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1.0

ВЪВЕД
ДЕНИЕ
"Дънди Прешъс Металс"
М
(Д
ДПМ) е до
оговорил коригиран
к
финансов пакет с
иум от банки, които ""Европейскка банка за
а възстано вяване и развитие"
р
консорци
(ЕБВР) представляв
ва като аген
нт по еколо
огичните въпроси. Съггласно Екол
логичната
вързаните с нея Станд
дарти за изпълнение
и социална политикка на ЕБВР (2008) и св
р
се изисква ц
цялостна Оценка
О
на
(СИ), за проект от такова есстество и размер
ото и еккологично въздейств
вие (ОСЕ
ЕВ).
Наа инвести
иционното
социално
предложе
ение„Добив
в и прерабо
отка на златтосъдържащ
щи руди от участък Ад
да тепе на
находище
е „Хан Крум
м“, Крумовгград“ (Проект за златодобив) бе иизготвена Оценка
О
на
въздейсттвието въ
ърху окол
лната сре
еда (ОВОС) съглассно наци
ионалното
законода
ателство пр
рез 2010г., като в резу
ултат бе из
здадено Реешение по ОВОС №
18-8, 11/2
2011. След
д независим
м преглед на доклада
а по ОВОС, ЕБВР поиска някои
допълниттелни екол
логични и социални
и проучван
ния и доккументи, които
к
да
гарантират, че прое
ектът отгов аря на стандартите за изпълненние на банката и на
родните до
обри практи ки. В допъл
лнение към СИ на ЕБВ
ВР, някои от банките
междунар
в консор
рциума се позовават на Еквато
ориалните принципи и по тази причина
Проектътт също прави пре
епратка към
к
Станд
дартите заа изпълне
ение на
Междуна
ародната финансова ккорпорация (МФК) (20
012). Пакеттът с допъ
ълнителни
документти на екол
логична и социална тематика, заедно с доклада по ОВОС,
формира
ат ОСЕВ на
а Проекта. ОСЕВ на
а Проекта е обобщенна в нетехн
ническото
резюме.
Концесио
онна площ "Хан
"
Крум" е разполож
жена в Изто
очните Родоопи, на окол
ло 320 км
(по шосе
е) югоизточн
но от гр. С офия - в област Кърд
джали, южнно от гр. Кр
румовград
(25° 39' 15"E и 41° 26' 15"N). Крумовгра
ад се намира на окол
ло 12.5km (по
(
права
еверно от гр
раницата с Гърция.
линия) се
Площадкката на Пр
роекта се н
намира в провинциал
п
лен регион , на 3 км южно от
Крумовгр
рад и е ориентиран
о
на север-ю
юг. Находището се намира в хълмист
район,гра
аничещ с основната р
речна систе
ема в район
на. Инфрасструктурата е добра,
пътищата
а са асфа
алтирани, и в близос
ст до обеккта има ел
лектроснабд
дяване и
водоснаб
бдяване.
В концессионната пл
лощ са раз положени малки
м
селц
ца, чиито ж
жители се занимават
със земе
еделие за собствени
с
нужди - ос
сновно жив
вотновъдствво и отглеж
ждане на
тютюн и зеленчуци върху слаб
бо развититте почви в региона.
р
Гоолям брой махали в
о
площ
щадката са населени, като броя на жителиите се уве
еличава в
района около
определе
ени сезони.
Предвижд
да се прое
ектът "Крум
мовград" да представл
лява откритт рудник с планиран
годишен добив в размер на 850
0 000 тона златосъдър
ржащи рудии за период
д от около
работва чр
рез физически процесси до краен
н продукт
8 години. Рудата ще се прер
ребърен концентрат,
к
който ще
щ
се тра
анспортираа за по-на
ататъшна
златно-ср
преработтка и рафи
иниране иззвън обекта
а, което им
ма разрешиително за този тип
дейност. Стерилнатта скала и о
отпадъка отт преработката на руд
дата ще се депонира
а в Интегри
ирано съоръ
ъжение за съхранение
с
е на минни отпадъци (ИССМО),
(
на обекта
което е проектира
ано така, че да зае
ема миним
мална площ
щ и да осигурява
о
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максимал
лна стабилност, като след закри
иването да представляява приемл
лива част
от местни
ия пейзаж.

Съоръже
енията за добив
д
и пр
реработка ще
щ бъдат изградени
и
и експлоаттирани от
ДПМ Круумовград,. Големина
ата на проектната площ
п
(просстранство, което ще
сезаеме) е миними
изирана в различни
ите етапи на проектииране чрезз редица
ална площ, необходим
ма за опер
ративните
промени,, така че да се пости гне минима
дейности
и, включите
елно и бууферна зон
на. Цялата
а площ наа производ
дствената
площадка
а е 85 хекктара, която
о е държав
вна собственост. Цял
лата площ заедно с
буфернатта зона е 13
34ха.
Предимства в обхва
ата на прое кта за злато
одобив в Кр
румовградввключват:









ествено нам
маление на площта за производст
твена дейнност в сравн
нение с
Съще
преди
ишни разработки на пр
роекта;
Един основен со
обственик н а земята;
Едно съоръжени
ие за минни
и отпадъци, интегриран
но за съхраанение на минни
м
отпад
дъци - хвос
ст и стерилн
на скала;
Опросстена техно
ологична сххема на про
оизводство;
Изпол
лзване на малко
м
количчество свеж
жа вода;
Почти
и сто процента рецикл иране на во
одата;
Не се
е изгражда язовир
я
и хввостохранил
лище;
Не се
е изгражда склад
с
за взр
ривни мате
ериали на обекта;

д
д
до този обх
хват, се ос
сновават наа обратнатта връзка
Промените, които доведоха
а от общесттвеността за
а предишно
ото проектн
но предложеение.
получена

1.1

Цел
Целта на
а Настоящия
я план за у правление е да:











Устан
нови регулаторните и
изисквания към тези
и дейностии на нацио
онално и
междуународно ниво;
Устан
новипоетите
е в тази връ
ъзка ангажи
именти и пр
рограми на Д
ДПМ Крумо
овград;
Опред
дели обхвата на Плана за
з
управление, вкл
лючително ролите,
отгово
орностите и времеват а рамка;
Изготтви списъкк с потен
нциални ри
искове за здравето , безопасн
ността и
сигурността на населенито
н
във връзка
а с предлож
жения Проеккт;
Разгл
леда ангажи
иментите, п
програмите
е, процедур
рите за упрравление и насоките
по проекта, които отговарятт на иденти
ифициранит
те рискове с цел нама
аляването
им;
Предл
ложи процедури за мониторинг и отчетн
ност и да определи ключови
индиккатори за представя
янето, с които да се измеррвапостигна
атото по
предл
ложените ан
нгажименти
и ,свързани
и с реализир
рането на П
Проекта;
Предв
види нужди
ите от обуче
ение; и
итиране.
Разгл
леда програ
амата за оди
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1.2

Изпълн
нение и ст
тартиране
е
Изискван
нията описа
ани в насто
оящия Пла
ан за управ
вление се пприлагат за
а всички
работещи
и в предп
приятието в Крумовград, включ
чително и подизпълн
нителите.
Планът за
з управле
ение на здр
равето, беззопасността
а и сигурноостта на местното
населени
ие ще влезе
е в действи
ие при започ
чване на ст
троителствоо и ще се изпълнява
до приклю
ючване на цялостната
ц
а дейност.

1.3

Отговор
рност и управлени
ие
Настоящият План се одобрява
а от Изпълн
нителния директор на ДПМ Крум
мовград, а
вният дире
ектор на Д ПМ Крумов
вград отгов
варя за нееговото изп
пълнение.
Оператив
Всички искания за изменения
и
в Плана за
а управление трябва да се адре
есират до
ед което ще
щ премин
нат през процес
п
на разглеждаане и одоб
брение в
него, сле
съответствие с про
оцедурите на дружеството ( на следващ етап да се включи
ветната про
оцедура).
препраткка към съотв
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2.0

РЕГУЛА
АТОРНИ ИЗИСКВ
ВАНИЯ
Всички дейности
д
по проекта трябва да
а се изпъл
лняват съгл
ласно Прил
ложимите
норми и стандарти
с
ючват:
(“Стандартти на проектта”). Те вклю






Бълга
арски норма
ативни изиссквания;;
Други
и ангажимен
нти и изискввания на бъ
ългарските институциии;
Прило
ожимите сттандарти на
а банките и насоки за кредиторите
к
е;
Прило
ожимите сттандарти на
а "Дънди Пр
решъс Мета
алс"; и
Други
и насоки от индустриятта, поети за
а изпълнени
ие от ДМП Крумовград
д.

2.1

Прилож
жимо българско за
аконодате
елство;

2.1.1

Закон за
а здравосл
ловни и бе
езопасни условия
у
на
а труд
С този за
акон се уре
еждат права
ата и задъл
лженията на
н държаваата, работод
дателите,
работещи
ите, предсттавителите на работещ
щите по без
зопасност и здраве пр
ри работа,
на лицатта, които за
з своя см
метка рабо
отят сами или в съд
дружие, и на други
организации и юри
идически ли
ица за оси
игуряване на
н здравоссловни и безопасни
б
н труд.
условия на

2.1.2

Закон за
а движение
ето по пъттищата
Този зако
он урежда правилата за движени
ие по пътищ
щата, отворрени за обществено
ползване
е, изисквани
ията към пъ
ътните пре
евозни сред
дства за уч астие в движението
по тези пътища, изисквания
и
ята за пра
авоспособно
ост на вод
дачите на пътните
и средства, правата и задължен
нията на уч
частниците в движени
ието и на
превозни
съответните служби
и и длъжно
остни лица, както и пр
ринудителнните мерки, които се
анията за н
нарушаване
е на разпо
оредбите нна този закон и на
прилагат, и наказа
ите въз осно
ова на него
о подзаконо
ови нормати
ивни актовее.
издадени
Целта на
а този заккон е да ссе опазват животът и здраветоо на участтниците в
движение
ето по пъттищата, да се улесня
ява тяхното
о придвижвване, да се
е опазват
имуществ
вото на юр
ридическите
е и физическите лиц
ца, както и околната среда от
замърсяв
ването от моторните
м
п
превозни ср
редства.

2.1.3

Закон за
а опазване
е на околн ата среда
Този зако
он урежда обществени
о
ите отношен
ния, свърза
ани със:







Опазв
ването на околната
о
ср
реда за сега
ашните и бъ
ъдещите пооколения и защитата
на здр
равето на хората;
х
Съхра
аняването на биологи
ичното разнообразие в съответсствие с пр
риродната
биоге
еографска характерист
х
тика на стра
аната;
Опазв
ването и по
олзването н
на компонен
нтите на око
олната сред
да;
Контр
рола и управлението н
на факторитте, които увреждат окоолната сред
да;
Осъщ
ществяванетто на кон
нтрол върх
ху състоян
нието на околната среда и
източниците на замърсяван
з
не;
Предо
отвратяването и огран
ничаването на замърся
яването;
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2.1.4
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Създа
аването и функционир
ф
рането на Националната систем
ма за монитторинг на
околн
ната среда;
Страттегиите, про
ограмите и плановете за опазване на околнаата среда;
Събирането и до
остъпа до и
информация
ята за околната средаа;
Иконо
омическата организаци
ия на дейно
остите по опазване на околната среда;
с
Права
ата и за
адължениятта на дъ
ържавата, общините,, юридиче
еските и
физич
ческите лиц
ца по опазвването на окколната сре
еда.

Закон за
а управлен
ние на отп адъците
Този заккон регламе
ентира мер
рките и контрола за защита наа околната среда и
човешкотто здраве
е чрез пр
редотвратя
яване или намалявване на вредното
въздейсттвие от об
бразуването
о и управ
влението на
н отпадъц
ците, както
о и чрез
намалява
ане на цялостното ввъздействи
ие от изпо
олзването нна ресурси
и и чрез
повишава
ане ефекти
ивността на това изпол
лзване.
С този закон
з
се определят и
изискванията към про
одуктите, ккоито в процеса на
тяхното производсттво или сл
лед крайнатта им упот
треба обраазуват опас
сни и/или
р
нени отпадъ
ъци, както и изисквани
ията за раз ширена отгговорност
масово разпростран
на
про
оизводителите
на
тези
продукти
насърчаване
с
цел
на
повторна
ата употр
реба, пре
едотвратява
ането, ре
ециклиранетто и др
руг вид
оползотв
воряване на
а образуван
ните отпадъ
ъци.
Управлен
нието на оттпадъците и
има за цел да се пред
дотврати ил
ли намали вредното
им възде
ействие върху човешккото здраве
е и околна
ата среда и се осъще
ествява в
съответствие с изис
скванията н а норматив
вните актове относно:




2.1.5

ване на вод
дата, въздухха, почвата
а, растеният
та и животнните;
Опазв
Шума
а и миризми
ите;
Опазв
ване на при
иродната ср
реда и месттата, които са обект наа специална
а защита.

Закон за
а водите
Този зако
он урежда собствено
остта и управлението на водитее на терито
орията на
Републикка Българ
рия като общонацио
онален не
еделим пррироден ресурс
р
и
собствеността на во
одностопансските систе
еми и съоръ
ъжения.
Целта на
а закона е да осигури
и интегрирано управл
ление на воодите в ин
нтерес на
общество
ото и за опа
азване на зд
а население
ето, както и да създаде
е условия
дравето на
за:






Осигууряване на достатъчно
о количеств
во и добро качество нна повърхно
остните и
подзе
емните води
и за устойчи
иво, баланс
сирано и сп
праведливоо водоползв
ване;
Намал
ляване на замърсяван
з
нето на вод
дите;
Опазв
ване на пов
върхностнитте и подзем
мните води и водите наа Черно море;
Прекр
ратяване на
н замърссяването на
н морскат
та среда с естеств
вени или
синте
етични веще
ества;
Намал
ляване на
а заустван ията, емис
сиите и изпусканият
и
та на при
иоритетни
вещесства;
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2.1.6
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Прекр
ратяване на
н зауства нията, еми
исиите и изпускания та на при
иоритетно
опасн
ни вещества
а;
Предо
отвратяване или нама
аляване на вредните последици
п
зза човешкия живот и
здрав
ве, околнатта среда, културнотто наследс
ство и стоопанската дейност,
свърззани с вредното възде йствие на водите.
в

Закон за
а чистотата на атмос
сферния въздух
в
Целта на
а закона е да се защ
щити здрав
вето на хората и на тяхното по
отомство,
животнитте и растенията, теххните съобщ
щества и местообитаания, природните и
културнитте ценности
и от вредни
и въздейств
вия, както и да предоттврати насттъпването
на опасности и щетти за общесството при изменение в качествоото на атмо
осферния
а различни дейности.
въздух в резултат на
акон се уреж
ждат:
С този за








2.1.7

Опред
делянето на показател
ли и норми за качество
ото на атмоосферния въздух;
в
Огран
ничаването на емисиитте;
Права
ата и за
адължениятта на дъ
ържавните и общиннските орггани, на
юриди
ическите и физически
ите лица по контрола, управлениеето и поддъ
ържането
на кач
чеството на
а атмосфер
рния въздух
х;
Изисккванията за
а качествотто на течн
ните горива
а, в това ччисло конттролът за
спазв
ване на изис
скванията зза качество
ото на течни
ите горива при пускане
ето им на
пазар
ра, и тяхното разпростр
ранение, тр
ранспортиране и изпол
лзване;
Огран
ниченията в емисиите на серен диоксид при използванеето на течн
ни горива,
ограниченията за
з допусти
имо сярно съдържани
ие на петрролните де
еривати и
нът на тяхното изгар
ряне от пла
авателни средства,
с
ккоито се намират в
начин
присттанищата на
н републи
ика българ
рия в бълггарския учаастък на р.
р Дунав,
вътре
ешните мо
орски вод
ди, териториалното море и в изключ
чителната
иконо
омическа зо
она.

Други ангажимен
а
нти към и изиск
квания на българ
рските дъ
ържавни
институц
ции, вклю
ючително с
съответни
ите между
ународни споразуме
ения, по
които Бъ
ългария е страна
Към 1 ян
нуари, 2007
7 България е пълнопр
равен член на Европеейския съю
юз. В това
свое кач
чество, бъл
лгарската държава трябва
т
да спазва зааконодател
лството и
изискванията на ЕС, свързан
ни със здр
равето и безопасност
б
тта на бъл
лгарските
и и граждан
ни.
общности

2.2

Междун
народни стандарти
с
и
Междуна
ародните сттандарти, които ще се спазват
т в Проектта "Крумов
вград", са
стандарттите на Ев
вропейската
а банка за
а възстановяване и развитие (ЕБВР)
(
и
Междуна
ародната фи
инансова ко
орпорация (МФК).
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2.2.1

Европей
йската банка за възс
становяване и разви
итие
Изискван
не за изпъ
ълнение на
а ЕБВР 4: Здраве, безопасност
б
ст и сигур
рност на
местнит
те общнос
сти опред
деля изисккванията по отношеение на здравето,
з
безопасн
ността и сигурността н
на населен
нието. ДПМ Крумовграад се задъл
лжава да
спазва Иззискване 4 на ЕБВР пр
ри реализиране на пол
литиките сии.
Основнитте изискван
ния включва
ат:











Опред
деляне и оценка на
а рисковете и потен
нциалните въздействи
ия върху
здрав
вето, безопасността и сигурносттта на засе
егнатата об
бщност по време на
проекктирането, изграждане
и
ето, експлоатацията и извежданеето от експ
плоатация
на Пр
роекта, кактто и да пре
едвидипрев
вантивни мерки и плаанове за сп
правяне с
тях по
о начин съразмерен н
на идентиф
фицираните рискове и въздейсттвия.Тези
мерки
и трябва да
а наблягат на недопу
ускането ил
ли избягваннето на рис
сковете и
възде
ействията, преди да ссе включат мерки за свежданетоо им до ми
инимум и
намал
ляването им.когато
и
П
Проектът или
и
етап от
о него пооражда съществени
риско
ове или потенциално
п
о неблаго
оприятно въздействия
в
я върху здравето,
з
безоп
пасността и сигурно
остта на засегнатите
е общностти, трябва
а да се
предо
оставя съо
ответната свързана с Проекта информа цияза да се даде
възмо
ожност на засегнатите
з
е общности
и и съответ
тните държ
жавни инсти
итуции да
разбе
ераттези рискове и поттенциални въздействи
в
ия, както и ппредложени
ите мерки
за нед
допускане, намаляван
не на небла
агоприятните последиици и реаги
иране при
извън
нредни ситу
уации , къде
ето е необх
ходимо.
Редов
вен прегле
ед на мер
рките и въвличане
в
на засегннатите общ
щности и
съотв
ветните инс
ституции в процеса непрекъснато,информ
миране за хода на
изпъл
лнението на
а плановете
е ангажиме
енти и резул
е и поетите
лтатите от тях, и да
обсъж
жда с тях евентуално
о необходи
имите съще
ествени проомени в пл
лановете,
още преди
п
да ги направи;
Редов
вно доклад
дване на рисковете, потенциал
лните възд
действия, ползи от
Проеккта и осъщ
ществяванетто на всичкки планове за действиие на ЕБВР
Р и - като
част от
о докладва
ането (напр
ример ведн
нъж годишно) с отчетии/доклади до ЕБВР и
като част
ч
от отче
етността къ
ъм заинтере
есованите страни
с
в съоответствие ИИ No10
(Изисскване за изпълнение No10 )на ЕБВР
Е
- по
одобни докл
лади за зас
сегнатото
насел
ление;
Проекктирането, изграждане
ето, експло
оатацията и извежданеето от експлоатация
на ко
онструктивн
ни елементти на Прое
екта трябва
а да съотвеетстват на
а добрита
междуународна промишлен
на практика и да об
бръща осообено вним
мание на
потен
нциалното излагане на есттествени опасности, особено
о когато
конструктивни елементи
е
сса достъпни за засеггнатото насселение ил
ли когато
ата неизпра
авност би м
могла да до
оведе допрекиили косввени увреж
ждания на
тяхна
общността;
Полагга усилия за
з недопусккане на инц
циденти и аварии,
а
свъ
ързани с движението
на МП
ПС по обще
ествените п ътища;
Полагга усилия за контроли ране на безопасното транспорти
т
иране на суровини, и
на пре
евоза и деп
понирането
о на отпадъ
ъци и да пре
едприема м
мерки за изб
бягване и
контрол на експо
озицията на
а общносттта. Информ
мацията за риска, експ
позицията
а смекчаване на после
едиците и ннаблюдението да се
на населението, мерките за
оставя на съответнитте органи и да се съобщава
с
нна обществеността.
предо
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2.2.2

П РОЕКТ ЗА ДО
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избягване и мин
нимизиране
е на неблаггоприятните
е въздействвия, дължа
ащи се на
и върху въздуха, почвите, водите,
свърззаните с Проекта дейности
расти
ителността, фауната, и други природни ресурси, които зас
сегнатата
общност използв
ва.
Опред
деляне на на заразни
и заболява
ания, които могат да б
бъдат преда
авани от
компо
оненти на Проекта или от неговата работна ссила (включително
подиззпълнители). Където ттова е необ
бходимо, ще
щ бъдат иззготвени пл
ланове за
дейсттвие, с цел да се пред
дотврати или минимизира потеннциалът за излагане
на ра
аботната си
ила и насе
елението на
а заразни и инфекциоозни забол
лявания в
резул
лтат от дейн
ности по Пр
роекта;
Готов
вност за реакция при нарушения
я в техноло
огичните прроцеси, ава
арийни и
извън
нредни ситу
уации. Тази
и готовност трябва да е съобразеена и да отгговаря на
опера
ативните ри
искове и с необходим
мостта от недопускане
н
е на потенциалните
отриц
цателни пос
следици от тях;
Опред
деляне на
а опасност ите, които биха могл
ли да прич инятголеми
и аварии;
предп
приемане на всички не
еобходими мерки да не
н се допусккат големи аварии и
ограничаване на
а последиц
ците от тях за хората и околнатаа среда, с оглед на
дичното и ефикасно
е
о сигуряване
е на висока степен на защита на хората и
метод
околн
ната среда;
Подпо
омагане и сътрудниче
с
ество с месттните общности и инсттитуции на местното
самоууправление
е с оглед на подготовката им за ефикаасно реагир
ране при
извън
нредни ситтуации, осо
обено кога
ато тяхното
о участие и съдейсттвие са
необхходими за реакция
р
в авварийни ситуации;
оценкка на рисковете за нам
миращите се
с на терито
орията и иззвън терито
орията на
площадката на проекта,
п
въззникващи в резултат на
н схемата зза сигурнос
ст ; и
Разсл
ледване на
а сигнали за против
возаконни действия
д
иили злоупо
отреби от
стран
на на охран
нители, пре
едприемане
е на действ
вия (или изиискване на действия
от съ
ъответните страни) за
а недопускане повтор
рно на такиива против
возаконни
дейсттвия или злоупотреб
би; доклад
дване на съответниите инститтуции за
незакконни дейсттвия или зло
оупотреба с власт.

Междуна
ародна фи
инансова ккорпораци
ия
Стандарттите на МФК за изпълн
нение на ус
стойчиви со
оциални и еекологични дейности
дават редица препо
оръки по оттношение на
н здравето
о, безопаснността и сигурността
андарт за и
изпълнение
е (СИ) 4).1ДП
ПМ се задъ
ължава да спазва
с
СИ
на населението (Ста
К.
4 на МФК
Основнитте изискван
ния на този стандарт включват:
в




Оценкка на риско
овете и възздействията
а върху засегнатата об
бщност; оце
енката се
извър
ршва в проц
цеса на про
оектиране, изграждане
и
е, експлоатаация и изве
еждане на
Проеккта от експл
лоатация;
Къдетто Проектътт създава р
рискове за здравето,
з
безопасност
б
тта и сигурността на
насел
лението, съответният
с
т План за
з
действие ще б
бъде своев
временно

1

Междун
народна финансова корпо
орация Станд
дарти на МФК
К за изпълнен
ние на устойччиви социални и
екологич
чни дейности - Стандарт 4:
4 Здраве, беззопасност и сигурност
с
на населението.
н
. 30 април, 20
006.
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П РОЕКТ ЗА ДО
ОБИВ И ПРЕРА
АБОТКА НА ЗЛ
ЛАТОСЪДЪРЖ
ЖАЩИ РУДИ,
OБЩИНА К РУМОВГРАД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ 2014
НОЕМ
предо
оставен на общесветн
ността, за разясняван
не на рискоовете и неггативните
възде
ействия;
Проце
есите на проектира
ане, изграж
ждане, екс
сплоатацияя и извеж
ждане от
експл
лоатация ще съотвветстват на
н
добрит
та междуннароднапро
омишлена
практика. Специално внима
ание ще бъ
ъде отделено на потеенциалното излагане
пасности;
на есттествени оп
Предо
отвратяване на негаттивните въ
ъздействия върху поччвите и подземните
водио
от реализац
цията на Пр
роекта;
Минимизиране на предав ането на заразни за
аболяванияя от постоянната и
енна работн
на сила;
време
Оценя
яване и обсъждане с населението на рисковете и въздейсттвията от
дейно
остите по Проекта
П
по р
разбираем и подходящ
щ начин, вкл
ключителноаварийни
ситуации за общ
щността;
Задър
ржане на работници
и/служители
и или подизпълнител
ли, за оси
игуряване
безоп
пасност, каккто и оценкка на риска
а за хората
а на теритоорията на проекта
п
и
извън
н нея.

е на МФК за
а дейности в сферата
а на Околна
а среда, здрраве и безо
опасност
Насоките
включватт аспекти отт безопасно
остта, здра
авето и сигу
урността наа населението.2Тези
насоки вкключват асп
пекти, свър
рзани с:









Качесство и наличие на во
одите, вклю
ючително предотвратя
п
яване на негативни
н
възде
ействия въ
ърху качесттвото и на
аличието на
н подземнни и повъ
ърхностни
водои
източници и защита на
а източници
ите на пите
ейни води - частни и публични,
п
по вся
яко време;
Безоп
пасност на конструкци
иите от инф
фраструктур
рата на Прооекта – нам
маляване
на по
отенциалнитте опасноссти за насел
лението пр
ри достъп д
до съоръже
енията на
Проеккта; извършване на анализ на
н опаснос
стите, с ц
цел намаля
яване на
после
едиците от повреди ил
ли инцидентти.
Безоп
пасност за хората и п
пожарна бе
езопасност – проектииране, изграждане и
експл
лоатация на
н всички нови сгради с дост
тъп за общ
в
щественосттта,
съотв
ветствие
оризацията
и
изи
искванията
към
с
катего
сградите,
проти
ивопожарни
ите наредб и, правни и застрахо
ователни иизисквания, както и
междуународно признатия стандарт за Безопа
асност на хората и пожарна
безоп
пасност (L&
&FS). Предо
отвратяван
не на пожари, евакуац
ционни маршрути и
авари
ийни изход
ди (мерки в проекттирането, които осиигуряват безопасна
б
евакууация), сенззори и алар
рмени систе
еми, както и план за рееагиране пр
ри аварии
- всич
чки тези елементи са важна частт от дейностите за беззопасност на
н живота
на хор
рата и пожа
арна безопа
асност;
Безоп
пасност на
а пътя - п
предотвраттяване на инцидентии и катасттрофи по
пътищ
щата и осигуряване на
а безопасно
ост на пътя от работнатта сила по Проекта;
Трансспортиране на опассни матери
иали – въвеждане на проце
едури за
осигуряване на съответстввие с местн
ното законо
одателствоо и международните
м транспор
рта на опасни мат
териали, ккакто и мерки
м
за
изисквания към

2
Източник URL:
ww.ifc.org/ifcexxt/sustainability
y.nsf/Attachme
entsByTitle/gu
ui_EHSGuidelines2007_GeeneralEHS_3/$
$FILE/3+Co
http://www
mmunity+
+Health+and+
+Safety.pdf
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2.3

Прилож
жими поли
итики на ""Дънди Прешъс
П
Металс"





2.4

П РОЕКТ ЗА ДО
ОБИВ И ПРЕРА
АБОТКА НА ЗЛ
ЛАТОСЪДЪРЖ
ЖАЩИ РУДИ,
OБЩИНА К РУМОВГРАД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ 2014
НОЕМ
предо
отвратяване
е или миним
мизиране на
н последиц
ците от катаастрофални
и разливи
на опа
асни матер
риали;
Предо
отвратяване на забо
олявания – предотвр
ратяване нна възникв
ването и
разпр
ространение
ето на з аразни за
аболявания, включиттелно наблюдение,
прегл
леди и лече
ение на раб
ботници, ин
нформацион
нни и образзователни кампании
за до
обро здраве сред о
обществено
остта, и предоставя
п
яне на ме
едицинско
обслуужване; и
Авари
ийна готовн
ност и реакц
ция при ава
арии – изго
отвяне на пл
ланове за Аварийна
А
готовн
ност и реаккция при авварии, които
о да съотве
етстват на ррисковете на
н обекта,
включ
чително пр
редвиждане
е на кому
уникационни системии, оповестя
яване на
насел
лението, връ
ъзки с меди
ии и агенци
ии, медицин
нско обслуж
жване и др.

Политтика за безо
опасност и здраве
Политтика по окол
лна среда и устойчиво
о развитие
Политтика за инвестиции в о
обществото
о
Тези политики са
с публикуввани на са
айта на "Дъ
ънди Прешъ
ъс Металс" на този
линк: http://www.dundeepreccious.com/Bulgarian/Home/default.aaspx

Други насоки от
о индусттрията, които
к
ДМ
МП Крумо
овград е поела
ангажим
мент да изпълнява
а
Насоки на ООН и добри п
практики за управление на хввостохранилища са
не на осно
овно ниво на безопа
асност за
минималните изискквания за осигуряван
Д
се задъ
ължава да изпълнява насоките, оописани дол
лу:
хвостохранилища. ДПМ












ранилища ттрябва да имат
и
план за
з управлеение и експ
плоатация
Всичкки хвостохр
(ръководство за експлоата
ация), който
о трябва да
а е на разпположение на целия
онал, местн
ните жител
ли, държав
вните инспекторати и други ре
елевантни
персо
заинттересовани страни. Вссички докум
менти, свърз
зани с планниране, про
оектиране
и стро
оителство трябва
т
да ссе поддържат, да бъда
ат достъпнии и да се съ
ъхраняват
безср
рочно за бъд
дещи справвки.
Опера
аторите на хвостохран
нилища тря
ябва да наб
блюдават хввостохрани
илищата в
съотв
ветствие с плана за експлоатация и упра
авление, ккойто е одобрен от
компе
етентните институции.
и
Опера
аторите на хвостох ранилища разработв
ват и изппълняват вътрешни
в
авари
ийни планов
ве и ги при
илагат при риск
р
от въз
зникване наа големи ав
варии или
при въ
ъзникване на
н неконтро
олирано съ
ъбитие воде
ещо до голяяма авария..
Опера
аторите на хвостохран
нилища тря
ябва перио
одично да ппреглеждат, тестват,
редакктират и акттуализират вътрешнитте аварийни
и планове ппри всяка промяна
п
в
експл
лоатацията и управлен
нието на обекта.
Опера
аторът на хвостохрани
х
илището тр
рябва да уведомява коомпетентните органи
при въ
ъзникване на
н аварийн
на ситуация на обекта.
Опера
аторите на
а хвостохра
анилища трябва
т
да съдействатт на компе
етентните
органи и местнитте общностти за изготв
вянето на въ
ъншни аваррийни плано
ове.
Опера
аторите на
а хвостохра
анилища трябва
т
да обучават пперсонала си и да
осигуряват опре
еснително о
обучение по
п безопасн
ност, специиално по оттношение
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Н
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НОЕМ
иденттифицират потенциал
лно вреднни събити
ия и/или



2.4.1

на това
т
как се
обсто
оятелства.
Опера
аторите на хвостохра нилища тря
ябва да изв
вършват од
дити за беззопасност
на те
ези съоръже
ения и да се стремятт да прилагат систем и за управ
вление на
околн
ната среда, базирани н
на междуна
ародните стандарти.

Сравниттелен доку
умент с на
асоки (BRE
EF) за “Най
й-добри наалични техники за
управле
ение на хвостохрани
илища и отпадъци
о
от
о скални маси от дейности
д
за добив
в” и най-до
обри межд
дународни
и практики
и
В процеса на про
оектиране, "Голдър Асошиетс"
А
(Golder Asssociates) са взели
н Интегрираното съооръжение за
з минни
предвид следните насоки за проекта на
и (ИСМО):
отпадъци








Насокките за беззопасност н
на язовири
и, издадени
и от Канадсската асоц
циация на
язови
ирите (CDA,, 2007)
2001. Коми
BC MWRPRC,
M
исия на Британска
Б
Колумбия
К
за изследв
вания на
съоръ
ъжения за
а съхранен
ние на минни
м
отпа
адъци Меж
ждинни на
асоки за
изсле
едвания и проектиран
не на таба
ани за скал
лен материиал и материал от
откривка.
Дирекктива 2006/21/EО за м инните отпа
адъци
Сравн
нителен до
окумент с насоки (BREF) за “Н
Най-добри налични те
ехники за
управ
вление на хвостохран
х
нилища и отпадъци
о
от
т скални м
маси от дей
йности за
добив
в”
Огран
ничителните
е мерки по
о Натура 20
000, които изискват
и
иззграждане на
н ограда
около
о цялата тер
ритория на обекта и използванет
и
то на местнни видове в етапа на
рекул
лтивация
на
Проекта.
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МВРИ 2014
НОЕМ

3.0

ОБХВА
АТ НА ПЛ
ЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Обхватътт на плана за Здраве
е, безопасн
ност и сигу
урност на ннаселениетто (ЗБСН)
очертава
а ангажимен
нтите на ДП
ПМ за:





Намал
ляване на потенциалн
ните въздей
йствия от дейностите
д
при реализзиране на
Проеккта, които могат
м
да по
овлияят на здравето,
з
безопасност
б
тта и сигурността на
насел
лението в близост до п
проектната територия и транспорт
ртните марш
шрути.
Поддъ
ържане на здравето
з
на
а работната
а сила; и
Прино
ос за под
добряване на здрав
вето и благосъстояннието на местната
общественост в близост тер
риторията на
н Проекта.

з управле
ение на здр
равето, беззопасността
а и сигурноостта на местното
Планът за
населени
ие (ЗБСН) ще
щ влезе в действие в началото
о на строиттелния етап
п и ще се
изпълняв
ва до прикключване н
на закрива
ането и ре
екултивацияята, предви
идена по
Проекта.
На насто
оящия етап
п от изготвя
яне на Про
оекта, пред
дложения П
План за управление
очертава
а идейната рамка и ще
е бъде акту
уализиран и допълван при необхо
одимост и
при наличие надопъ
ълнителна п
подробна информация
я.
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OБЩИНА К РУМОВГРАД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ 2014
НОЕМ

4.0

РОЛИ И ОТГОВОРНОСТ
ТИ
Ролите и отговор
рностите сса предста
авени на органиграм
мата на фиг.
ф
4-1.
д
и
има задъл
лжението да осигуррява спаззване на
Изпълниттелният директор
законода
ателството и изпълнен
ние на станд
дартите и другите
д
изиссквания, вкключени в
настоящи
ия План. Отговорност
О
тите му вкл
лючват одоб
бряване наа настоящи
ия План и
осигурява
ане на необ
бходимите ресурси за неговото изпълнение..
Оператив
вният директор отгова
аря за обхв
вата и изпъ
ълнението нна настоящ
щия План,
както и за
з неговото
о изготвяне
е, монитори
инг и ревиз
зиране, и зза навреме
енното му
изпълнен
ние, включи
ително съгл
ласуване с организац
циите, коитоо го изпълн
няват и с
други заи
интересован
ни страни.

И
Изпълнителе
ен
директор

Изпълнитеелен
асистеннт

О
Оперативен
Директор

Старши
специалисст
"Връзки с
об
бщественосстта"
Специалист
"Връзки с
общественос
о
стта"

Стар
рши
специалист
"Труд
дова
безопасност и
Млад
дши
спец
циалист
"Труд
дова
безо
опасност и
обучения"

Главен еколог
е

Младши
М
спе
ециалист
"Околна среда"

Фиг.4-1: Органиграма
О
на ролите и отговорнос
стите
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Гл
лавен
юрис
сконсулт
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админиистрация"
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5.0

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВ
ВАНЕ НА
Н
ЖИМЕНТИ
И И ПРОГ
ГРАМИ
АНГАЖ

5.1

Резюме
е

ВЪЗДЕЙСТВ
ВИЕТО:

ПОЕТИ

По отнош
шение на зд
дравето и б езопасносттта на насел
лението, сттратегията на ДПМ е
да изпъл
лнява прогр
рами, които допринася
ят за поддъ
ържане на зздравето на
а работна
сила и местнатаобщ
м
щественостт. Настоящи
ият документ очертаваа ангажиме
ентите на
ДПМ и подхода за намалявване на ри
исковете за здраветоо, безопас
сността и
селението, които мож
же да въз
зникнат пря
ряко или косвено в
сигурносттта на нас
резултат от реализи
ирането на Проекта.
ДПМ Круумовград възложи и п
проведе Оценка на въздействие
в
ето върху околната
среда, ко
оято включва Оценка
а на здрав
вето, безоп
пасносттаа и сигурно
остта на
населени
ието, с цел
л да опред
дели потенциалните негативни
н
ррискове, св
вързани с
различни
ите фази на
а Проекта. Т
и са представени в Тааблица 5-2. Някои от
Тези мерки
съществе
ените риско
ове, които ттрябва да се
е имат пред
двид, включчват:












Вероя
ятност от натоварва
ане и/или допълнит
телни нужд
ди от ме
едицинско
обслуужване, свъ
ързани с п
притока на работна сила от друуги населени места
извън
н разглежда
ания район (Study Area
a);
Вероя
ятност от натоварване
н
е и/или допълнителна
а нужда отт обществен
ни услуги
като потреблени
п
ието на вод
да и третир
рането на отпадъчнитте води, св
вързано с
прито
ока на работтна сила отт други насе
елени места
а извън раззглеждания район;
Вероя
ятност от натоварван
н
е и/или до
опълнителни нужди отт социални услуги в
резул
лтат от увел
личение на стреса в се
емействата и насилиетто;
лтат от зло
Вероя
ятност от не
егативни пр
ромени в об
бщественос
стта в резул
оупотреба
с алко
охол и нарккотици, свъ
ързани с пр
ритока на ра
аботници от други мес
ста извън
разглеждания ра
айон
Верро
оятни промени в здра
авния стату
ус на населението, коиито са прич
чинени от
внеза
апно разпро
остранение на заразни и незараз
зни заболяявания, включително
болессти предава
ани по поло
ързани с пр
риток на рааботна сила
аот места
ов път, свъ
извън
н разглежда
ания район ;
Вероя
ятност от натоварване
е на трафикка и трансп
портната мррежа във вр
ръзка със
строи
ителните и производст
п
вени дейно
ости; и
Вероя
ятни пром
мени в ка
ачеството на водите
е и въздууха, свърззани със
строи
ителните и производст
п
ости.
вени дейно

алните въздействия о
от производ
дствената дейност
д
(заа които се изискват
Потенциа
мерки за намаляван
не на риско
овете) са съ
ъпътствани
и и от въздеействия, ко
оито имат
ал да подо
обрят здраввето, безоп
пасността и сигурносттта на нас
селението
потенциа
посредсттвом3:



3

Подоб
брен достъ
ъп на насселението до здравн
ни заведенния в резултат на
рехаб
билитирани или разши
ирени пътищ
ща;
Подоб
брена здравна инфрасструктура;
Повиш
шена осъзн
натост относсно здраветто на служи
ителите;

Доклад
д за оценка на
а социалното
о въздействие
е
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Подоб
брен станд
дарт на ж
живот на пряко и непряко ззаетите сл
лужители,
благо
одарение на
а по-добритте доходи за домакинс
ствата им; и
Подоб
брен стандарт на живот за уязвимите
е групи и семейств
вата им,
включ
чително под
дкрепа за ввъзрастните
е хора в съо
ответните д
домакинства
а.

имите меркки за контр ол и Планъ
ът за здрав
ве, безопассност и сигу
урност на
Необходи
населени
ието (ЗБСН) ще бъдатт разработв
вани на баз
зата на съб
браната инф
формация
и ще бъд
дат адаптир
рани, така чче да отгов
варят на рисковете, ид
дентифицир
рани чрез
Оценката
а на социал
лното възде
ействие. .

5.2

Ключов
ви общнос
сти и заин
нтересов
вани стран
ни
Ключовитте общнос
сти и заин
нтересованите страни
и, които сса от знач
чение по
отношени
ие на насто
оящия План
н за управле
ение са дад
дени в Табл
лица 5-1.
Таблица 5-1:
5
Идентиф
фицирани заи
интересован
ни страни
заинтерес
сованастрана
а

д
ереси
Сфера на дейност/инте

Министерсство на иконо
омиката, енер
ргетиката и
туризма;

Концедент – предоставяя на концесио
онера
а добив на под
дземни богаттства.
концесия за

Министерсство на околн
ната среда и вводите/
Изпълните
елна агенция по околна ср
реда;

Одобрени оценки:
о
ОВОС
С и трансгран
нично
въздействие
е, комуникациия с Република Гърция
по екологични въпроси, ссвързани с
реализирането на Проеккта.

Министерсство на земед
делието и хра
аните /
Изпълните
елна агенция по горите

Собственик на Държавенн горски фонд
д на
територията
а на Проекта – 134 ха

Регионалн
на инспекция по околната ссреда и
водите (РИ
ИОСВ) - Хаско
ово;

Контрол на околната срееда, процеду
ури по
ОВОС, оцен
нки на съвмесстимост

Басейнова
а Дирекция за
а управление на водите
„Източнобе
еломорски ра
айон” – гр. Пл
ловдив (БДИБР Пловд
див).

Управление
е на водите - подземни и
повърхностн
ни води, издааване на разр
решителни
за водополз
зване и заусттване;

Южноценттрално държа
авно предприяятие,
Смолян/ Те
ериториално поделение - Държавно
горско стоп
панство Крум
мовград;

Изпълнение
е на планове за управлени
ие на
горските тер
ритории, отгооваря за упра
авлението
на държавните горски тееритории в Ад
да тепе

Регионалн
на здравна ин
нспекция – Къ
ърджали

Осигурява методическа,
м
консултативна и
експертна помощ за опаззване на общ
щественото
здраве;
азработванетто и изпълнението на
Участва в ра
регионални програми и ппроекти за оп
пазване и
подобряване на обществвеното здраве.

Агенция пъ
ътна инфрасттруктура – Къ
ърджали

Отговаря за
а поддръжкатта на пътната
а
инфраструктура

Община Кр
румовград

Собственик на болницатта в гр. Крумо
овград

Общински съвет - Крумовград

Местен парл
ламент: гласуува, изменя и
упражнява контрол
к
върхху общинския бюджет и
неговото изпълнение; од
добрява съответните
ма решения зза придобива
ане,
отчети; взем
управление и продажба на общинска
т; определя пправомощията на
собственост
кмета.
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общинскитте основни и средни
с
учили
ища,
детските гр
радини, Общински детски комплекс
и Комплексс за социални
и услуги за де
еца и
семейства в риск.Дневе
ен център за деца и
лица с увреждания

Образовате
елни институцции

НПО

Евро генера
ация - това сее счита за еди
инственото
действащо НПО в регионна. Ако бъдатт
О, които
установени или създадеени други НПО
имат интере
ес към проектта, имената им
и ще
бъдат добав
вени към спи съка.

Български червен кръстт - Кърджали

Хуманитарн
на доброволчческа организация,
която работи според устаава и принци
ипите на
движението
о Международ
ден червен кр
ръст и е
ангажирана в осигуряваннето на помощ на хора,
ствия пострадали от кризи и прриродни бедс
подобряване на живота иим, защита на
достойнство
ото и облекчааване на стра
аданията
им.

Населени места - Побе
еда, Белагуш,, Кеменик,
Копривникк, Скалак, Син
нап, Щърбина
а, Кокошар,
Ладово, Со
ойка, Битово,, Чобанка 1 и 2, Къпел и
Звънарка.

Към този мо
омент не са иидентифицира
ани нито
техни лидер
ри, нито пред
дставители. Някои
Н
села
не са населени или иматт малобройно
о
население. Кметът на с. Звънарка е Тахсин
Т
Ибрям.
местник на с. Овчари е Зю
юлбие
Кметски нам
Ахмед.
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Таблица 5-2: Реззюме на Плана за
а управление на зздравето, безопас
сността и сигурно
остта на местното население
Потенциален рисск

Територи
иален
обхват на
въздейсттвие

Меркки за намаляване на
н риска и въздейс
ствието (Ангажиме
енти и
прогр
рами на ДПМ)

Отговорник

Не е налице актууална информация
я за
заболеваемостта
а в населените мес
ста
около минния обе
ект

Населени места
около бъ
ъдещия
рудник



А
Актуализиране на информацията
и
за здравния
з
статус на
а
н
населените места около
о
Ада тепе

рши специалист
Стар
"Връзки с общественос
стта"



Състояние на зем
меделските култур
ри и
почвите

Населени места
ъдещия
около бъ
рудник

рши специалист
Стар
"Връзки с общественос
стта"

Устойчивост и на
апуквания на къщите в
населените местта около минния об
бект

Населени места
около бъ
ъдещия
рудник



П
Проучване на сегаш
шното състояние на
н почвите и земед
делските
култури
С
Срещи с местни фе
ермери за предста
авяне на резултати
ите от
п
проучването и пред
дложените мерки за
з възстановяване на
п
почвите (ако е необ
бходимо).
И
Изготвяне на докла
ад с оценка на усто
ойчивостта на сгра
адите и
п
популяризиране на
а резултатите.

Недостатъчна ясснота на социалнитте
ползи от проекта
а

Община
рад и
Крумовгр
села/маххали около
минния о
обект



Стар
рши специалист
"Връзки с общественос
стта"

Липса на информ
мация за нивата на
а
запрашаване и ш
шум населените ме
еста в
близост до минни
ия обект

Населени места
около бъ
ъдещия
рудник



П
Преработване и до
оговаряне с община
ата и комуникиран
не на
ссоциалния пакет;
П
Популяризиране на
а социалните ползи от проекта в сфе
ерата на
ссоциално-икономич
ческото влияние.
И
Инсталиране на измервателно обору
удване с онлайн си
истема за
трансфер на данни
и;
П
Публикуване на събраните екологичн
ни данни на уебсай
йт;
П
Представяне, скрин
нинг и мониторинг на данните от най
й-близките
н
населени места.
Д
ДПМ ще съдейства
а за подобряване на
н здравната
и
инфраструктура.

Стар
рши специалист
"Труд
дова безопасност и
обуче
ения"

Фаза преди строи
ителството








Главен еколог

Спец
циалист "Връзки с
обще
ествеността"

Фази на строител
лство, експлоатаци
ия и закриване
Засилен натиск в
върху здравните ус
слуги и
инфраструктура. Напливът на нови
и
а към
работници от друуги населени места
района на проектта ще повиши
изискванията към
м наличните в мом
мента
здравни услуги
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Разпространение
е на заразни болес
сти.
Напливът на нови работници от др
руги
населени места ккъм района на про
оекта
ще увеличи случаите на заразни
болести.

Населени места
ъдещия
около бъ
рудник



К
Кампании за повиш
шаване на информи
ираността по здравни и
ххигиенни въпроси и как се разпростра
аняват тези болестти.

циалист "Връзки с
Спец
обще
ествеността"

Увеличаване на н
незаразните болес
сти.
Възможно излага
ане на материали, за
които е известно, че причиняват
незаразни болестти.

Населени места
около бъ
ъдещия
рудник



Главен еколог и Старш
ши
специалист "Трудова
безопасност и обучени
ия"

Заболявания и на
аранявания на
служители/ местн
ни хора, изложени на
опасни отпадъци
и поради неправилното
им депониране, сслаб контрол върх
ху
транспортиранетто им до местата за
а
депониране и лошо управление на
съответните депа
а.

На теритторията на
рудника и в
ите места
населени
около не
его

Емисии от оборуд
дване и моторни
превозни средств
ва

Зони на о
обекта и
крайпътн
ни зони,
които въздействат
на обекта
аи
околните
е
територи
ии

Щ
Ще се предоставя информация
и
за всички опасни матер
риали и
м
мерките за контрол
л както на територи
ията на рудника, та
ака и в
ссамите превозни ср
редства, които ги транспортират.
т
Щ
Ще се положат макксимални усилия на
аселението да не бъде
и
излагано на такива опасни вещества.. Ако това все пак се случи,
щ
ще бъде обучен персонал, който да контролира
к
и смекч
чи
п
последиците.
К
Контрол върху тран
нспортирането и де
епонирането на оттпадъци н
на и извън територията на рудника
Д
Да се гарантира, че
е се използват сам
мо легални депа за
а
о
отпадъци. Поддърж
жане на регистър за
з всички видове отпадък,
о
н
напускащи територ
рията на обекта.
О
Обучение на персонала по въпроси, касаещи
к
опасните
м
материали, които могат
м
да бъдат откр
рити на територията на
о
обекта и мерките, които
к
следва да се
е предприемат при
е
евентуален разлив или пътен инциде
ент със средство,
п
превозващо такива
а опасни материали.
Т
Транспортните дейности с камиони ще
щ се извършват са
амо през
ссветлата част на де
еня;
В
Внимание към устр
ройството на камио
оните; да се избягв
ват
а
ауспухови тръби, ко
оито са обърнати към
к
повърхността на пътя;
П
Проверки за състоянието и поддръж
жка на всички МПС и
о
оборудване;
И
Използване на мод
дерни и добре прое
ектирани МПС и об
борудване
и
П
Периодичен монито
оринг
К
Контрол върху спаззването на огранич
чението върху скор
ростта
Д
Движение на самос
свалите до 22:00 часа;
Щ
Ще се следи да не се претоварват камионите и когато е














Прах от транспор
ртиране и МПС по
пътищата

Проект № 7879140150

Зони на о
обекта и
крайпътн
ни зони,
които въздействат
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рши специалист
Стар
"Труд
дова безопасност и
обуче
ения" и Главен еко
олог

Главен еколог

Главен еколог

РАМКОВ ПЛАН ЗА УП
ПРАВЛЕНИЕ НА ЗДР
РАВЕТО, БЕЗОПАСН
НОСТТА И
СИГУРНОСТТ
ТА НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ
Н

ПРОЕКТ ЗА ДОБИ
ИВ И ПРЕРАБОТКА НА ЗЛАТОСЪДЪРЖА
АЩИ РУДИ,
OБЩИ
ИНА КРУМОВГРАД, БЪЛГАРИЯ
НОЕМ
МВРИ 2014
на обекта
аи
околните
е
територи
ии




Пътни произшесттвия/ катастрофи

На обектта и
пътищатта извън
обекта








Повърхностният отток от пътищата
а,
строителните обе
екти, ИССМО и др
руги
нарушени терени
и може да съдържа
а
повишени концен
нтрации на разтвор
рени
твърди частици и
или замърсители.
Потенциално възздействие върху
качеството на водите на р. Крумови
ица

На обектта.
Въздейсттва върху
обекта и околните
територи
ии











н
необходимо, да бъд
дат покрити;
К
Контрол върху влаж
жността на извозни
ите пътища чрез оросяване;
о
и
М
Мониторинг на прах
ховите емисии (следва да бъдат в гр
раниците,
о
определени от най--добрите международни практики)
К
Контрол върху спаззването на огранич
чението върху скор
ростта
Щ
Ще се следи да не се претоварват камионите и когато е
н
необходимо, да бъд
дат покрити;
Р
Разследване на причините и въвежда
ане на по-стриктни
и мерки,
а
ако е необходимо.
П
Поставяне на знаци
и за ограничаване на скоростта
И
Информиране на местното
м
население
е
В
Всички мерки са оп
писани в отделен План
П
за организаци
ия на
д
движението
П
Повърхностният оттток ще се събира в канавки и ще се отвежда в
зумпфовете на ИСС
СМО, и от там ще се изпомпва към резервоар
р
за води;
М
Максимално рецикл
лиране на отпадни
ите води от произв
водството;
И
Изграждане на ИСС
СМО с цел да се иззбегне изпускане на
н
и
избистрени и дрена
ажни води (които се
с връщат обратно
ов
п
производствения процес);
П
Повърхностният оттток ще се отвежда
а в зумпфовете на ИССМО, и
о
от там ще се изпом
мпва към резервоар
р за води; Периоди
ични
и
инспекции и поддръ
ъжка на зумпфоветте и др.; и
Щ
Ще се извършва мо
ониторинг на водитте.
Щ
Ще бъде извършен
на оценка на риска от наводнения.

рши специалист
Стар
"Труд
дова безопасност и
обуче
ения" и Главен еко
олог

Главен еколог

Въздействие вър
рху повърхностните
е води
по време на наво
однения.

На обектта.
Въздейсттва върху
обекта и околните
територи
ии

Пробив на резервоарите за вода би
и наводнение и
могъл на причини
замърсяване на п
повърхностни води
и.

На обектта.
Въздейсттва върху
обекта и околните
ии
територи



П
Проектирано на базза на съществуващ
щите стандарти и инженерни
и
п
практики за язовири.

Опер
ративен Директор

В етапа на строителните работи ще
е има

На обектта.



Щ
Ще се извършва мо
ониторинг

Главен еколог

Проект № 7879140150
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Стар
рши специалист
"Труд
дова безопасност и
обуче
ения"

РАМКОВ ПЛАН ЗА УП
ПРАВЛЕНИЕ НА ЗДР
РАВЕТО, БЕЗОПАСН
НОСТТА И
СИГУРНОСТТ
ТА НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ
Н

ПРОЕКТ ЗА ДОБИ
ИВ И ПРЕРАБОТКА НА ЗЛАТОСЪДЪРЖА
АЩИ РУДИ,
OБЩИ
ИНА КРУМОВГРАД, БЪЛГАРИЯ
НОЕМ
МВРИ 2014
значителен шум

Въздейсттва върху
обекта и околните
територи
ии

Потенциално ико
ономическо въздей
йствие
върху поминъка н
на домакинствата

На обектта.
Въздейсттва върху
обекта.

Загуба на общесттвени удобства - хижа
х
и
бунгала под върхха на Ада тепе.







О
Оперативните дейн
ности в рудника ще
е се извършват сам
мо през
ссветлата част на де
еня;
О
Ограничение на ско
оростта на движен
ние на обекта; и
Н
На работниците ще
е бъдат осигурени ЛПС
К
Където е възможно
о ще бъда наемани
и местни хора; и
И
Изпълнение на рам
мка за възстановяв
ване на поминъка (LRF)
(

Спец
циалист "Връзки с
обще
ествеността"



П
Преговори за компе
енсаторна сделка с местните власти
и за
загубата на общесттвените удобства. Сделката трябва да
д е от
п
полза за двете стра
ани и да стане час
ст от Социалния па
акет на
К
Компанията.

Стар
рши специалист
"Връзки с общественос
стта"




П
Постоянен преванттивен контрол на емисиите.
П
Прилагане на ефекктивен метод за взривни работи и екс
сплозиви,
които ще генериратт по-ниски нива на токсични газове.
Д
Добър проект на съ
ъоръженията и изп
ползване на модерни
м
машини и оборудва
ане, и
М
Мониторинг на каче
еството на въздуха
а
И
Инженерният проеккт на открития рудник е проектиран по
п начин,
който осигурява огр
раничаване на запрашаването в чаш
шата на
р
рудника;
Щ
Ще се имат предвид метеорологичните условия;
П
Пробивните машин
ни за взривни отвор
ри ще бъдат обору
удвани с
ф
филтърни системи за ограничаване на
н запрашаването..
О
Оросяване с вода при
п извършване на
а изкопни работи; и
Н
На работниците ще
е бъдат осигурени подходящи ЛПС
Ц
Цялото минно обор
рудване ще се подд
държа добро състо
ояние и
щ
ще се спазват норм
мативните изисквания на ЕС;
Д
Добивът (изкопни дейности
д
и извоз с камиони) и взривн
ните
р
работи ще се прове
еждат по график са
амо в светлата час
ст на деня;
П
Предвижда се мони
иторинг на въздейс
ствието от шум и вибрации
в
б
близките населени места.

Главен еколог

Етап на експлоаттация на обекта
Газови емисии отт машини, съоръже
ения и
дейности (напр. в
взривни работи) (с
според
разчетите, количествата няма да бъдат
б
нцентрациите ще бъдат
б
значителни и кон
под максимално допустимите)
Прах от добивнитте дейности - проб
бивни,
взривни и разтов
варни дейности

По време на експ
плоатационната де
ейност
ще се чува шум, главно при
първоначалните изкопни дейности, до
навлизане в дълб
бочина; не се очакква
нивата на шум да
а надвишават
допустимите норми.

Проект № 7879140150

На обектта.
Въздейсттва върху
обекта и околните
ии
територи

На обектта.
Въздейсттва върху
обекта и околните
ии
територи

На обектта.
Въздейсттва върху
обекта и околните
ии
територи
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Главен еколог

Главен еколог и Менид
джър
"Проекти"

РАМКОВ ПЛАН ЗА УП
ПРАВЛЕНИЕ НА ЗДР
РАВЕТО, БЕЗОПАСН
НОСТТА И
СИГУРНОСТТ
ТА НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ
Н

ПРОЕКТ ЗА ДОБИ
ИВ И ПРЕРАБОТКА НА ЗЛАТОСЪДЪРЖА
АЩИ РУДИ,
OБЩИ
ИНА КРУМОВГРАД, БЪЛГАРИЯ
НОЕМ
МВРИ 2014







О
Откритият рудник е проектиран по на
ачин, който миними
изира
ш
шума и вибрациите
е.
И
Използване и поддържане, доколкото
о е възможно, на
ш
шумозаглушително
о оборудване на вс
сички машини и съоръжения;
И
Изграждане на шум
мозаглушителни па
анели, ако е необх
ходимо;
П
Прилагане на най-д
добрите практики във
в взривните работи,
и
избягване на втори
ично взривяване, анализ на данните от
м
мониторинга и ако е необходимо, рев
визиране на паспор
ртите за
в
взривните работи, и
П
Поддържане на връ
ъзка с местните хо
ора.

Етап на закриван
не
Потенциален ико
ономически спад при
закриването

Проект № 7879140150

Територи
иите в
близост д
до обекта

Page 5-21



Щ
Ще бъдат изпълняв
вани планове, коитто да предотвратятт такъв
и
икономически спад.

рши специалист
Стар
"Връзки с общественос
стта"

РААМКОВ ПЛАН ЗА
З УПРАВЛЕНИ
ИЕ НА ЗДРАВЕ
ЕТО, БЕЗОПАС
СНОСТТА И
СИГУ
УРНОСТТА НА
А МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ
Н

П РОЕКТ ЗА ДО
ОБИВ И ПРЕРА
АБОТКА НА ЗЛ
ЛАТОСЪДЪРЖ
ЖАЩИ РУДИ,
OБЩИНА К РУМОВГРАД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ 2014
НОЕМ

6.0

ГРАФИ
ИК ЗА ИЗП
ПЪЛНЕН
НИЕ

6.1

Преглед
д и актуал
лизиране на насто
оящия Пла
ан за упраавление
Настоящият План за управвление ще
е се преразглежда ежегодно, и при
имост, за да
д отразяв а промените в обсто
оятелстватаа или опер
ративните
необходи
нужди на
а Проекта. Като отгговорник за
а реализац
ция на Пл
лана, Опер
ративният
директор
р отговаря за
з изменени
ията/ревизи
иите на наст
тоящия Плаан за управ
вление.
Ако са необходими съществен
ни промени
и в операти
ивните про цедури, настоящият
у
е ще бъде и
изменян коггато е необх
ходимо.
План за управление
Всички пр
ромени/рев
визии на на
астоящия Пл
лан за упра
авление щее бъдат пуб
бликувани
в Sharepo
oint или подобна платтформа, с цел
ц
да се гарантира,
г
че целият персонал
на Проеккта има досттъп до посл
ледната му версия.

Проект № 7879140150
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РАМ
МКОВ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИ
ИЕ НА ЗДРАВЕ
ЕТО, БЕЗОПАС
СНОСТТА И
СИГУ
УРНОСТТА НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ
Н

П РОЕКТ ЗА ДО
ОБИВ И ПРЕРА
АБОТКА НА ЗЛ
ЛАТОСЪДЪРЖ
ЖАЩИ РУДИ,
OБЩИНА К РУМОВГРАД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ 2014
НОЕМ

7.0

МОНИТ
ТОРИНГ

7.1

Общ пр
реглед на изискван
нията към
м монитор
ринга
Мерките за монито
оринг, които
о ще се изпълняват на всички етапи на Проекта,
д оценяв
ват съотве
етствието с нормати
ивната базза(виж Раздел 2.0
трябва да
Нормати
ивни изискв
вания) и са описани в настоящия
н
раздел.
Предлож
жените мер
рки за мон
ниторинг ще
щ осигуря
яват спазвване на за
аконовите
изисквания и поетитте ангажиме
енти по Про
оекта.

7.2

Ключов
ви индика
атори за п
представя
янето (KP
PI)
Таблицатта долу (Та
аблица 7-1) обобщава предложен
ните ангажиименти и пр
рограми и
съответните индикатори, които
о ще бъдат следени.
Таблица 7-1:
7
Ключови
и индикатори
и за представянето (KPI))
Етап
проекта

на

Анга
ажименти, п
програми
и дейности,
д
н
насочени
към
намалява
ане
на
риск
ковете
и
възд
действията

Индикатор
И

Времев
ва рамка

Проектира
ане и
подготовка
а
за
строителсттвото

Описанието е вкл
лючено в
лица 5-2 Ре
езюме на
Табл
Плана за управл
ление на
авето, безоппасността
здра
и
сигурносттта
на
на
аселение
месттното
(ПУЗ
ЗБМН)

Събиране
С
на всички даннни
за сегашното
о състояниее и
анализ
а
на резултатите

До зап
почване на
строите
елните
работи..

Строителсство

Описанието е вкл
лючено в
лица 5-2 Ре
езюме на
Табл
Плана за управл
ление на
авето, безоппасността
здра
и
сигурносттта
на
на
аселение
месттното
(ПУЗ
ЗБМН)

Общ
О
брой не
есъответствияя с
мерките
м
за
здрааве,
безопасност
б
и сигурност на
населенние
местното
м
(д
дадени в Таблица 4..1),
тряб
се
които
бва
да
минимизират.
м

уща база
На теку

Производсство

Описанието е вкл
лючено в
лица 5-2 Ре
езюме на
Табл
Плана за управл
ление на
авето, безоппасността
здра
и
сигурносттта
на
месттното
на
аселение
(ПУЗ
ЗБМН)

Минимизиран
М
е на жалбитее и
оплакванията
о
във връзка ссъс
здравето, бе
езопасността и
сигурността
с
на
местноото
население
н

На теку
уща база

Закриване
и
ция
рекултивац

Описанието е вкл
лючено в
Табл
лица 5-2 Ре
езюме на
Плана за управл
ление на
здра
авето, безоппасността
и
сигурносттта
на
ение
месттното населе

Оплакванията
О
а
и
несъответстви
н
ията
спряямо
настоящия
н
План
П
да бъд
дат
нула
н

уща база
На теку

Проект № 7879140150
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РАМ
МКОВ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИ
ИЕ НА ЗДРАВЕ
ЕТО, БЕЗОПАС
СНОСТТА И
СИГУ
УРНОСТТА НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ
Н

П РОЕКТ ЗА ДО
ОБИВ И ПРЕРА
АБОТКА НА ЗЛ
ЛАТОСЪДЪРЖ
ЖАЩИ РУДИ,
OБЩИНА К РУМОВГРАД, БЪЛГАРИЯ
МВРИ 2014
НОЕМ

8.0

ОБУЧЕ
ЕНИЕ
Обучения
я, предвиде
ениза Старш
ши специал
лист "Връзкки с общесттвеността":









Въвед
дение в мис
сията, визи ята, ценнос
стите и целите на Ком панията
Въвед
дение в оргганизационн
ната структтура, работн
на среда, поолитики и практики
п
Прави
ила за здра
аве и безопа
асност
Разви
иване на умения
у
за управление
е на ефекктивността и ефикасн
ността на
проце
есите в компанията
Позна
аване на ра
азличните стилове на
а лидерство
о, управленние на конфликти и
предсставяне на
а техники за моти
ивиране, необходими
н
и за ефе
ективната
организация на хора
х
Разви
иване на ум
мения за спр
равяне с пр
роблеми и вземане
в
на решения
Предсставяне на комуниккационните
е канали, използванни от ком
мпанията,
разви
иване на техники за
а даване на обратн
на връзка и управл
ление на
резул
лтатите, пос
стигани от сслужителите

я, предвиде
ениза млад ши специал
листи "Връз
зки с общесствеността"":
Обучения







Въвед
дение в мис
сията, визи ята, ценнос
стите и целите на Ком панията
Въвед
дение в оргганизационн
ната структтура, работн
на среда, поолитики и практики
п
Прави
ила за здра
аве и безопа
асност
Подоб
бряване на уменията зза по-добра
а ефективно
ост на рабоотното мястто
Подоб
бряване на
а екипната
а ефективн
ност и сът
трудничестввото в рамките на
работтния процес
с
Подоб
бряване на уменията зза презенти
иране и ком
муникация

я, предвиде
ени за охра ната на обе
екта:
Обучения



Здрав
вословни условия
у
на
а труд и познаване на правиилата за здраве
з
и
безоп
пасност на работното
р
м
място
Въвед
дение - За
апознаване
е с работн
ната среда, корпораттивните по
олитики и
практики, орган
низационна та структу
ура. Запоз
знаване с мисията, визията,
остите и цел
лите на Ком
мпанията
ценно

е запознае съответнитте институц
ции с намеррението си наетия
н
от
ДПМ Крумовград ще
онал, отговарящ за оххраната, да следва нас
соките, излоожени в Ста
андарт за
нея персо
изпълнен
ние 4 (23) на
н ЕБВР и Доброволн
ните принципи за безоопасност и човешки
права. Др
ружеството ще гаранти
ира, че охр
раната на об
бекта е под
дходящо обучена как
да комуникира с жителите и как да
а действа в рамкитте на действащото
ателство. ДПМ
Д
Крумо
овград ням
ма да позволява изпоолзването на сила,
законода
освен акко тя не се използзва за пр
ревантивни и отбраннителни це
ели, и е
пропорци
ионална на вида и раззмера на заплахата. Жителите
Ж
нна района ще
щ бъдат
информи
ирани, че на
а територи
ията на обе
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I.

МАНДАТНОСТ
1. Конференцията на страните, подписали Конвенцията за трансграничните последствия
от индустриални аварии и Срещата на страните по Конвенцията за опазване и
използване на трансгранични водни течения и международни езера предостави мандат
на Съвместната експертна група по водни и индустриални аварии да изготви насоки за
безопасност и обобщение на добрите практики при управление на хвостови
стопанства1. Този мандат е взет предвид в Работния план, изготвен от Конвенцията за
дейността на Съвместната експертна група по водни и индустриални аварии
(ECE/CP.TEIA/2006/9 и ECE/MP.WAT/2006/7 раздел III, параграф 15). Работният план
бе приет от управляващите органи и на двете Конвенции на срещите им в Рим (1517.11.2006) и Бон, Германия (20-22.11.2006).
2. Властите, операторите на хвостови стопанства и обществеността следва да прилагат
тези насоки и добри практики, чиято цел е да спомогнат за ограничаване броя на
авариите в хвостовите стопанства и за намаляване на тежките им последствия за
човешкото здраве и околната среда.

II.

ВЪВЕДЕНИЕ
1. Има все повече доказателства и факти за това, че негативните екологични последици за
трансграничните водни течения и/или международните езера могат да бъдат причинени
от непланирано и широкомащабно, трансгранично движение на опасни материали в
резултат на аварии в хвостови стопанства.
2. Подобни аварии в хвостови стопанства допринасят за трансграничното замърсяване на
околната среда посредством масираното движение на опасни отпадъци (най-често
хвост, съдържащ тежки метали и опасни/ токсични съединения) под формата на
неразтворени твърди частици и разтворени вещества.
3. Екологичното замърсяване на такива водни потоци и свързания с това риск или
увреждане на човешкото здраве, инфраструктурата и екологичните ресурси, могат да
влошат отношенията между съседски държави.

1

В настоящите насоки, терминът хвостово стопанство обхваща всички структури, необходими за обработката на минни
отпадъци, като хвостохранилища, стени на хвостохранилища, залята площ, водно огледало, хвостопроводи, където:

Хвост е финозърнестият отпадък, който остава след извличане на металите и другите полезни компоненти от рудата чрез
съответните технологични процеси. Отпадъкът се генерира в края на технологичния процес, като големината на частиците
обикновено е от 10 µm до 1.0 mm.
Хвостохранилище е съоръжение за депониране на хвост. То може да включва преградни стени (залята площ и водно
огледало), съоръжения за избистряне на водите и преливници. Хвостохранилище могат да бъдат и открити рудници, сухо
депониране, езера или подземни съоръжения за съхранение.
Стена на хвостохранилище е земно-насипна стена или стена от хидроциклониран хвост. Терминът "стена на
хвостохранилище" обхваща диги, стени и др. преградни съоръжения за задържане на хвост и избистрени води от утаяването
на твърдата фаза, които се изграждат по контролиран начин.
Залята площ е площта за съхранение/ обемът, създаден от стените на хвостохранилището или съответно мястото, където се
депонира и съхранява хвоста. Границите на залятата площ се определят от стените на хвостохранилището и/или от
естествени/ природни прегради.
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4. Подобни са рисковете при всички категории хвостови стопанства: активни, пасивни/
неактивни, занемарени, временно или окончателно изведени извън експлоатация,
изоставени или безстопанствени. Особена тревога предизвиква големия брой
занемарени, изоставени или безстопанствени хвостови стопанства, които не са обект на
активен мониторинг или поддръжка.
5. Хвостовото стопанство е сериозна капитална инвестиция и неразделна част от
миннодобивните и преработвателни дейности. Правилната експлоатация на хвостовото
стопанство е ключов фактор за общия успех на един миннодобивен проект и свързаните
с него индустриални процеси.
6. Цялостното значение на хвостовите стопанства както за икономическата
жизнеспособност, така и за социалната и екологична допустимост на минните дейности
на дадена компания, е често подценявано. Поради факта, че няма пряка финансова
възвращаемост от проектиране, изграждане, експлоатация и рехабилитация на
хвостохранилище, има опасност да се заделят недостатъчно управленски и финансови
ресурси за проектирането, експлоатацията, управлението и/или извеждането от
експлоатация на съответните му преградни съоръжения.
7. Подчертано погрешен подход е поставянето на нисък приоритет върху безопасността на
хвостовите стопанства, тъй като лошата поддръжка на преградните съоръжения на едно
хвостохранилище често доказва, че е основен или значим фактор, допринасящ за лошата
международна статистика на авариите и инцидентите, свързани с тях.
8. Аварии с разлив на хвост, като тази в Бая Маре (Румъния, януари 2000г.) са
свидетелство за това, че повредите и инцидентите в хвостовите стопанства могат да
имат сериозни последици за околната среда и за екологичните услуги по отношение на
човешкото здраве, както и за обществения имидж на минните компании.
9. Подобни аварии и инциденти представляват сериозен разход за една компания, тъй като
са свързани с аварийни действия, почистване на разлива и ремонтни дейности,
нарушаване на производствения процес, искове за обезщетения, съдебни дела,
непланово закриване и спад в стойността на акциите на компанията оператор. Ето защо,
разходите, които една компания би имала в случай на подобна авария, надвишават в
пъти тези, предназначени за осигуряване на необходимите и адекватни нива на
безопасност и контрол с цел предотвратяване на подобни инциденти.
10. Авария в което и да е хвостохранилище по света може бързо да повлияе на
общественото мнение и регулаторната рамка за всички останали дейности на
компанията-оператор, както и на цялата минна индустрия. Репутацията на минните
компании е важна предпоставка за насърчаване на миннодобивните дейности в рамката
на отделните национални стратегии за развитие. Негативните последици от подобни
индустриални аварии могат допълнително да бъдат утежнени, ако са се превърнали в
трансграничен проблем.
11. Подобен удар върху репутацията на индустрията и националните стратегии за развитие
е тема, която често се обсъжда в международните кръгове и намира отражение във все
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по-голямата публичност, която получава в цял свят благодарение на Европейската
комисия (посредством Директивата ѝ за минните отпадъци), Програмата на ООН за
околна среда (UNEP), Международния съвет по минно дело и метали (ICMM), Проектът
за минно дело, минерали и устойчиво развитие, Световния форум на министерствата по
минно дело, Световния фонд за дивата природа и международната среща на върха за
устойчиво развитие (2002г.). Тези организации насърчават минния и индустриален
сектор за постигане на безопасно и устойчиво развитие, при което безопасността на
хвостохранилищата е с висок приоритет.
12. Тези организации отчитат и икономическата значимост на добивните индустрии както
за държавните икономики, така и за тези на местно ниво, като тук спадат икономики във
всички етапи на тяхното развитие. Освен това се отчита и факта, че минният сектор
може да представлява първия значим източник на преки чужди инвестиции в някои
страни. В тези случаи минната индустрия може да има определяща роля за полагане
основите на икономическото и социално развитие в тези страни.
13. Експлоатационният срок на едно хвостово стопанство може да продължи няколко
десетилетия. Както добивът, така и преработката на минерални ресурси се развиват
непрекъснато. Начинът, по който реално се използва едно хвостово стопанство спрямо
това как е било първоначално проектирано, използвано и поддържано, може сериозно да
се промени в рамките на експлоатационния му срок.
14. Все още има недостатъчен опит по отношение на дългосрочното състояние и
стабилност на хвостовите стопанства след извеждането им от експлоатация. В контекста
на хвостохранилищата, под "дългосрочно" следва да се разбира период от 1000 години и
повече. Макар че разполагаме с все повече информация, болшинството от
хвостохранилищата, закрити и санирани към днешна дата (2007) са изведени от
експлоатация преди по-малко от две десетилетия. Ето защо опитът в тази сфера
непрекъснато се развива.
15. Потенциалът за хронично екологично замърсяване и сериозните рискове, свързвани с
депозитите на минни отпадъци, могат да са дългосрочни. Има много примери, в които
останките от хвост и отпадъците от минни дейности, датиращи отпреди няколко века
или дори хилядолетия, продължават да замърсяват околната среда. Това налага
необходимостта от правилна експлоатация и закриване на хвостохранилищата и
табаните за минни отпадъци, използвани днес, ако искаме да избегнем недопустими
рискове или негативни последици в бъдеще.
16. В много държави няма подходяща регулаторна рамка относно изоставените и
безстопанствени обекти.
17. В тази връзка, глобалната минна индустрия, геотехничническите и свързани с тях науки,
международните
организации
за
безопасност
на
хвостохранилищата,
междуправителствените агенции и други са положили огромен труд за изготвяне на
насоки за изграждане и експлоатация на безопасни хвостови стопанства и техните
компоненти, най-вече хвостохранилища.
18. Предвид това и в контекста на рискове от аварии, допринасящи за трансгранично
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замърсяване, засягащо водните течения и международни езера, както и за да
подпомогнат националните власти и оператори на хвостови стопанства да гарантират
безопасността на тези съоръжения и допустимо ниво на риск, страните-членки на
Икономическия и социален съвет на ООН решиха да изготвят насоки за безопасност и
добри практики относно хвостохранилищата под формата на препоръки, които да
спомогнат за постигане на базово ниво на безопасност на този вид съоръжения.
19. Насоките бяха изготвени от Съвместната експертна група по водни и индустриални
аварии, чрез създадената за целта работна група с участието на доказани специалисти по
хвостохранилища и трансгранични аварии. При изготвяне на насоките е отчетен
приноса на регулаторните органи, оператори на хвостови стопанства, финансови
институции и НПО-та по време на семинара за безопасност на хвостохранилища,
проведен в Ереван на 12-14.11.2007г.
20. Създадената работна група разписа насоките въз основа на цялата документация,
изготвена от глобалната общност от учени, професионални организации и
междуправителствени агенции, работещи по темата за безопасност на
хвостохранилищата. Особено съществен е приносът на Европейската комисия, на
Международната комисия по големите язовири (ICOLD), на UNEP, ICMM и др.
Регулаторни органи като Европейската комисия освен това имат директиви и
регламенти, касаещи проектирането и експлоатацията на хвостови стопанства, а
ключови кредитни институции са разработили за своите инвестиции насоки за
проектиране и гарантиране на безопасността на такъв вид съоръжения. Не на последно
място, проектирането и експлоатацията на хвостови стопанства се разглежда в редица
международни документи и насоки относно индустриални аварии, управление на
химични вещества, оценка на околната среда и предоставяне на публична информация
за екологични рискове.
21. По-долу са представени препоръките и основните моменти от насоките и добрите
практики, изготвени от Икономическия и социален съвет на ООН за хвостовите
стопанства с цел предотвратяване на аварии (с основен акцент върху
хвостохранилищата) и ограничаване на възможността за негативни последици върху
околната среда, човешкото здраве и инфраструктурата. Документите са базирани до
голяма степен на одобрени и публикувани процедури за добри практики, за да се
гарантира съответствие с международните стандарти. Теми като сигурността на
съоръженията (напр. саботаж, злонамерени действия) и безопасността на работниците
не са разгледани в настоящите насоки. Независимо от това, те следва да се отчитат на
всеки етап от жизнения цикъл на хвостовите стопанства.

III.

Принципи за безопасност на хвостовите стопанства
1. Правителствата трябва да демонстрират лидерство и да създадат минимални
административни рамки, за да улеснят изграждането, безопасната експлоатация и
закриване на хвостови стопанства.
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2. Операторите на хвостови стопанства носят основна отговорност за тяхната безопасност
и за формулиране и прилагане на процедури за управлението ѝ, както и за използване на
различни технологични и контролни системи за подобряване на безопасността и
намаляване на риска.
3. Отчитайки общия контекст на съответните насоки и добри практики, хвостовите
стопанства следва да бъдат планирани, изграждани, експлоатирани и закривани по
начин, който е индивидуален за всяко съоръжение, тъй като се отчитат конкретните
климатични и хидроложки условия, топографията и геологията на съответния регион,
характеристиките на хвостовия материал и някои други условия.
4. Само компетентен и надеждно сертифициран (съгласно изискванията на националното
законодателство, регулаторна рамка и норми за управление на безопасността) персонал
трябва да участва в планирането, проектирането, изграждането, експлоатацията/
управлението и закриването на хвостови стопанства, като съответните компетенции на
персонала трябва да бъдат описани в плана за експлоатация и управление (вж.параграф
57).
5. Всички заинтересовани страни следва да отчетат значимостта на един систематичен
подход към планиране на безопасността на хвостовите стопанства. Спрямо всяко
отделно съоръжение трябва да се прилага подход, гарантиращ висококачествения му
жизнен цикъл на всички отделни фази - планиране, изграждане, експлоатация и
закриване.
6. Разбирането на процесите от жизнения цикъл на едно хвостово стопанство трябва да
присъства на етапа на планирането и проектирането му, и да бъде допълнително
доразвито чрез практически упражнения и симулации.
7. Безопасността на хвостовите стопанства зависи най-вече от хората, отговорни за
тяхното планирането и проектиране (и одобрение), строителните компании,
операторите, властите и търговските инспектори, спасителните служби и
професионалистите, ангажирани с дейностите по закриване и рекултивация. Ето защо
тези хора трябва да бъдат адекватно обучени и квалифицирани, както и сертифицирани,
когато това се изисква.
8. Хвостовите стопанства трябва да бъдат експлоатирани съобразно нормите за
изграждане, безопасност и опазване на околната среда в съответната държава,
отчитайки международно признаните най-добри практики в тази сфера, както и
съгласно плана за експлоатация и управление (оперативно ръководство), оценен и
одобрен от съответния компетентен орган.
9. Хвостовите стопанства трябва да се класифицират на база на оценка на риска,
отчитайки параметрите, посочени в приложението към настоящите насоки.
10. Когато се преценява най-оптималното разположение на хвостовото стопанство и как ще
се използва то след извеждането му от експлоатация, трябва да се отчетат различни
хидроложки и геоложки параметри, както и планираното земеползване.
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11. При наличие на хвостови стопанства, които представляват потенциален риск за
близките населени места и земеползването в региона поради своя размер или наличието
на опасни вещества, информирането и включването на тези населени места и хора
(съгласно и с международно утвърдени процедури) трябва да се осигури с цел изготвяне
на авариен план, който е разбираем за местната общност.
12. Проектите за изграждане на хвостови стопанства, които биха могли да причинят
неблагоприятни последици за околната среда и в съседни държави, трябва да бъдат
оповестени и обсъдени между правителствата на съответните съседски държави, като
следва да се приложат разпоредбите на Орхуска конвенция на Икономическия и
социален съвет на ООН и да се изготви оценка за въздействието върху околната среда.
13. Хвостовите стопанства трябва да бъдат експлоатирани съгласно разпоредбите на
Конвенцията на Икономическия и социален съвет на ООН за достъп до информация,
публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по
екологични въпроси (Орхуска Конвенция). Когато въпросът е от трансграничен
характер, следва да се прилагат Насоките от Алмати за насърчаване прилагането на
разпоредбите
на
Орхуската
Конвенция
на
международни
форуми
(http://www.unece.org/env/pp/ppif.htm) .

IV.

ПРЕПОРЪКИ
1. Настоящите насоки представляват минималния пакет от изисквания за гарантиране на
базови нива на безопасност на хвостовите стопанства. Те очертават тези аспекти, които
следва да се вземат предвид, за да се постигне приемливо ниво на безопасност чрез
прилагане на различни политики, мерки и методологии. Въпреки това, собствениците и
операторите на хвостови стопанства следва да прилагат допълнителни процедури и
предпазни мерки в съответствие с изготвената на място оценка на съоръжението, за да
постигнат най-доброто постижимо ниво на експлоатацията му.
2. Настоящите насоки следва да се прилагат в контекста на съответното национално
законодателство и съществуващите международни насоки, препоръки и стандарти за
хвостови стопанства. Следва да се използват и източници на информация, достъпни на
международно ниво.
3. По-долу са изброени препоръките към страните-членки на Икономическия и социален
съвет на ООН, компетентните власти и операторите на хвостови стопанства.
Техническите и организационни аспекти, изброени в Приложението, са неделима част
от настоящите насоки и добри практики.

A. Препоръки към страните-членки на Икономическия и социален съвет на
ООН
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1. Страните-членки на Икономическия и социален съвет на ООН трябва да
идентифицират компетентните органи на национално, регионално и местно ниво, които
имат достъп до необходимите човешки ресурси и професионални компетенции за
изпълнение на задачите, предвидени в настоящите препоръки.
2. Страните-членки на Икономическия и социален съвет на ООН следва да приемат и
въведат в сила адекватно законодателство, което да гарантира безопасното изграждане,
експлоатация, поддръжка и закриване на хвостовите стопанства, включително закони,
касаещи изоставени или безстопанствени съоръжения от минали дейности. Трябва да се
предприемат и необходимите институционални мерки (наред с други такива), като
създаване на координационен механизъм, обхващащ ключовите страни в процеса.
3. Страните-членки на Икономическия и социален съвет на ООН трябва да разработят и
прилагат, ако това вече не е направено, мерки на национално ниво за действащите,
както и за вече закритите, изоставени или безстопанствени хвостови стопанства, които
могат да представляват риск за човешкото здраве или околната среда. Мерките на
национално ниво, касаещи изоставените или безстопанствени хвостови стопанства,
трябва да обхващат както въздействието им към настоящия момент, така и рисковете от
негативни последици в бъдеще (аварии и разливи).
4. Страните-членки на Икономическия и социален съвет на ООН трябва редовно да
обменят опит и информация за добри практики за безопасност на хвостовите
стопанства на всички етапи от жизнения цикъл на съоръженията.

B. Препоръки към компетентните органи
1. Компетентните власти трябва да гарантират, че всички страни, участващи в процеса по
осигуряване на безопасност на хвостовите стопанства, си сътрудничат, по възможност в
рамките на една интегрирана система, в която една институция изпълнява ролята на
координатор.
2. Компетентните власти трябва да известяват своите партньори в съседни държави за
хвостовите стопанства, които в случай на авария биха могли да имат трансгранични
последствия.
3. Компетентните власти трябва да въведат процедура за оторизация и/или лицензиране, за
да може да бъде одобрено изграждането на хвостово стопанство.
4. Компетентните власти трябва да оценяват и одобряват проектните, оперативни и
управленски планове (оперативно ръководство), изготвени от операторите на такъв вид
съоръжения.
5. Компетентните власти следва да удостоверят и одобрят мониторинга на хвостовото
стопанство, извършван от оператора (или негов представител), така че да бъдат покрити
установените стандарти за качество.
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6. Компетентните власти трябва да се уверят, че операторите на хвостови стопанства са
разработили вътрешни аварийни планове за съоръжението, отчитайки основните
рискове, и че предоставят необходимата информация на обществеността и съответните
власти, както и че си сътрудничат със съответните компетентни органи при изготвянето
на външни планове.
7. Относно хвостовите стопанства, които представляват сериозен риск за обществеността,
съответните власти трябва да разработят външни аварийни планове съвместно с
операторите на съоръженията, граждански групи, местни власти и спасителни служби, и
да прилагат тези планове извън територията на съоръжението в случай на авария (вж.
процеса, прилаган от APELL, описан в Приложението).
8. Компетентните власти трябва да гарантират, че външните и вътрешни аварийни планове
периодично се разглеждат и тестват, и при необходимост се редактират и актуализират.
9. Компетентните власти трябва да използват методологии за идентифициране на
рисковете и оценка на закрити, изоставени или безстопанствени хвостови стопанства,
прилагайки поетапен подход, като започнат с основен оглед на обектите и постепенно
пренасочват ресурсите към най-високорисковите съоръжения.
10. В зависимост от установените рискове, компетентните власти трябва да планират
подходящи мерки за намаляване на риска и/или мониторинг (ранно известяване) за вече
закрити, изоставени или безстопанствени хвостови стопанства.
11. Компетентните власти трябва да осигурят (като например организират или сътрудничат)
непрекъснато обучение на инспектори, за да бъдат инспекциите им ефективни. В
допълнение, експертите, които не са от минния бранш, но които са ангажирани с оценка
на въздействието върху околната среда и планиране на земеползването за целите на
минни проекти, трябва също да бъдат обучавани по темата за минните отпадъци/ хвоста.
12. Компетентните органи трябва да насърчават и участват в програма за "обучение на
обучители" в съществуващи образователни институции, така че обучителите да развият
необходимия капацитет за обучаване на служители на компанията и държавната
администрация. Когато е възможно, трябва да се осигури участие и в международни
обучителни програми, организирани от различни институции на национално ниво или
от ООН.
13. Компетентните власти трябва да осигурят надеждно публично участие и лесен достъп
до информация съгласно съответните разпоредби на Конвенцията за трансграничните
последствия от индустриални аварии, Конвенцията за опазване и използване на
трансгранични водни течения и международни езера и по-специално Орхуската
Конвенция (вж. параграф 36).

C. Препоръки към операторите на хвостови стопанства
1. Всички хвостохранилища трябва да имат план за управление и експлоатация
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(ръководство за експлоатация), който трябва да е на разположение на целия персонал,
местните жители, държавните инспекторати и други релевантни заинтересовани страни.
Всички документи, свързани с планиране, проектиране и строителство трябва да се
поддържат, да бъдат достъпни и да се съхраняват безсрочно за бъдещи справки.
2. Операторите на хвостохранилища трябва да наблюдават хвостохранилищата в
съответствие с плана за експлоатация и управление, който е одобрен от компетентните
институции.
3. Операторите на хвостохранилища разработват и изпълняват вътрешни аварийни
планове и ги прилагат на обектите си при риск от възникване на големи аварии или при
възникване на неконтролирано събитие или авария. Операторите на хвостохранилища
трябва периодично да преглеждат, тестват, редактират и актуализират вътрешните
аварийни планове при всяка промяна в експлоатацията и управлението на мината.
4. Операторът на хвостохранилището трябва да уведомява компетентните институции при
възникване на аварийна ситуация на обекта.
5. Операторите на хвостохранилища трябва да съдействат на компетентните институции и
местните общности за изготвянето на външни аварийни планове.
6. Операторите на хвостохранилища трябва да обучават персонала си и да осигуряват
опреснително обучение по безопасност, специално по отношение на това как се
идентифицират потенциално вредни събития и/или обстоятелства.
7. Операторите на хвостохранилища трябва да извършват одити за безопасност на тези
съоръжения и да се стремят да рилагат систми за управление на околната среда,
базирани на международните стандарти.
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Annex

ПРИЛОЖЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ

I.

ЕТАП ПРЕДИ И ЕТАП ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

A. Разрешителен режим
1. Трябва да има система за издаване на разрешителни в зависимост от оценката на риска
на Хвостовото стопанство (ХС). Оценката трябва да се извършва от оператора и да се
преглежда и утвърждава от компетентните органи. Оценката на риска трябва да се
извършва на база на плана за експлоатация и управление (ръководство за експлоатация),
изготвен от оператора. (Повече информация по темата е дадена в Раздел C за
идентифициране на опасностите и оценка на риска.)
2. Процедурата по издаване на разрешителни трябва да прави разграничение между:
a. Основна процедура по оторизиране;
b. Оторизации с участие на обществеността;
c. Оторизации, които включват ОВОС (Оценка на въздействието върху околната
среда) и участие на обществеността.
3. Комплексната процедура (c) трябва да се прилага за хвостови стопанства, когато:
a. Съоръжението за отпадъци съдържа отпадък, който се счита за опасен
(препоръчана класификация и прагови съдържания по Директива 91/689/ЕК); или
b. Съоръжението за отпадъци съдържа субстанции и препарати, класифицирани
като опасни (препоръчителна класификация и прагови количества по Директива
на ЕС 67/548/EEC или 1999/45/ЕК); или
c. Неизправност, пробив или неправилна експлоатация може да причини голяма
авария.
B. Оценка на въздействието върху околната среда и планиране на
земеползването
1. Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) трябва да се счита за
предварително условие за изграждането и експлоатацията на всяко хвостово стопанство
(виж препоръките горе в раздела за разрешителния режим). ОВОС трябва да дава
информация и решения за потенциалните физически въздействия на хвостовото
стопанство върху околната среда и за беде отворена за коментари на заинтересованите и
засегнатите лица, така че те да могат да коментират и да дават предложения по
оценката, ако има предпоставки за възражения срещу нея.
2. ОВОС трябва да дава информация и решения за:
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a. Критериите за избор на място на съоръжението: климата, общата топография,
геологията на региона, сеизмичните опасности, чувствителността към околната
среда, хидрологията (подземни и повърхностни води) и местната геоморфология;
b. Критерии за хвоста: геохимични характеристики на хвоста, физически и
геотехнически характеристики на хвостовото стопанство;
c. Критерии за разположението на обекта: инфраструктура във въздушния откос,
кадастрални граници, потенциална минерализация под обекта, топография на
обекта и хидрогеология;
d. Управление: начин на депониране на хвоста, воден баланс, методика на
управление на съоръжението при висока вълна, мониторинг.
e. Закриване: критерии за завършване, ползване на земята след закриването,
дългосрочна физическа, геотехническа и биологична стабилност, и
рехабилитация на екосистеми, ако е необходимо;
f. Оценка на нулева алтернатива, т.е. ако проектът не се реализира.
C. Идентифициране на опасности и оценка на риска
1. Преди издаването на разрешителни и изграждането на ХС, първо трябва да се извърши
оценка на риска. Оценката на риска може да се прави по различни начини, със
стандартни процедури, които са описани в литературата. В по-малка или по-голяма
степен, петте стъпки са описани долу. Тези стъпки трябва да се извършат от кандидата
за разрешителни, а резултатите трябва да бъдат разгледани и потвърдени от
компетентните органи. Процесът тук има и шеста стъпка, която представлява оценка на
това доколко са приемливи рисковете.
Стъпка 1 - Идентифициране на опасностите
Кандидатът трябва да направи оценка на възможните опасности като:
Токсичност и еко-токсичност на хвостовия материал;
Опасности за водната среда, които произтичат от други токсични въздействия на
хвоста
(pH,
химично
потребление
на
кислород,
соленост,
разпрашаване/разпръскване на материал извън съоръжението);
Опасност от наводнения поради свободната течност в стената на
хвостохранилището;
Физически/механични опасности от движението на твърда фаза (транспорт на
пулп и/или втечняване) в случай на авария
Опасности от замърсяване на почви с хвост/шлам.
Установената опасност определя доколко да се инвестират усилия в по-нататъшната
оценка.
Стъпка 2 – Аварийни сценарии
Кандидатът трябва да опише сценариите при различните възможни аварии и да
идентифицира потенциалните причинители. Сценариите трябва да взимат предвид:
Възможни екстремни събития в района на хвостовото стопанства (напр. силни
дъждове, снеговалежи, топене на снегове, земетресения, свлачища, лавини);
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Пробив/срутване на съществуващи стени (напр. други ретензионни
стени/бентове) на въздушен откос, при който може да се получи "ефект на
доминото";
Причини, свързани с управлението и контрола на хвостовото стопанство,
включително човешка грешка.
При разработването на сценария трябва да се взимат предвид подобни аварии и
разминаване на косъм с ХС от реалния живот. Не трябва да се изключва нито един
възможен сценарий.
Стъпка 3 – Идентифициране на потенциални засегнати страни и съоръжения
На тази стъпка кандидатът трябва да идентифицира кой и какво може да бъде
засегнато при възможните сценарии (с авария на стена/стени). Аспектите, които
трябва да се вземат предвид, са свързани с околната среда (води,почви, флора и
фауна), хора (живот, здраве и условия на живот), икономически загуби за населението
(щети по инфраструктура или имущество). Специално внимание трябва да се отдели
на сценарии, при които може да се причинят трансгранични щети.
Стъпка 4 – Мерки за безопасност
Кандидатът трябва да опише мерките за безопасност, насочени основно към
предотвратяване на потенциалните сценарии (причините за пробиви/срутване) както е
посочено в Стъпка 2. На второ място, трябва да се опишат мерките целящи
ограничаване на последиците/въздействието в случай на авария със стена. Тези мерки
включват аварийна готовност (системи за предупреждение, обявяване на готовност и
тревога) и аварийни планове. При аварийното планиране се препоръчва
сътрудничество между операторите на хвостовите стопанства, компетентните органи
и местните органи за управление (общините).
Стъпка 5 – Оценка на въздействието
Кандидатът трябва да направи оценка на въздействията/ефектите на възможните
сценарии върху потенциалните засегнати хора и съоръжения по Стъпка 3. При
извършване на оценката, трябва да се имат предвид предложените мерки за
безопасност по Стъпка 4 и да се направи оценка доколко те ще ограничат
потенциалното въздействие.
Стъпка 6 – Оценка и преглед на риска
Накрая, кандидатът трябва да направи оценка на вероятността на основните сценарии
(за авария със стена), както са описани в Стъпка 2, имайки предвид предложените
мерки за безопасност и тяхната надеждност. Тази оценка трябва да се извършва на
базата на данни, които са специфични за самия обект, както и общи данни, а когато не
са налице такива данни, се прави експертна преценка. В някои случаи е възможно да
се направят количествени оценки на вероятността, т.е. за повторяемост на високата
вълна (наводнения); в други случаи е възможно единствено да се преценява най-общо
дали вероятността е голяма или малка. Така идентифицираните рискове представляват
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комбинация между вероятността да се случи даден сценарий и потенциалните
въздействия от него. Проучените различни сценарии (авария със стена) може да се
представят във формат на матрица - вероятността по едната ос, а въздействието по
другата.
На тази стъпка кандидатът трябва да прецени дали рисковете по различните сценарии
може да се считат за приемливи. Оценката за това кое доколко е приемливо, ще
направи разграничение по скала, в която от една страна стоят рискове с ниска
вероятност и слабо въздействие и от друга - тези с висока вероятност и голямо
въздействие. Полезно е да се направи разграничение между три групи/класове на
риска: зелена група – приемливи; жълта група – условно приемливи; и червена –
неприемливи.
2. Ако всички рискове свързани с планираното хвостово стопанство са преценени като
приемливи (т.е. попадат в зелената група рискове) кандидатът може да започне
процедурата за подаване на заявление, включително мерките за безопасност, предложени
в Стъпка 4 или определени по друг начин. В други случаи може да се предприемат
действия за оценка и определяне на по-стриктни критерии за проектиране и
експлоатация, мониторинг с по-голяма честота и/или други мерки за намаляване на
риска. Ако няма налице реалистични икономически и технически мерки, които може да
намалят риска до приемливо ниво, логичният резултат от оценката трябва да бъде да не
се изгражда хвостово стопанство. При такива обстоятелства алтернативният вариант е да
се предложи друго местоположение на хвостовото стопанство.
3. Окончателното решение за това доколко са приемливи рисковете е част от
разрешителните процедури и в него трябва да участват компетентните институции и
други заинтересовани страни (например представители на местното население,
обществеността като цяло и др.)

D. Безопасност на стената/стените на хвостохранилището
1. При планирането и проектирането на хвостовото стопанство трябва да се отдели
специално внимание на:
a. Чашата на хвостохранилището – трябва точно да се оценят следните параметри:
Стабилността на хвоста
(или друг депониран материал, като например
утайки/шлам, генерирани от пречистването на отпадни води);
геоложка ситуация;
Хидрогеоложка ситуация;
Хидроложка ситуация;
Геофизична ситуация.
b. Стената на хвостохранилището – трябва точно да се оценят следните параметри:
Стабилност на откоса/откосите на стената;
Якост и стабилност на фундамента на стената;
Стабилност на хвостовия материал (предизвикано втечняване);
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Ерозия на стената (вътрешна и външна);
Системи за оборотни води;
Аварийни преливници;
Свлачищни процеси;
c. Хвостопровод до хвостохранилището и разпределителни тръбопроводи около
него
Безопасност;
Опазване на околната среда.
2. Трябва да бъде избран подходящ метод за надграждане на стената, така че да е съобразен
с местните условия (например сеизмичност, състав на хвоста, суров климат и др.).
Трябва да се обърне специално внимание на контрола на качеството и надзора в
началната строителна фаза на хвостовото стопанство (ХС).
3. Трябва да се проектират допълнителни залети площи, така че да се осигури достатъчен
капацитет за поемане количества в извънредни ситуации.
4. Опасните субстанции и технологичните води трябва да се рециклират и връщат обратно
в употреба доколкото е технически възможно, а когато рециклирането на опасните
субстанции е невъзможно, те трябва да бъдат неутрализирани преди депониране.

II.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

A. Управление
1. Хвостовото стопанство трябва да се експлоатира и управлява на базата на план за
експлоатация и управление (ръководство за експлоатация), както и на базата на план за
управление на отпадъците (ако не е включен в ръководството за експлоатация). Тези два
плана трябва да бъдат разгледани, оценени и одобрени от компетентните органи и трябва
да бъдат разработени още на базата на планирането, след което да бъдат редовно
актуализирани. Целта на тези планове е ефективно да се управляват рисковете и
опасностите на хвостовото стопанство (или съоръжението за отпадъци) така че тези
рискове и опасности не излизат от зелената група (виж класификацията на рисковете в
предишната глава, раздел С относно идентифициране на опасностите и оценката на
риска).
2. Ръководството за експлоатация трябва да съдържа:
a. Описание на хвостопровода до хвостохранилището и разпределителните
тръбопроводи около него (безопасност и опазване на околната среда);
b. Описание на всички процедури в мониторинга – механизми на проучванията,
честота на опробването, контролни листове и екологични норми за всеки
параметър, например: минимален капацитет/запасна височина, порово налягане,
ниво на подземните води, функциониране на дренажната система, отвеждане на
повърхностни води, движение на стената, стабилност на откосите;
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c. Процедури за докладване на несъответствия с нормативните изисквания и аварии;
d. Корективни мерки, които трябва да се изпълняват в случай на неспазване на
нормативните изисквания; (e)
Вътрешен авариен план;
e. Параметри за оценка на ефективността и адекватността на ръководството за
експлоатация.
3. Всички промени в ръководството за експлоатация трябва да се анализират от гледна
точка на качеството и приложимостта им и този анализ трябва да се документира.
4. При значими сезонни събития трябва да се прави оценка на поведението на хвостовото
стопанство. Резултатите трябва да бъдат събирани, и да се използват всеки път когато се
планират рехабилитационни дейности.
5. В случай, че материалът, който се съхранява в хвостохранилището, има киселинно
генериращ потенциал, тогава плановете трябва да бъдат разработени по такъв начин, че
да се предотвратява или намалява генерирането на кисели води, като и вторично да се
събират и отвеждат тези кисели води, така че да се спазват изискваният на
разрешителните или съответните емисионни норми.
B. Образование и обучение на персонала
1. Подходът към ХС, базиран на целия експлоатационен живот на съоръженията, изисква
персонал с познания в различни сфери и от различни институции. Тези специалисти
трябва да са обединени в разбирането си и познанията за техническите и управленски
аспекти, и също да прилагат процедури, които да обединяват знанията им в
практическите дейности по ХС, т.е. да се допълват помежду си. Тези процеси на
допълване и обединяване на познанията в различни сфери понякога изискват обучение
(и опреснително или допълнително обучение) на различни специалисти в различни
институции.
2. Необходимите специалисти трябва да бъдат идентифицирани по цялата верига на
“планиране-проектиране-строителство-експлоатация-извеждане
от
експлоатациярехабилитация”.
3. Необходими са специалисти с различни професии, включително инженери и мениджъри,
плановици, специалисти по контрола (в регулаторните органи), специалисти по околна
среда и безопасност, специалисти в мониторинга и одита. Трябва да подчертаем, че е
особено важно обучението да бъде двупосочно – минните инженери трябва да са
информирани за въпросите по опазване на околната среда и безопасността, и обратното персоналът по опазване на околната среда трябва да е наясно с въпросите, които касаят
хвостотово стопанство.
4. Сферите, в които са необходими адекватни умения, които трябва да бъдат изградени
чрез програми за обучение и практически опит на място:
a. Технологии и бъдещи тенденции в проектирането на ХС;
b. Процедури на обекта за безопасна експлоатация и управление на риска;
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c. Стандарти и нормативни изисквания за ХС като цяло и за неговата безопасност и
процедури за опазване на околната среда;
d. Управленски системи и инструменти, включително корпоративна социална
отговорност;
e. Измерители за качеството на експлоатация и защита на околната среда;
f. Околна среда (включително основна хидрология) и здравни аспекти;
g. Одити за безопасност и опазване на околната среда на обекта и всички негови
съоръжения;
h. Отчетност - вътрешна и за обществен достъп;
i. Комуникиране.
5. Елементите на несигурност, заложени във всички потенциално опасни ХС, изискват
специални учения в оценката и управлението на риска, но също и комуникация и
отчетност за рисковете.
6. Нормално е инспекторите да познават принципите на проектиране на ХС и
нормативните изисквания. Независимо от това, от тях се очаква и да придобият знания
за практиките в сферата на експлоатацията и управлението на риска на ХС, тъй като тези
практики не генерират печалби за дружествата и е възможно да бъдат пренебрегвани.
Обучението за инспектори е разгледано по-подробно в следващия раздел.
7. Когато ХС се намират в населени места, трябва да бъдат изградени умения за
комуникация и преговори, за да се предоставя информация на заинтересованите страни
сред обществеността относно решенията (и публичното участие в тях), които касаят
обществеността. Тези интереси често са ориентирани към социални, икономически и
екологични въпроси, касаещи местните общности, които трябва да бъдат разбирани
конкретно от мениджърите и проектантите, но също и от инспекторите и консултантите.
8. Има различни начини за изграждане на широк обхват от знания и умения, особено чрез
съществуващите национални образователни институции и минно-геоложките
университети, независимо, че често е полезно първо да се проведат програми за
"обучение на обучители" за да може да се изградят необходимите знания у персонала.
Освен националните институции, има възможности като онлайн курсове и
кореспондентски програми за обучение. Освен това, различните агенции на ООН имат
публикувани различни ръководства и материали за самообучение и материали за
обучение на обучители в сферата на управлението на ХС. Международните институции
и професионалните конференции все по-често играят важна роля в обучението, обмена и
популяризирането на информация. Където това е възможно, обучението трябва да се
концентрира върху проактивни дейности и методи за практическо обучение, тъй като
това са най-ефикасните средства за обучение на възрастни.
C. Образование и обучение за инспектори
1. Инспекторите трябва да преминат през обучение по:
a. Нови технологии;
b. Стандарти и процедури;
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c. Корпоративни методи и инструменти в управлението (на околната среда и
безопасността) и корпоративен одит;
d. Стандарти в мониторинга и одитирането на компаниите;
e. Оценка и комуникиране на рисковете;
f. Комуникиране с персонала на оператора и с местната общност.
2. Трябва да се преценят необходимите ресурси за обучението и ако е необходимо, трябва
да се осигурят повече ресурси, така че да може да покрият пълния спектър от теми и
умения, които са необходими за инспектирането на ХС през целия му живот.
3. Обучението трябва да включва симулации, практическо обучение, учения (тренировки) в
реална среда, разиграване на роли, полеви упражнения, обсъждания на казуси и уроците
от дадена ситуация. Обучението трябва да бъде текущ процес, а не еднократно действие.
Различните събития и програми за обучение могат да използват множество материали от
агенциите на ООН. Посещенията на място практическите обучения в други държави са
също много ценен инструмент за обучение.
4. Обучението трябва да се провежда разсрочено във времето и трябва редовно да се
доразвива, преразглежда и проследява, както и да се провеждат редовни опреснителни
курсове.

III.

ИНСПЕКЦИИ

A. Инспекции на съоръженията
1. Проверките на съоръжението трябва да се извършват от компетентните органи на всички
етапи от жизнения цикъл на хвостовото стопанство и трябва да осигурят спазването на
всички необходими стъпки за управление на безопасността на тези стопанства от страна
на операторите им без потенциален риск за околната страна и човешкото здраве.
Инспекторите трябва да проверяват дали хвостовото стопанство се управлява в
съответствие с правните и регулаторни изисквания, както и с одобреното ръководство за
експлоатация и плана ни за управление на минните отпадъци.
a. По време на фазата преди строителството и на самия строителен етап: проверка
на локацията на интегрираното съоръжение за съхраняване на минни отпадъци
(ИССМО); проверка на предполагаемите фактори, засягащи плана на района;
строителството на стената на хвостохранилището;
b. По време на периода на експлоатация: проверка за осигуряване на физическата
стабилност на ИССМО и превенция на почвата, въздуха и повърхностните води
от замърсяване; проверка на редовния мониторинг на измерванията на имисиите
и емисиите; проверка за правилното докладване на аварии и предприемане на
правилните корективни действия;
c. По време на и след закриване и рекултивация: проверка за осигуряване на
физическата стабилност на ИССМО; проверка на процеса на рехабилитация,
включително и правилното водене на документацията
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2. Ако мениджмънта на хвостовото стопанство не спазва ръководството за експлоатация
и/или ИССМО, инспектиращите органи трябва да заставят оператора да приложи
корективни мерки за определен период, и ако това не се спази, да отнемат
разрешителното за експлоатация.

IV.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗОСТАВЕНИ ОБЕКТИ

A. Оценка и приоритетни задачи на изоставените обекти
1. Изоставените или безстопанствени обекти трябва редовно да се проверяват от
компетентните власти в зависимост от степента на риска на съответния обект, оценена
при първоначалната проверка.
2. Първоначалната проверка трябва да включва пешеходен оглед на елементите на
хвостовото стопанство като хвостохранилището, плажа, системата за управление на
водите и хидрографската водосборна област, както и неблагоприятните фактори на
които са изложени общностите в земите под хвостохранилището и земеползвателите, и
всички важни природни терени, нуждаещи се от специална защита.
3. Публичният достъп до обекти, представляващи значителен риск за хора и животни,
трябва да бъде ограничен.
4. Компонентите, структурите и параметрите, предвидени за проверка и преглед при
признаци на необичайно поведение трябва да включват следното:
a. Геоморфологична ситуация и водосборна площ (вливащи се потоци, размер и
топография на водосборната площ на хвостовото стопанство, очаквана честота и
размер на висока вълна);
b. Корона на стената (използвани материали, неточности, ниски зони, признаци на
ерозия);
c. Геометрия на наклона (височина, ъгъл, берми);
d. Състояние на склона на хвостохранилището (материали, растителност, признаци
на ерозия, дренажни води, хлътване, активни движения на масата като хлътване,
хлъзгане или въртене);
e. Водно огледало (размер отнасящ се до хвостовото стопанство, дълбочината,
геометрията, растителността, външни наноси като боклук);
f. Система за управление на водите (наличие и състояние на дренажи, обхождане,
съоръжение за избистряне, резервен/авариен преливник, помпи);
g. Мониторингово оборудване (наред с другото, тригонометрични точки,
проучвателни цели, пиезометри/кладенци)
h. Исторически инциденти и аварии.
1. В зависимост от резултата от прегледа, обектите трябва да се обозначат от зелено до
червено в зависимост от категорията на риска ("нисък риск", "среден риск", "висок
риск").
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2. Обектите трябва да се приоритизират за по-нататъшна подробна оценка въз основа на
първоначалната оценка на риска. Тази оценка трябва да доведе до разработването на
стратегия за управление на риска, което в някои случаи може да се ограничи до
мониторинг, докато други обекти може да се нуждаят от незабавни действия поради
значителна вероятност от предстояща авария. Подробната оценка трябва да включва:
a.
b.
c.
d.

Проучване на съществуващата документация;
Детайлно проучване на обекта;
Потенциално изследване на обекта;
Приблизителни изчисления за вероятността за идентифициране на конкретна
авария

1. Започвайки с обектите с най-висок риск, всички рискови обекти трябва да бъдат
изследвани и да бъдат събрани данни за тях (т.е. топографски проучвания). За всеки от
тях в разумни срокове трябва да се изготвят и договорят чрез търг специфични програми
за управление на риска. Тези програми за управление на риска в някои случаи включват
планове за пълна рехабилитация на обекта, докато в други случаи е достатъчен само
мониторинг. Програмите могат да се разделят на фази, където по-опасните рискове се
отстраняват краткосрочно, а рехабилитация на обекта може да се извърши на следващ
етап.
B. Управление на изоставени обекти
1. Компетентните органи трябва да положат усилия за локализиране на отговорната страна
(предишен оператор, собственик на земя) за изоставени или безстопанствени обекти и да
ги принудят със законови мерки да управляват правилно обекта. В случай на дълги
съдебни процедури, компетентните органи трябва да предприемат необходимите мерки
за предотвратяване на евентуални злополуки.
2. Системата за управление на изоставени или безстопанствени обекти трябва да включва
организационна структура, отговорности, процедури и ресурси за определяне и
прилагане на политиката за предотвратяване на инциденти.
a. Организационна структура: трябва да бъдат определени компетентните органи за
извършване на оценката и мониторинга на изоставени или безстопанствени
обекти. Те трябва да имат подходящ персонал, технически средства и бюджет за
извършване на задачата;
b. Идентификация и оценка на опасностите: закритите, изоставени или
безстопанствени обекти трябва да бъдат известни и каталогизирани в инвентарен
опис съдържащ тяхното местоположение и основните им характеристики, и
трябва да бъдат съответно обозначени;
c. Мониторинг и поддръжка обектите трябва да се наблюдават и поддържат, и първо
да се рехабилитират тези, където има вероятност или голяма вероятност от
аварии.
d. Премахването или препроектирането на такива обекти в повечето случаи е доста
скъпо и трябва да се предприема само когато не са приложими мерките за
намаляване на риска.
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Бележка: Повече указания за работата с изоставени обекти, включително административния ресурс за
комуникация с мениджмънта на тези обекти, може да бъде намерен в публикацията на ООН Identification and Management of Contaminated Sites – a methodological guide (UNEP/ADEME 2005).

V.

ПЛАНИРАНЕ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

1. За всяко хвостово стопанство трябва да се изготвят аварийни планове за фазите на
неговото строителство, експлоатация и закриване и рекултивация. Подходящият авариен
план трябва да бъде изготвен преди издаването на разрешителните за строеж,
експлоатация или закриване и рекултивация. Следователно те ще бъдат изготвени в
сроковете определени от местни или международни правила.
2. Аварийните планове трябва да бъдат изготвени, тествани и проверени от оператора на
хвостовото стопанство (вътрешни планове) и от съответните органи (външни планове), а
именно:
a. Преди започване на експлоатация;
b. При възникване на инцидент или авария в обекта или в други подобни обекти;
c. При промяна на организацията на спасителната служба или нейния висш
персонал;
d. При наличие на нови технически инструкции или идентификация на нови
идентифицирани рискове;
e. Ако в резултат на промените са достигнати планираните стойности, или в случай
на неправилно управление, структурни проблеми или природни бедствия;
f. През редовни интервали, както е определено в самите аварийни планове.
3. Да оцени опасността от заливане на площи под хвостохранилището от наводнение или
авария на стената на съоръжението, или на условия, възникнали в площите над
хвостохранилището или на интензивни валежи. Ако е приложимо, аварийните планове
трябва да включват карти на наводненията при течове, дължащи се на планирането на
самото съоръжение и на евентуална авария на стената.
4. При наличие на поредица от стени на хвостохранилището, трябва да се направят анализи
за евентуално възникване на прогресивна авария с "домино" ефект на стените. За да се
оценят ефектите от аварията на стената, трябва да се изготвят карти, очертаващи
потенциалния район на наводнение в случай на авария. Трябва да се извършат анализи за
определяне на условията, които биха довели до бавна, бърза или практически мигновена
авария на стената.
5. Аварийните планове, както вътрешни така и външни, трябва да включват:
a. Обхват и цел на аварийния план;
b. Оценка на аварийни ситуации, рискове, потенциално засегнати терени, и др.
c. Отговорности на всеки член на организацията (поредица от отговорности и
пълномощия за вземане на решения);
d. Организиране на процедури по комуникация и уведомяване;
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e. Налично оборудване за интервенции;
f. Процедури за действия при аварии за всеки от определените аварийни сценарии;
g. Процедури по рехабилитация.

A. Вътрешно планиране при аварийни ситуации
1. За всеки конкретен обект и ситуация трябва да се разработят вътрешни аварийни
планове. Тези планове трябва да се тестват и оценяват чрез периодични тренировъчни
симулации, така както са дефинирани във всеки авариен план.
2. Преди разработването на вътрешен авариен план трябва да се направи анализ за
определянето на най-вероятния вариант за авария на стената при най-неблагоприятни
условия и последващия пиков поток. Анализът трябва също да идентифицира химични
вещества или други евентуални замърсители , които могат да бъдат изпуснати в случай
на авария на хвостовото стопанство.
3. Вътрешните аварийни планове трябва да съдържат оценки на количеството и вида
оборудване необходимо за справяне със замърсяването или опасните емисии, както и
строителни материали и оборудване необходимо за аварийни ремонти на хвостовото
стопанство, базирани на структурните, фундаментни и други характеристики на стените.
Необходими са също и указания за почистване на всичкия материал, който може да бъде
изпуснат от хвостовото стопанство.
4. Вътрешните аварийни планове трябва да са съвместими с външните такива на
компетентните обществени органи, и трябва да се активират в координация в случай на
голяма авария.
5. Плановете за известяване на ключовия персонал, местните власти и аварийните служби
и обществеността трябва да бъде неотменна част от аварийния план и трябва да бъдат
подготвени за всички условия за възникване на аварии на стените.
6. Вътрешните аварийни планове трябва да бъдат част от плана за управление и
експлоатация на дружеството (ръководство за работа), и трябва редовно да бъдат
преразглеждани от висшия мениджмънт. Корпоративният персонал, отговорен за
управлението на действията при аварии трябва да бъде обявен на всички работещи на
обекта, а персоналът работещ на място трябва да бъде обучен по процедурите за
действия при аварии и докладване на инциденти.

B. Външно планиране при аварийни ситуации
1. Външните аварийни планове трябва да бъдат изготвени и прилагани от съответните
органи, да отговарят на местните нужди и да варират по сложност според вида и
степента на покритие на потенциално засегнатата площ. Когато в тези планове
хвостовото стопанство е идентифицирано като значителен риск, вътрешните и външните
аварийни процедури трябва да бъдат съвместими.
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2. На местната общност трябва да бъде дадена възможността да участва в изготвянето и
проверката на външните аварийни планове и да участва в тренировъчните симулации.
3. Местната общност трябва да има право да изказва коментари в разумни срокове, като
тези коментари бъдат надлежно отчитани.
4. В граничещи райони плановете за действие в непредвидени ситуации на два района в
съседни области трябва да са съвместими един с друг и да включват данни за контакт с
цел правилно оповестяване на евентуални аварии. В най-добрия случай местните
общности и компетентни органи на тези съседни области имат същите права за участие в
изготвянето и проверката на съвместимите аварийни планове.
Бележка: Трябва да се отбележи, че одобрения от ООН процес за “ Информираност и готовност за
аварийни ситуации на местно ниво” (APELL процес) е разработен за управление на изготвянето на
външни аварийни планове. Версия на APELL, която е специфична за рудодобива, е разработена
съвместно с Програмата на ООН за околна среда (UNEP) и минната индустрия.

C. Планиране при аварийни ситуации, възникнали на изоставени обекти
1. Компетентните власти трябва да разработят аварийни планове за изоставени и
безстопанствени обекти, отчитайки горното по отношение на вътрешното и външното
аварийно планиране. Преди изготвянето на тези планове, чийто капацитет и
отговорности вече съществуват, трябва да се проверят:
a. Съществуващите регионални рамкови системи за аварийна готовност, като
гражданска защита, пожарна безопасност, действия при наводнения;
b. Наличните аварийни планове за координирана регионална/трансгранична
готовност;
c. Ясна командна структура и управление на интерфейси между засегнатите власти;
d. Съществуващи модели на сценарии за минни инциденти и включването им в
аварийните планове за населението.

VI.

СПРАВКИ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО ДОБИВ И ХВОСТ

1. Съществува голямо количество литература за хвоста и управлението му. Някои от найважните са подбрани тук, като се набляга на източници, които предоставят достъп до
готови и налични онлайн документи и справки, тъй като те често са по-достъпни за
читателите с ограничени финансови ресурси за закупуване на книги.
2. Където това е възможно, съответните документи на ООН са осветени, тъй като често са
били разглеждани преди публикацията им.
3. Финално са включени поредица от справочници, публикувани от професионални
асоциации.

ECE/CP.TEIA/2008/9
ECE/MP.WAT/WG.1/2008/5
Page 26
Annex
4. Някои от източниците по-долу предоставят линкове към основните справочни
източници, но не съхраняват целите документи.
Бележка: Въпреки, че източниците по-долу които не са изцяло осъвременени, те могат да
предоставят
ценна
информация
и
допълнителни
линкове
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Общи източници на информация:
1. Минна асоциация на Канада (MAC; www.mining.ca).
2. Форума за минерални ресурси (MRF; http://www.mineralresourcesforum.org/): Съдържа
информация по основни проблеми. Подробна литература относно хвостовите стопанства
и цианидите.
3. Добри практики в добива ( http://www.goodpracticemining.org/ ). Проучвания и указания
за добрите практики при добива, включително хвостовите стопанства.
4. Каталог на документи на ООН върху разработката
http://www.natural- resources.org/minerals/CD/index.htm.

на

полезни

изкопаеми

5. Общ преглед на проблеми засягащи добивния сектор е публикуван в няколко издания на
спрения журнал "Добив и околна среда", като последното му издание също е налично в
електронен формат http://www.mineralresourcesforum.org/library/bookreviews/ie2000.htm.
6. Международния комитет по големи язовири (www.icold-cigb.net/) е международна НПО
предоставяща форум за обмяна на знания опит в строителството на язовири.
Международната комисия по стени от голям размер е публикувала авторитетни
бюлетини относно стените на хвостохранилищата.
7. Сравнителен документ на ЕС "Най-добрите налични технологии за управление на
хвостохранилища и табани за стерилна скална маса в минните дейности"
(http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm).

8. Директива 2006/21/EК на ЕП и Съвета на 15 март 2006 за управление на отпадъци от
добивни индустрии.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:EN:PDF)
9. Властите в Австралия, Канада и Южна Африка са публикували документи с указания за
управление на хвоста. Приложимите наредби от тези страни са публикувани на
съответните национални институционални сайтове.
10. Отличен набор от достъпни "Указания за най-добри практики" е публикуван от
Австралийското правителство на: http://www.unep.fr/pc/mining/library/library.htm.
11. Международният съвет по метали и добив е публикувал поредица от полезни
публикации (виж) (see http://www.icmm.com/library_pubcats.php).
12. Справки за цианиди могат да се намерят на сайта на Форума за полезни изкопаеми
(MRF- виж по-горе), или на сайта на Международния кодекс за цианидите
(www.cyanidecode.org)
13. За безопасна работа с цианиди и други химикали при обработка на рудата, полезни са
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принципите на OECD (http://www1.oecd.org/scripts/ehs/guidingprinciples/index.asp).
14. Справки за аварийна готовност и реагиране могат да се намерят на сайта на UNEP
.
APELL виж http://www.unep.fr/pc/apell/publications/pdf_files/pub-catalog-APELL.pdf
Това
включва
полезен
наръчник
за
APEL
в
добивания
сектор
(http://www.uneptie.org/pc/apell/publications/publication_pages/apellmanual.html).(има
версии на английски и руски език)
15. Още
полезни
източници:
http://www.icmm.com/sitewide.php?kw=APELL
http://www.icmm.com/sitewide.php?kw=emergency

и

16. Новия доклад за проучванията свързани с реакция при аварии се намира на
http://www.icmm.com/library_pub_detail.php?rcd=184
17. Наръчникът за идентификация на опасностите в местната общност се намира на сайта на
APELL
по-горе.
Виж
http://www.uneptie.org/pc/apell/publications/publication_pages/hazardid.html
18. Идентификация и управление на замърсени обекти – методологически наръчник,
(UNEP/ADEME 2005).
19. Международната асоциация за оценка на въздействието (IAIA) събира изследователи,
практици и потребители на различни видове оценки на въздействието по цял свят
(www.iaia.org/).
20. Международна организация по стандартизация ISO 9000/ISO 14000 - специални
приложения (www.iso.org/).
21. Глобалната отчетна инициатива - (GRI) разработва и разпространява глобално
приложими "Указания за устойчиво отчитане" за доброволно прилагане от организации
отчитащи икономическо, екологично и социално представяне (www.globalreporting.org/).
22. Корпоративната социална отговорност (CSR) е концепция, която организациите
прилагат в Указанията за устойчиво отчитане на глобалната отчетна инициатива (see:
en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility).
23. Програмата на ООН за околна среда и други партньори имат поредица от публикации с
цел
обучение.
Някои
от
тях
се
намират
на:
http://www.unep.fr/pc/mining/library/library.htm
24. Обучението в други области като ОВОС и Системи за управление на околната среда е
спонсорирано от съответните секторни асоциации. Програмата на ООН за околна среда
също е издала инструкторско ръководство по ОВОС и Системи за управление на
околната среда. Международният институт за управление на цианидите (ICMI) обучава
бъдещи одитори в различни аспекти на управлението на цианидите включително
хвостови стопанства (www.cyanidecode.org).

