или местното
м
на
аселение прред задовол
ляването на
а
нууждите на бъдещото
б
п роизводств
во;



См
мекчаване на въздей
йствия върху съществ
вуващите кконсуматор
ри на вода
а,
вкключително
о население
е и екосисте
еми,



Сп
пазване на изисквания
ята за заусттване на во
оди в околнаата среда; и



На
амаляване на големитте колебани
ия в нивата на водочеррпене.

Остаттъчното въ
ъздействие след прилагане на смекчаващ
щите мерки
и ще бъде
е
намал
лено до нез
значително
о.

5.3

Ероззионен ко
онтрол, кр
ръговрат на хранителните в
вещества
аи
почв
вообразув
ване
Смекч
чаващите мерки за контрол на
н ерозият
та включваат разгледаните в т.
т
„Хидр
рология“ и „Почви“, катто принцип включват:


Иззбягване на
а ненужно н
нарушаване
е на стабилни повърхнности;



За
ащита на почвите извъ
ън работни
ите райони срещу наруушаване чр
рез забрана
а
на
а движение
ето на стр
роителна те
ехника и оборудване
о
е извън об
бозначените
е
ра
айони;
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Определяне на времен
нни строите
елни площа
адки, за даа се избегн
не риска отт
розия, когатто това е въ
ъзможно;
ер



Пл
ланиране на
н дейности
и с висок ерозионен потенциал
п
ппрез сухите
е периоди в
го
одината, коггато това е възможно;



Ре
екултивация на всичкки засегнатти терени веднага сл
лед приклю
ючването на
а
де
ейностите; и



Ограничаван
не на дейн
ностите в райони, къ
ъдето същеествува потенциал за
а
агуба на усттойчивост н
на склона;
за

Остаттъчното въ
ъздействие след прилагане на смекчаващ
щите мерки
и ще бъде
е
намал
лено до нез
значително
о.

5.4

Воде
ен кръгов
врат
Смекч
чаването на
н въздейсттвията вър
рху водния кръговрат ще бъде включено в
Плана
а за управ
вление на водите и неговите
н
акктуализаци и, след мо
ониторинг и
редов
вен преглед
д. Мерките имат за цел
л следното:


Оссигуряване на преди
имство на съществуващите вод
доползвания с висока
а
це
енност за окколната сре
еда и/или местното
м
на
аселение прред задовол
ляването на
а
нууждите на бъдещото
б
п роизводств
во;



Сп
пазване на изисквания
ята за заусттване на во
оди в околнаата среда; и



На
амаляване на големитте колебани
ия в нивата на водочеррпене.

Остаттъчното въ
ъздействие след прилагане на смекчаващ
щите мерки
и ще бъде
е
намал
лено до нез
значително
о.
Табли
ица 5-1 по-долу
п
п редставя крайните оценки
смекч
чаващите мерките
м
и осстатъчните въздействи
ия.
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Табли
ица 5-1: Прио
оритизиране на екосисте
емите и фина
ални рейтин
нгови стойно
ости след
нама
аляването на
а въздействи
ията и остатъ
ъчните ефеккти.

Екос
системни
услу
уги

Важнос
ст за
засегна
атата
общност1

За
аменяемост
т2

Ценност3

Крайна оценка
след
прилаган
не на
смекчава
ащите
мерки и
остатъчн
но
въздейст
твие

Ма
атериални ус
слуги
Хран
на: Събиране
е
на гъ
ъби

Мало
оважна

Умерена

Ни
иска

Незначите
елно

Хран
на: Събиране
е
на билки

Мало
оважна

Умерена

Ни
иска

Незначите
елно

Хран
на: Риболов

Мало
оважна

Висока

Ни
иска

Незначите
елно

Хран
на: Лов

Мало
оважна

Умерена

Ни
иска

Незначите
елно

Отгл
леждане на
земе
еделски култуури

ажна
Ва

Висока

Средна

Незначите
елно

Жив
вотновъдство

Ва
ажна

Висока

Средна

Незначите
елно

Изключително
ажна
ва

Умерена

Много
о висока

Незначите
елно

Пите
ейна вода

К
Културни усл
луги
Важн
ни културни
забе
ележителностти
Трад
диционни
пракктики и
дейн
ности

ажна
Ва

Ниска

Ср
редна

Слаб
бо

Мало
оважна

Умерена

Ср
редна

Незначително

Висока

Незначително

Ре
егулиращи ус
слуги
Ероззионен контро
ол

Ва
ажна

Умерена
По
оддържащи ус
слуги

Кръгговрат на
хран
нителните
веще
ества

Ва
ажна

Умерена

Висока

Незначително

Почв
вообразуване
е

Ва
ажна

Умерена

Висока

Незначително
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6.0

ЗАКЛ
ЛЮЧЕНИ
ИЕ
Оценката на възздействието
о върху еко
осистемнит
те услуги усстанови, че
е определен
н
е ползват от
о местното населениее, но процентът такива
а
брой материални услуги се
исък, като ссамо отделни хора пол
лзват прироодни ресур
рси в зоната
а
услуги остава ни
ено въздейсствие от Пр
роекта. Мин
ннодобивниият обект е разположен
н
на непосредстве
изост до др
руги алтерн
нативни райони със сходни
с
прирродни месттообитания
я,
в бли
което
о предлага алтернатив
а
вни решени
ия на сравнително блиизко разстояние. Не се
е
предв
вижда пренасочване н
на хора, съб
биращи при
иродни ресуурси в райо
они, в които
о
насел
лението на други села
а или градо
ове също събират
с
таккива ресурс
си и поради
и
тази причина не се оча
аква възни
икване на съперничеество или възможно
о
ежение.
напре
Ценно
остите от културен,
к
а
археологиче
ески, естетически и реекреационе
ен характер
р
са ра
азгледани подробно
п
в оценката на социалното въздеействие, по
оради което
о
заинттересованитте жители трябва да
а се обърн
нат към тоози доклад
д, за да си
и
изградят окончателно мнен
ние. В допъ
ълнение, ма
атериалнитте (свежа вода,
в
почва)
е (ерозия) услуги, от които зав
виси бъдещ
щото произзводство са
а
и реггулиращите
предсставени в други свър
рзани с проекта доку
ументи нареед със смекчаващите
е
мерки
и и остатъч
чните възде
ействия (на
апр. План за
а управлен ие на води
ите, План за
а
ликви
идация или
и консерва
ация на миннодобив
м
вния обектт и рекулттивация на
а
засегнатите пло
ощи и др.). Допълните
елна инфор
рмация отноосно преми
инаването и
ичането на хора и живо
отни (добиттък, овце, кози
к
и др.) е представе
ена в Плана
а
преси
за оргганизация на
н автомоб илното дви
ижение.
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Предварите
елна оце
енка – по
одбор на
а екосис
стемни услуги
у
Екосистемните
е услуги, ид
дентифицир
рани като маловажни, включват д
две материа
ални и една
а
регуулираща усслуги.
Табли
ица А-1: Екосистемни усл
луги, идентиф
фицирани ка
ато маловаж
жни
Пред
доставена услуга

Вид екосистем
мна услуга

Дърв
вен строител
лен
мате
ериал

Материална

Прои
изводство на мед

Материална

Горсски местообиттания
като
о регулатори на
н
боле
ести и вредиттели

егулираща
Ре

Описание
Практикува
ано от майстоори дървари и от местни
жители, нуж
ждаещи се отт дървен мате
ериал за
строителство на сгради..
Практикува
ано от жителии на местни села, в селски
и
райони с го
орски и полуеестествени
местообита
ания, но без иикономическо
о значение за
а
никой от жи
ителите. Пчел
лните кошери
и могат да се
преместят с незначителлни усилия, а и обикновено
о
често се ме
естят в нови ррайони.
Райони на ценни горски местообитан
ния помагат
ели, напр.
за редуциране на болессти и вредите
храненето на
н прилепи с комари.

Услугите, иден
нтифицирани като не
езначителн
ни по отно
ошение на въздейств
вието върхуу
е
регули
ираща услуга.
екоссистемите, включват една
Табли
ица А-2: Екосистемни усл
луги, идентиф
фицирани ка
ато незначиттелни.
Вид на
екосистемн ата
услуга

Описание

Събиране на сухо
оземни
костенурки

Материална

Някои местни жител
ли събират коостенурки. Та
ази дейност
е забра
анена съгласно българскоото законодаттелство.
Вече са
а взети конкр
ретни мерки зза защитата на
н тези
застрашени видове с обособяваането на площ
щи
стването им нея
н с цел часстична охрана
аи
премес
монито
оринг. Също така
т
е изготвеен План за де
ействие за
защита
а на костенурките, който ввключва създа
аване на
образо
ователни прогграми и работта с доброволци, които
да работят с хората
а, събиращи ккостенурки за
а
прекра
атяване на таз
зи дейност.

Горсски местообиттания като
регуулатори на качеството
на въ
ъздуха

Регулираща

Виж ос
сновния докла
ад от оценкатта на социалн
ното
въздей
йствие и доклада за парниикови газове (т.е. CO2).

Пред
доставена услуга
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