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Настоящ
щият доклад е изготвен сп
пециално за горепосочения клиент от „АМЕК Ърт енд Инвайръ
ънментъл
Великобритания“ Лтд
д. (AMEК). Качеството
К
н
на съдържащ
щата се в не
его информаация, заключенията и
е, са отраже
ение на влож
женото усили
ие в предосттавяните от АМЕК услугии и се базир
рат на: i)
оценките
наличнатта информац
ция в момента
а на изготвян
не, ii) подаден
ни данни от външни източнници, и iii) изл
ложените
в докла
ада заключе
ения, услови
ия и квалиф
фикации. До
окладът е предназначен
п
н за използзване от
горепосо
очения клиент съобразно сроковете и уусловията на
а договора му
у с АМЕК. Вссяко друго иззползване
или позо
оваване на до
оклада от тре
ета страна е и
изцяло на ней
йна отговорно
ост.
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РЕЗЮМЕ

Съществ
вуващо състояние
Община Крумовград
д има заста
аряващо и намаляващ
н
о населениие, въпреки че тези
лкова ярко
о изразени
и, както в други реггиони в Бъ
ългария.
процеси не са тол
ието е етни
ически и куултурно мн
ногообразно
о и социал ната сплоттеност е
Населени
добра. Зд
дравният статут
с
на на
аселението
о е добър като
к
най-гоолемият про
облем в
областта
а на здр
равеопазва
ането е липсата на здраввни специ
иалисти.
Образова
ателният статут
с
на н
населението
о също е представиттелен за селските
с
райони на България
я с подобря
яващи се по
оказатели по
п отношениие на пости
игнатата
ателна сте
епен, но продължав
ващи проблеми с ппридобиван
нето на
образова
функцион
нални и кар
риерни уме ния в учили
ищната сис
стема. Техн икумът и центърът
за профе
есионално обучение в Крумовгр
рад имат потенциал
п
ие. Като
за развити
цяло, посстигането на
н пълна об
бразовател
лна, кариерна и социаална интегр
рация за
някои уяззвими групи
и като ромсското малци
инство остава проблем
м.
Техничесската инфр
раструктура
а е относиттелно добр
ре развита,, но като цяло
ц
се
нуждае от
о поддръж
жка и реха
абилитация
я - особено
о по отнош
шение на пътната
мрежа, водоснабдя
в
яването и канализац
цията. Общ
щината им
ма възможн
ност да
привлече
е значителн
на финансо
ова подкрепа по опер
ративните ппрограми на
а ЕС за
периода 2014-2020 г.
Местниятт икономически контеккст не е до
оминиран от
о определеен бизнес отрасъл
о
или дейн
ност. Източ
чници на ме
естни дохо
оди и заето
ост се лекаата промиш
шленост,
селското стопанство, туризма
а и услугите. От тях туризмът ввероятно има найголям поттенциал за развитие.
Местните
е доходи са
а скромни, с ниски нива на спестя
яванията и разходите. Повече
от полов
вината от местните домакинсттва редовн
но използвват ресурс
сите на
местните
е екосистем
ми за съби
иране на горски пло
одове, дъррва за огре
ев, лов,
риболов, пчеларство и други.
Очаквани въздействия
Разходитте, свързани с Проектт за добив и преработ
тка на златтосъдържащ
щи руди
Крумовгр
рад вероятно ще ока
ажат значиттелно поло
ожително ввъздействие
е върху
стопански
ите дейнос
сти в рамитте на общи
ина Крумов
вград, кактоо и на обл
ластно и
национал
лно ниво. Според пр
редварителните оценкки на комппанията ще
е бъдат
похарчен
ни общо окколо 164,1 милиона долара
д
за всички асппекти от етапа на
строителството за период о
от 2,5 год
дини, а периодът
п
нна извежд
дане от
п
3 години, като към края на ппроекта ще
е бъдат
експлоатация ще продължи
ни 14,7 мил
лиона дола
ара. Експлоатационнит
те разходи през целия живот
похарчен
на прое
екта ще окажат п
положителн
но въздей
йствие въррху иконо
омиката,
включите
елно увелич
чаване на сстопанските
е дейности, създаванее на работн
ни места
и увелича
аване на до
оходите.
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През вси
ички етапи на проекта
а ще бъда
ат създаден
ни нови рааботни мес
ста чрез
преки, не
епреки и стимулирани възможнос
сти за заето
ост. В етаппа на експлоатация
компания
ята се анга
ажира да на
аема 90% от работна
ата сила отт общината
а и само
когато са
а необходим
ми специал
лни умения
я за целите на проектаа и те не могат
м
да
бъдат пр
редложени от общин
ната, ще бъдат
б
наем
мани специиалисти от област
Кърджали и страна
ата. Счита
а се, че в контекста на проектта това ще
е окаже
ително възд
действие, тъй като анализа
а
наа съществу
уващото
значително положи
ие показва високи
в
нива
а на безраб
ботица.
състояни
Увеличен
нието на сттопанските дейности в района ще
е създаде иинфлация. Такъв е
случаят особено по
п отношен
ние на пазара на жилища,
ж
пооради пови
ишеното
ът, че собсттвеността на
н жилища в местните общности е висок,
търсене, като фактъ
н повишен
ните разход
ди за наста
аняване.
ограничава отрицаттелното възздействие на
я проект е сравнителнно кратък, ще има
Също така, тъй катто животът на минния
айна възм
можност зза развиттието и утвърждавването на нови,
краткотра
самоиздъ
ържащи се бизнеси в рамките на
н Локалната зона наа проучване
е (ЛЗП),
което ще
е остави местната икон
номика в по
оложение на
н сравнитеелна зависи
имост от
мината. Може
М
да се
е допусне, чче когато мината затво
ори, ще нам
малее стоп
панската
дейност в района, което
к
ще ссъздаде беззработица и нива на външна ми
играция,
людавани в района в момента. Инвестицииите в умения, чрез
сходни на тези набл
е на работн
ната сила зза съответн
ните специф
фични за оотрасъла ум
мения и
обучение
готовностт работа, ще
щ имат по
олезно и ку
умулативно
о въздействвие. Компа
анията е
разработтила конкре
етен план зза обучение, който ще бъде прииложен в етапа
е
на
подготовка и строиттелство и е насочен към
к
постига
ане на целиите за наемане на
л, заложени
и за етапа н
на експлоатация.
персонал
В демогр
рафския профил на об
бщината ще настъпят
т незначитеелни промени, найвече в гр. Крумовгра
ад. Понасто
оящем, общ
щата тенден
нция е за иззходяща ми
играция,
ладото поко
оление в тр
рудоспособна възрастт, а демогра
афските
особено сред по-мл
иално на се
елата и маахалите око
оло Ада
характеристики на общината, и по-специ
ито формират извадкката на со
оциално-ико
ономическоото изследв
ване на
тепе, кои
домакинсствата, по
оказват си
илно обезл
людени об
бщности и преобла
адаващо
застаряващо населе
ение. Тази тенденция ще бъде частично прреодоляна, като ще
е миграция
я към район
на на канди
идати за на
аемане катто преки и непреки
се отчете
работниц
ци, предимн
но от мъжкки пол. Увеличеното население
н
иима верояттност да
се отраззи донякъд
де на общ
щинските комунални
к
услуги, кооито понас
стоящем
функцион
нират с нисък капаци
итет. Вслед
дствие на тези
т
демогррафски про
омени е
възможно
о да възниккнат и други
и социални
и проблеми, като наприимер конфл
ликти за
новите възможност
в
и за заето ст, въпреки
и че това въздействиия трябва да
д бъде
смекчено
о от ангаж
жиментите н
на проекта
а за приор
ритизиране на наемането на
местна работна сила.
Оператив
вната площ
щ на проектта, заедно с очаквана
ата буфернна зона, ще
е заеме
около 13
34 хектара земя, коятто е собств
веност на Национално
Н
ото управление по
горите. Ще
Щ бъдат придобити допълнителни площ
щи общинскка земя бл
лизо до
махала Победа,
П
с цел
ц
разшир
ряване на пътя към рудника
р
на Ада тепе в някои
участъци
и. В допълн
нение към това, изгра
аждането на
н изпускаттелен тръбо
опровод
налага вр
ременно по
олзване на земя с приблизителна
а площ 0,1 хектара в 4 частни
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парцела, последван
н от придоб
биване за право
п
на по
олзване сл
лед завършване на
ости за пер
риод от 15
5 години. На самото А
Ада тепе ще
щ бъде
строителните дейно
ятстван дос
стъпът до изоставена
ата туристи
ическа хиж
жа (собстве
еност на
възпрепя
общината
а) и четир
ри туристиччески бунга
ала, но те ще бъдатт възстановени от
компания
ята. Ще бъд
де засегнатт спортния лов като ловната территория на ловната
дружинка
а от с. Лули
ичка ще бъ
ъде намалена по площ
щ, като се ззагуби тери
иторията
на Ада те
епе за лов на глигани.. Сезонното
о събиране на гъби наа Ада тепе няма да
бъде въззможно, но
о то се пра
актикува в цялата об
бщина на рразлични за
алесени
територи
ии и не е установена загуба на достъпа на
а местните жители до
о такива
територи
ии.
Възможно е да възникнат
в
ни възприяятия, свър
рзани с
негативни обществен
ално замърс
сяване на о
отглежданите култури като тютюнн, зеленчуци и мед,
потенциа
както и на
н природни
и ресурси ккато гъби, диви
д
билки и горски пл
лодове. Тов
ва може
да повли
ияе на спос
собността н
на общносттта да реал
лизира сел
лскостопанс
ската си
продукци
ия, което от своя сстрана мо
оже да им
ма значитеелно отрицателно
въздейсттвие върху поминъкът
п
на много местни
м
жите
ели. Ангажииментът на проекта
да инфор
рмира обще
ествеността
а ще допри
инесе за пр
редотвратявването на подобни
п
възприяттия. Обекктивната
информация за съществува
с
ащите не
егативни
въздейсттвия ще допринесе за подобрена комуникация за управлени
ието на
екологичните въздействия от п
проекта.
Дейности
ите по про
оекта ще о
окажат допъ
ълнително натоварваане върху пътната
инфрастр
руктура и ще увели
ичават движението по
п пътищатта в общи
ината и
областта
а. Трафикъ
ът няма д
да се уве
еличи дот
толкова, чее да пре
едизвика
задръств
вания, но ще
щ се увел
личи рискътт от пътнот
транспортнни произше
ествия и
сблъсъци
и между МП
ПС на прое
екта и месттни МПС, велосипеди
в
сти и добитък. Ще
бъдат пр
редприети адекватни
а
мерки за да
д се предо
отврати тоззи риск, до
околкото
това е въ
ъзможно.
Потенциа
алните възд
действия, ккоито биха натоварили допълниттелно болн
ницата в
Крумовгр
рад (която според
с
изхходните дан
нни функци
ионира с наамален капацитет),
ще бъдат смекчени
и посредстввом ключов
ви мерки за
з смекчаваане и упра
авление,
а от местн
ната общноост, инвесттиции в
които включват набиране на персонала
пазване и обучения за безоп
пасност и ефективноо управле
ение на
здравеоп
въздейсттвията, свър
рзани с гене
ериране на
а трафик, шум и прах.
Мерки за
а смекчава
ане на възд
действията
а – хора и общности
о
Мерките, предложен
ни за подоб
брение и ма
аксимизиране на иконоомическа изгода от
нето на раб
ботни местта и предви
идените ра
азходи, осообено в района на
създаван
общината
а, включва
ат увелича
аване на капацитет
та на месстната вер
рига от
доставчи
ици, в съоттветствие с политика
ата за поди
изпълнител
ли на Комп
панията;
обучение
е на работтната сила;; и поставя
янето на клаузи
к
за пподизпълни
ителите,
насочени
и към насър
рчаване нае
емането на местна раб
ботна ръка и услуги.
За увели
ичаване на
а възможно
остите за заетост се
е предлагаа въвеждан
нето на
справедл
лива, прозр
рачна и досстъпна процедура за подбор на персонал, която е
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навремен
нно достъп
пна до всиччки заинтересовани страни.
с
Цел
лта е да установи
у
ефективн
но взаимод
действие съ
ъс заинтересованите страни поссредством екип за
връзка с обществ
веността и поддърж
жането на информац
ционен це
ентър в
Крумовгр
рад, който да
д служи ккато източник на точна и актуалнна информ
мация за
проекта, включително процедуурите за наб
биране на персонал
п
и възможнос
стите за
к
и мястто на достъ
ъп до механизма за жал
лби.
работа, както
Предлож
жени са мерки з а смекча
аване, за да се избегне моноиндустри
иализиранетто на местн
ната иконом
мика като се
с приложии План за развитие
р
на общн
ността, ко
ойто включчва иници
иативи в областта на земед
делието,
животнов
въдството и пчеларстввото, които да подсиля
ят и разнооб
бразят насттоящата
продукци
ия, да укре
епят връзкките между
у производ
дители и ппотребител
ли и да
предоста
авят възмож
жности за об
бучение на
а малките и средни преедприятия.
За подоб
бряване на
а резултати
ите от инв
вестициите в създаваане на уме
ения се
препоръч
чва своевре
еменното ссъздаване на
н справед
длива и проозрачна про
оцедура
за подбор
р и обучени
ие.
Смекчава
ането на пр
ромените в демографс
ския профил изисква ппроследява
ането на
демограф
фските пото
оци в рамки
ите на общ
щността и съ
ъвместна рработа с общината,
за осигур
ряване на подкрепа
п
п ри развитие на комун
налните усл
луги и сигур
рността.
Социално
ото сближа
аване и сигуурността на
а местната общност щее бъдат съх
хранени
с помощтта на следн
ните действ ия:


Разра
аботване на
а програма за въвеждане в компа
анията и коодекс на пов
ведение
за вси
ички работн
ници;



Разра
аботване на
н План за
а развитие
е на общно
остта с коонкретни со
оциални
иници
иативи, с цел запазва
ане на здра
авата социа
ална структуура и чувсттвото за
прина
адлежност към община
ата.

Допълниттелните кон
нкретни дей
йствия вклю
ючват:


Уточн
няване на права и комп
пенсации в рамките на
а Социаленн план за де
ействие,
отгова
арящ на ил
ли надвиша ващ изискв
ванията на ЕБВР, с цел
л компенси
иране на
четир
рите лица, чиито позе
емлени имоти ще бъдат временнно засегнати при
полаггането на тръбопровод
т
ждане на отпадъчни
о
изост до
да за отвеж
води в бли
парце
елите им, ка
акто и посл едващо зап
плащане на
а наем за прравото на достъп;
д



Съгла
асуване с общината
о
н
на алтернаттивно место
оположениее за изграж
ждане на
турисстическа хиж
жа и бунгал
ла;



Разра
аботване на
а политики
и за наема
ане на персонал на местно равнище,
р
обхва
ащащи общн
ностите дире
ектно засегн
нати от прое
екта – селатта Скалак, Звънарка
З
и Овчари, както и ромското н
население;
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Изготтвяне на пл
лан за смеккчаване на въздейств
вията върхуу уязвимите групи,
който идентифицира уязви
имите групи
и и лица в засегнатиите общности, и ги
чва в меркки за смекччаване, които да адр
ресират нееравностойн
ното им
включ
полож
жение;



Предо
оставяне на финан сова помо
ощ за бо
олницата в Крумовгград за
подоб
бряване на
а предоста
авянето на медицин
нски услугги, оборуд
дване и
обнов
вяване на болничната
б
инфрастру
уктура;



Подкр
репа за бол
лницата и зд
дравните институции в кампаниии за повиша
аване на
информираносттта относно заразните болести;
б

Ще бъде
е разработе
ен план за управление
е на социал
лните въпрроси (ПУСВ
В), който
се базир
ра върху резултатите
е от оценка
ата на соци
иалното възздействие. Планът
ще бъде
е подкрепе
ен от друуги вече разработен
р
ни плановее като Пл
лана за
управлен
ние на обще
ественото зздраве, безопасност и сигурност.
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ДЕКЕМВРИ 2014 Г.

СПИСЪК

НА СЪКРАЩЕНИЯТА

БВП

Брутен вътре
ешен продуктт

БПП

Болести, пре
едавани по по
олов път

ГИС

Географски информацион
и
нни системи

ДПМ

Дънди Прешъс Металс

ДПМК
К

„Дънди Преш
шъс Металс К
Крумовград“ ЕАД
Е

ЕБВР
Р

Европейска банка
б
за възсстановяване и развитие

ЕС

Европейски съюз
с

С
ЗБОС

Здраве, безо
опасност и окколна среда

ИПП

Инфекции, предавани по полов път

ИССМ
МО

Интегрирано
о съоръжение
е за съхранен
ние на минни отпадъци

лв.

Български ле
ева

ЛЗП

Локална зона
а на проучван
не

ЛЗП

Лица, засегнати от проектта

МГК

Местна група
а за консулта
ации

МОСВ
В

Министерств
во на околнатта среда и водите

МОТ

Международ
дната организзация на труд
да

МФК

Международ
дна финансовва корпорация
я

НАИМ
М

Национален археологиче
ески институт с музей при БАН

НСИ

Национален статистическки институт

ОВВ

Оценка на ви
изуалното въ
ъздействие

ОВО

Отдел за връ
ъзка с общно стта

ОВОС
СС

Оценка на въ
ъздействието
о върху околн
ната и социал
лна среда

ОС

Оценка за съ
ъвместимост

ОСВ

Оценка на со
оциалното въ
ъздействие

ПАЗС
С

План за взаи
имодействие със заинтере
есованите стр
рани

РЗП

Регионална зона
з
на проуччване

СВО

Служител за
а връзка с общ
щността

ПУСВ
В

План за упра
авление на со
оциалните въ
ъпроси

ТБ

Туберкулоза

ХИВ

Човешки иму
унодефиците
ен вирус

щ.д.

Щатски дола
ар

WAI

Wardell Arms
strong Internattional
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1.0

ВЪВЕД
ДЕНИЕ

1.1

Информ
мация за проекта и регулато
орна рамка

Дънди Пр
решъс Мета
алс Крумоввград (ДПМ)) е българско междунаародно пред
дприятие,
занимава
ащо се с пр
ридобиване
е, проучван
не, разрабо
отване, доб
бив и прера
аботка на
благород
дни метали.
През 200
00г. ДПМ, по
ознато като
о Болкан Ми
инерал енд Майнинг Е
ЕАД – БММ получава
2
лиценз за проучвателна дейно
ост за площ
щ от 130км . Първонаачалните пл
ланове за
в
технология за цианидн
но излужване на златоосъдържащ
щи руди и
проекта включват
конвенци
ионално хво
остохранил
лище за пр
роизводстве
ения отпад
дък на площ
щ от 200
хектара. През 2005 г. подробе н доклад за
а ОВОС е предаден
п
в Министерс
ството на
а среда и во
одите (МОС
СВ). Значителни опасе
ения са израазени от ра
азличните
околната
заинтере
есовани стр
рани по отн
ношение на
а използван
ната технол
логия и пор
ради това
компания
ята оттегля доклада за
а ОВОС.
През 200
07 г. Бълга
ария влиза
а в Европе
ейския Съю
юз и се иззгражда мр
режата от
защитени
и зони Нату
ура 2000, вкключваща всички
в
стра
ани членки на ЕС. Пар
ралелно с
това се създава
с
и но
ормативнатта рамка за
а процедура
ата на Оценнка за съвм
местимост
(ОС), коя
ято да се извършва сп
прямо всич
чки инвести
иционни преедложения, планове
на програ
ами, които потенциал
лно биха мо
огли да зас
сегнат зониите от Нату
ура 2000.
Проектътт за добив и преработкка на злато
осъдържащи
и руди Крум
мовград се намира в
границите на зона „Родопи - И
Източни“1, утвърдена
у
зона
з
в мреж
жата Натур
ра 2000, а
ствена бли
изост до р. Крумовица2, и порад
ди това е направена
също и в непосредс
преценка
а, че процед
дурата по О
ОС е задълж
жителна.
Поради тази
т
причина са напр
равени фун
ндаментални промени в инвести
иционното
предложе
ение и е разработен
р
н алтернати
ивен техни
ически проеект. През 2010
2
г. е
изготвен Доклад за ОВОС за п
преработен
ното инвестиционно прредложение
е, който е
н на МОСВ. В резулта
ат на това, МОСВ издава положиително Реш
шение 18предаден
8.11/2011
1г., което вл
лиза в сила
а през Март 2013 г..
През 2014 г. ДПМ
М договаря
я поправки
и във фин
нансовия сси пакет заедно
з
с
иум от банкки, за които
о Европейскката банка за възстанновяване и развитие
консорци
(ЕБВР) функционир
ф
ра като аггент по въ
ъпросите, свързани с управлението на
околната
а среда. Спо
оред Еколо
огичната и социална
с
по
олитика на ЕБВР и съо
ответните
Изискван
ния за изпълнение (ИИ
И), проект от
о такъв тип
п и мащаб изисква изгготвянето
на пълен
н доклад за
а Оценка н
на въздейсттвието върх
ху околнатаа и социал
лна среда
(ОВОСС)).

1
2

(BG 000
01032) По Ди
иректива 92/43/EEО за хаб
битатите
(BG000
002043) По Ди
иректива 79/4
409/EEC за пттиците
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След независимия преглед н
на извърше
ената проц
цедура и иизготвен доклад по
Е
е изискала извъ
ършването на допълни
ителни екол
ОВОС, ЕБВР
логични и социални
проучван
ния и разработванетто на доккументи, ко
оито да ппопълнят липсваща
л
информа
ация, изисквана от Иззискванията
а за изпълн
нение (ИИ)) и междун
народните
добри практики.
Докладътт за оценка
а на социал
лното възде
ействие (ОСВ) е изготтвен, за да
а допълни
одобрени
ия доклад за ОВОС от 2010 г.
В допълн
нение към ИИ на ЕБВ
ВР, някои от банките в консорциуума се придържат и
към Еква
аторните принципи, и п
поради това
а проектът е съобразенн и със Ста
андартите
за изпълнение на МФК
М
(2012 гг.). Пакетътт от допълнителни екоологични и социални
д за ОВОС заедно съсставляват Оценката
документти, както и националн ият доклад
на възде
ействието върху
в
окол ната и соц
циална сред
да (ОВОСС
С) на проекта. Тази
съставна
а ОВОСС е обобщена в Нетехническо резюм
ме.
а ЕБВР
Изискван
ния за изпъ
ълнение на
ЕБВР е разработил
р
ла Екологиччна и социа
ална политика от 20088 г., която адресира
екологичните и соци
иални въпро
оси и аспекктите на уст
тойчивото рразвитие и определя
о изпълнявва своя ан
нгажимент да насърчаава екологгичната и
как Банкката реално
социална
а устойчиво
ост. Ключовви области на
н политика
ата са:







Отчиттане на екологичните и социални съображен
ния във всиички дейнос
сти;
Задав
ване на кли
иентите на е
екологични и социални изискваниия, изпълне
ението на
които се очаква от
о тях в при
иемливи за Банката ср
рокове;
Опред
деляне на ролите и оттговорностите както на ЕБВР, таака и на кли
иентите й
по оттношение на постига
ането на устойчиви
у
резултати, съответсттващи на
Политтиката и изи
искванията
а за изпълне
ение;
Поста
авяне на стратегическа
а цел за на
асърчаванет
то на проеккти, носещи
и значими
еколо
огични и соц
циални полззи;
Предл
лагане на ключови
к
инд
дикатори ка
ато част от управлениеето и монитторинга;

Посредсттвом своитте процеси на екологгична и соц
циална оцеенка и наблюдение,
ЕБВР се стреми про
оектите да и
изпълняватт следните условия:
у




ните дейно
ости да бъ
ъдат социаално и еккологично
Проекктите или оперативн
устойчиви;
Проекктите или оперативн ите дейнос
сти да зач
читат праваата на зас
сегнатите
работтници и общ
щности, и
Проекктите или оперативн
ните дейно
ости да са
а изготвен и и да работят в
съотв
ветствие с приложимит
п
те нормати
ивни изискв
вания и доб
брата международна
практика3.

3

WAI, 20
014, Проект за добив и пре
еработка на ззлатосъдърж
жащи руди Кру
умовград – А
Анализ на про
опуските
във връззка с екологич
чните и социа
ални аспекти
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От фина
ансираните от ЕБВР проекти се
с очаква да съотвеетстват на добрата
междунар
родна пракктика по отн
ношение на
а устойчиво
ото развитиее. За да се
е постигне
това, е разработен
р
набор от конкретни Изисквания за изпъл
лнение, адр
ресиращи
ключови екологични
и и социалн и въпроси:











пълнение №
№1: Екологи
ична и социална оценкка и управление
Изисккване за изп
Изисккване за изп
пълнение № 2: Труд и условия на
а труд;
Изисккване за изпълнени
ие № 3: Предотвр
ратяване и намаляване на
замър
рсяването;
Изисккване за иззпълнение № 4: Здрав
ве, безопас
сност и сиггурност на местните
общности;
Изисккване за изпълнени е № 5: Придобива
ане на зееми, недоброволно
пресе
елване и ико
ономическо
о изтласква
ане;
Изисккване за иззпълнение № 6: Опа
азване на биологичноото разноо
образие и
устойчиво управление на пр
риродните богатства;
Изисккване за изп
пълнение № 7: Коренн
но населени
ие;
Изисккване за изп
пълнение № 8: Културно наследс
ство;
Изисккване за изп
пълнение № 9: Финанс
сови посред
дници;
Изисккване за изп
пълнение № 10: Опов
вестяване на
н информаация и вклю
ючване на
заинттересованитте страни в процеса.

Проектътт за добив и прер аботка на златосъдържащи рруди Крумо
овград е
категориззиран като проект от категория „А“, тъй кат
то понастояящем това е проект
„на зелено“, намиращ се в зо
она от НАТ
ТУРА 2000
0, със селиища намира
ащи се в
я комплексс. Проектитте от категория „А“ са обект на
н пълна
близост до минния
ОВОСС.

1.2

Структу
ура на док
клада
Настоящият доклад представя
я Оценката на социалн
ното въздеййствие, изго
отвена от
о поръчка на ДПМ (наричана по-долу Компанията
К
а), за да адресира
АМЕК по
изискванията залегн
нали в Изисскванията за
з изпълнение на ЕБВ
ВР, като се използва
уските, изго
отвен от Wa
ardell Armsttrong по порръчка на ЕБВР през
и Анализза на пропу
април 20
014 г. Този доклад е изготвен ка
ато допълн
нение на од
добрения ОВОС
О
от
2010 г.
В допълн
нение към този докла
ад за ОСВ е разработ
тена и актууализиран доклад
д
за
съществууващото со
оциално-ико
ономическо
о състояние
е, който е иизготвен от denkstatt
и предста
авлява При
иложение А към настоя
ящия докла
ад.
Оценката
а на същесттвуващото социално-и
икономическо състояниие, както е посочено
по-долу, формира базата на сравнител
лния анали
из, използвван за оце
енката на
о-икономиче
еското възд
действие. В допълнен
ние е изготввен отделе
ен доклад
социално
(Доклад на АМЕК
К A150-14-R
R2258), оп
писващ съ
ъществуващ
щото състо
ояние на
новните изв
води от него
о са описанни в ОСВ.
екосистемните услуги, като осн
а настоящо
ото проучваане включва
ат:
Ключовитте основни и специфи чни цели на
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Иденттифициране
е на потен
нциалните положител
лни и отриицателни социалнос
иконо
омически въздействи
в
ия във фазите
ф
на предвариителна по
одготовка,
строи
ителство, екксплоатаци
ия и извежд
дане от екс
сплоатацияя и рекулти
ивация на
предл
ложения проект, посре
едством пос
средством професионнален опит и оценка,
в съо
ответствие с Изисква
анията за изпълнение на ЕБВР
Р и инфор
рмацията,
получ
чена от инте
ервютата съ
ъс засегнаттите и заинт
тересовании страни;



Разра
аботване на
н изпълн ими мерки
и за смеккчаване, ккоито да подобрят
полож
жителните и ограничатт или предо
отвратят отр
рицателнитте въздейсттвия, и



Разра
аботване на
н мерки за управл
ление и мониторинг
м
г, които да
д бъдат
изпъл
лнявани пре
ез целия жи
ивот на проекта.

Докладътт включва следните глави Описание и ко
онтекст на проекта (Глава 1);
Оценъчни въпроси и критери
ии (Глава 2); Оценка
а на социаално-иконом
мическото
а 3); Оцен ка на куму
улативните ефекти (ГГлава 4); Рамка за
въздейсттвие (Глава
управлен
ние на соци
иалното възздействие (Глава
(
5) и накрая Об
бобщителна
а матрица
(Глава 6)).
Докладътт „Анализ на същ
ществуващо
ото социал
лно-иконом
мическо съ
ъстояние“
(изготвен
н от denksta
att България
я ООД) e включен кат
то Приложеение А на на
астоящия
доклад. Други докл
лади рефе
ерирани в настоящия
я доклад сса налични
и на уеб
ата на ДПМК.
страница

1.3

Описание на про
оекта

1.3.1

Описани
ие и место
оположени
ие на проекта
Проектътт за доби
ив и пре
еработка на
н
златосъ
ъдържащи руди Кр
румовград
представ
влява планиран откри
ит рудник за
з добив на злато с планиран добив на
850,000 тона
т
на год
дина (т/г), р азположен в България
я, който отгговаря на данните
д
в
подадени
ите актуалните докум
менти, във
в връзка с приложи мите технически и
екологични разреш
шителни реж
жими, и е финансов
во приложиим. Обогаттителната
ът ще бъда
ат проектир
рани, изградени и упрравлявани от ДПМК
фабрика и рудникъ
ията) - дъще
ерно друже
ество, което
о е изцяло собственост
с
т на ДПМ.
(Компани
Проучван
ната площ
щ се нами ра в Изто
очните Родопи, на около 320
0 км (по
Лепубликканската пъ
ътна мрежа ) югоизточн
но от София, в областт Кърджали, южно от
община Крумовград
К
д (координа
ати 25° 39' 15"E и 41° 26' 15"N) . Гр. Крумо
овград се
намира на
н около 320 км на юго
оизток от София
С
по ас
сфалтов пъ
ът и на окол
ло 12,5 км
(права ли
иния) на север от гран
ницата с Гъ
ърция. Находище Ад
да тепе се намира
н
на
3 км юж
жно от Кру
умовград и се просттира в пос
сока северр - юг. Районът на
находище
ето се хара
актеризира с хълмист релеф, гра
аничещ с гооляма месттна речна
система.
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Фигура 1-1
1: Местопол
ложение на п
проект Крум
мовград

1.3.2

Достъпн
ност, клим
мат, местни
и ресурси,, инфрастр
руктура и
физикоггеографска
а характер
ристика
Гр. Крумо
овград се намира на о
около 320 км
м по асфал
лтов път на югоизток от
о София,
която е обслужван
на от моде
ерно между
ународно летище.
л
Втторо межд
дународно
с намира в гр. Пловд
див, разпол
ложен на около 106 км североза
ападно от
летище се
Крумовгр
рад. Достъп
път до нахо
одището на
а Ада тепе е възможенн през цялата година
по асфал
лтиран път от Крумовгград. Достъ
ъпът до про
оучваната пплощ е възможен по
пътища, достъпни при всякаккви метеор
рологични условия, ккоито мина
ават през
ията на про
оекта. Вто
оростепенн
ните пътищ
ща не са аасфалтиран
ни, но са
територи
достъпни
и през цялата година с високопро
оходими авт
томобили.

Средного
одишната сума на вал ежите в района е 703,5 мм. Най--много вале
ежи падат
през есе
ента и зима
ата, поняко
ога под фо
ормата на сняг в найй-студените
е месеци.
Най-многго дъждове има през м
м. декември (средно 96,9
9
мм), а най-малко - през м.
август (2
24,1 мм). В проучвана
ата площ са
а разпръснати малки села, чиитто жители
практикув
ват земеделско произ водство, гл
лавно за собствени нуж
жди, което формира
основния
я начин на ползване на земята
а в района - основноо животнов
въдство и
отглежда
ане на тютю
юн и зелен
нчуци върх
ху слабо ра
азвитите поочви, харакктерни за
региона. (Режимът на ползван
не на останалата част от земята в проучваната площ
нтрола на Изпълнител
И
те). Населеннието в Бъл
лгария се
е под кон
ната агенция по горит
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състои предимно отт източнопр
равославни
и християни
и (85%) и ттурско мюсю
юлманско
мно населя
яващо югои
източната част
ч
на стрраната, включително
малцинсттво, предим
проучван
ната площ.
Инфраструктурата в района на находището е до
обра, с асф
фалтирани пътища,
ци на вода и електроен
нергия в бли
изост до ра
айона на прооекта.
източниц
Гр. Крумовград се намира на около 230
0 м над мо
орското раввнище. По данни от
ването презз 2011 г. бр
роят на життелите в об
бщината е 117 823 душ
ши. Това е
преброяв
12% от населението на обл
ласт Кърдж
жали (152 808).
8
Като цяло общ
щината се
що населен
ние, като 28
8,33% са наа възраст 40-59
4
г. и
характеризира със застаряващ
н възраст над 60 г.4. Разпредел
лението по
о пол не сл
ледва наци
ионалната
23,50% на
тенденци
ия, тъй като
о има повечче мъже от жени
ж
- 8 997 мъже и 8 826 жени. Средното
С
семейств
вото се състтои от 2,9 ччлена. Етни
ическият със
став е пред
дставен пре
едимно от
турско население, с по-малко
о представ
вителство на
н българии и много по-малко
вград се пр
редлага набор от общ
ществени ууслуги, вклю
ючително
роми. В гр. Крумов
ща (детски градини, основни
о
и средни учиилища), по
олицейски
болница, 19 училищ
а. Градът предлага широка
ш
гам
ма от стоппански усл
луги, като
участък и пожарна
и (хранител
лни стоки,, железари
ия, облекл
ло), хотелии, къщи за
з гости,
магазини
ресторан
нти и кафе
енета. До
оходите на
а хората до
д голяма степен за
ависят от
отглежда
ането на тю
ютюн, който
о реализира
ат чрез дого
овори, подпписани с ку
упувачите
на тютюн
н в началотто на сезон
на. Освен това в града
а развиват дейност и малко на
брой друуги дребно
омащабни фирми, ко
оито са от значениее за прое
екта - за
строителство и дос
ставка на м
материали. Предвиде
ено е гр. К
Крумовград да бъде
ят център за доста вка и обс
служване на проектаа, като се
е очаква
основния
приходящ
щите строиттелни работтници да бъ
ъдат настан
нени в град
да.

1.3.3

Реализа
ация и експ
плоатация
я
Срокът за
з реализа
ация на п
проекта, сл
лед получа
аване на всички нео
обходими
разрешиттелни, от началото
о до реалното изгграждане и привеждане на
обогатите
елната фаб
брика в готтовност за пускане в експлоатац
ция, е 125 седмици
(около 2,5
5 г.).
В период
да осем год
дини експло
оатация на находищет
то, ще бъд
дат произве
едени 686
000 тр.уу. злато по
од форматта на конц
центрат. Предвижда
П
се обогаттителната
фабрика да обработва 0,85 милиона тона
т
руда на годинаа, което вкключва и
онирана руд
да с ниско съдържани
с
е в края наа проекта.
обработкката на депо
За реали
изацията на
н проекта
а ще бъде
е необходи
имо придоб
биване на земя от
Държавния горски фонд за п
площадката
а, както и буфернатаа зона на проекта.
д размер оот 85 ха, а заедно с
Площадкката на проекта е макссимално огграничена до
предвиде
ената буфе
ерна зона въ
ъзлиза на около
о
134 ха.
х
Разши ряването на пътя за
достъп до обекта на
алага придо
обиване на
а земя от Общината (ппо прибл. 3 метра от
рани на пъ
ътя). Изпусккателният тръбопрово
т
од, който щ
ще бъде по
оложен от
двете стр
Ада тепе на север, успоредно
у
н
на река Кру
умовица и по
п протеженние на съществуващ
п
през обработ ваема земя
я до точка на
н брега наа реката. За
а целта се
път, ще премине

4

пак там
м
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налага вр
ременно по
олзване на право на до
остъп до ча
астна земя с обща пло
ощ 0,1 ха,
в рамките
е на 4 парц
цела. Общ план на площадката е представеен на Фигур
ра 1-2 подолу.
Фигура 1-2
2: Общ план
н на площад
дката
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Предвижд
да се в раб
ботния проц
цес да бъдат използва
ани конвен ционални методи
м
за
добив на
а руда (проб
бивни и взр
оти), руда с ниско съд
държание и отпадък.
ривни рабо
Минното оборудване, предлож
жено за мин
нните работ
ти, включваа хидравлич
чен багер
ни камиони
и с полезен
н товар от 440 тона. Откритият
О
с капациттет 23,7 м3 и рудничн
рудник ще
щ работи на
н две 8-ча
асови смени на ден с цел намал
ляване на шумовите
ш
въздейсттвия върху местното
м
на
аселение.
Процесътт, избран в резултат на тестова
ата програм
ма, не налаага използв
ването на
агресивни или силн
но токсичн и химикали. Той вкключва едиинствено тр
рошене и
ата от нахходището руда
р
и пос
следваща ппенна флотация до
смилане на добита
ането на златно-сребъ
ърен концен
нтрат, който
о ще се товвари в конттейнери и
получава
транспор
ртира извън
н обекта за извличане на чисто зл
лато. Обогаатителната
а фабрика
ще работти в непрекъснат режи
им, 24 часа дневно, 7 дни
д в седмиицата, с изключение
на троша
ачката, коятто ще работти само 12 часа
ч
на ден
н (на 8-часоови смени).
Eмисии на
н замърси
ители
В технико
о-икономич
ческите оце
енки са изпо
олзвани следните прооценти на извличане
и
при преработка - съответно 85%
% за злато и 70% за сребро.
Обогатиттелната фа
абрика ще се намира до хълма Ада тепе, непосредс
ствено до
Интегрир
раното съор
ръжение за
а съхранен
ние на мин
нни отпадъ
ъци (ИССМО) и на
около 1 км
к южно отт открития р
рудник. Цех
ховете за смилане
с
иф
щ бъдат
флотация ще
разполож
жени в една
а сграда, за
аедно със съ
ъоръженият
та за поддрръжка на фа
абриката,
склад, офиси
о
и съблекални
с
и. Поддръж
жката на рудничнияя машинен
н парк и
автомоби
илите на др
ружеството
о ще се изв
вършва в отделна сгррада на око
оло 600 м
северно от
о фабрика
ата.
Хвостът от
о фабрика
ата (минера
али несъдър
ржащи злат
то) ще се сггъстява до материал
с максим
мално съдъ
ържание на
а твърди частици
ч
вариращо меежду 56% и 68% в
теглово съотношени
с
ие, и ще се депонира в Интегрира
ано съоръж
жение за съ
ъхранение
на минни
и отпадъци (ИССМО), ззаедно със стерилния скален маттериал.
Както е посочено в Доклада за ОВОС от 2010 г., емисиите в атмосфе
ерата ще
е норми, като се доб
ближават до,
д но не
бъдат в рамките на законоусстановените
а опазване на човешкото здраве и поради това
т
няма
надвишават дневните норми за
разят небла
агоприятно върху околните земи и животновъ
ъдството.
да се отр
Работна сила
За проектта ще бъда
ат наети дир
ректно окол
ло 300 души
и в етапа наа строителс
ството, от
които 230
2
ще останат а
ангажирани
и в администрацияята, добивните и
преработтвателни де
ейности и 5
50 човека в периода на
н закриванне и рехаби
илитация.
Дружеств
вото се анггажира да н
наема 90%
% от работн
ната сила оот общинатта и само
когато са
а необходими специал
лни умения
я за целите
е на проектта и те не могат да
бъдат пр
редложени от общин
ната, ще бъдат
б
наемани спец
циалисти от област
Кърджали и страна
ата. В доп ълнение къ
ъм директн
ното наетаата работна
ата ръка,
щ бъде оси
игурена и ч рез договор
ри за услуги
и.
заетост ще
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Приходящ
щите рабо
отници ще бъдат на
астанени в хотели, къщи за гости и
апартаме
енти в Кру
умовград. Всеки ден
н работниц
ците ще б
бъдат извозвани от
Крумовгр
рад до обе
екта на три
и 8-часови смени, за
а поддържаане на 24--часовата
експлоатация на обо
огатителнатта фабрика
а.

1.3.4

Реализа
ация на про
оекта и ра
азходи
Графикътт за реали
изация на п
проекта до
о реалното изгражданне и привеж
ждане на
обогатите
елната фаб
брика в готтовност за пускане в експлоатаация се про
остира от
настоящи
ия момент до
д четвъртто тримесеч
чие на 2016
6 г. или пъррвото триме
есечие на
2017 г. То
ози график включва пр
ридобиване
е на земята
а, получаваане на необходимите
разрешиттелни и одо
обрения, пр
роектиране
е, доставки на материаали и оборудване, и
изгражда
ане на вс
сички съор
ръжения на
н обекта, включитеелно подго
отвителни
дейности
и в открития
я рудник.
Капитало
овите разхо
оди за реа
ализация на
а проекта са оценении на 164,1 милиона
щ.д., и се
с базират на хибрид
дна систем
ма за управ
вление на дейностите
е (EPCM:
проектир
ране, достав
вки, строиттелство и управление)). От м. ю
юли 2012 г. известен
междунар
роден консултант раб
боти по компонент "про
оектиране и доставки"", а освен
това ще бъде използван опи
ит и ноу-х
хау на ДПМ
М Крумовгррад в Бъл
лгария за
иране на детайлното
о проектир
ране, полу
учаване наа разреши
ителни и
оптимизи
изпълнен
ние на ко
омпонент ""строителни работи и управл
ление" на проекта.
Постепен
нно, съобра
азно етапитте на изпълнение на проекта, ще бъде изгра
аден екип
на собств
веника и ще
щ бъдат по
одписани до
оговори с различни
р
коонсултанти, които да
допълнятт този екип
п въз основва на опре
еделен обхв
ват на зад
данията и график
г
за
изпълнен
ние. Проггнозните ра
азходи вклю
ючват разх
ходи на соб
бственика, оборотен
капитал и непредвид
дени разход
ди на обща
а сума от 30
0,8 милионаа щ. д.

1.3.5

Минно оборудван
о
е
За целитте на пред
двидената производи
ителност и селективнните изисквания на
добива е избран е сравните
елно малък машинен
н парк за минните дейности.
д
Избрани са 40-тонн
ни обикноввени и съчл
ленени сам
мосвали, каакто и хидравлични
к
3,7 m³. Обикновените камиони щ
ще се изпол
лзват при
багери с обем на кофата
рта на руда
а, а съчлен
а извозване на отпад
дъчните ма
атериали,
нените - за
транспор
където се
е изисква по-голяма
п
м
маневреностт. Както руд
дата, така и стерилнатта скална
маса ще се пробива
ат със сонд
дажна апар
ратура Tamrock DP11000. В допъл
лнение на
о
и четири ви
ида спомага
ателно оборудване, кооито ще до
опринесат
това са определени
за цялосттната произзводително
ост.
Машинни
ият парк е оразмерен за среднодневна про
оизводител ност от 8 000 тона
руда и скална маса
а, с увеличчение до 9 500 тона от
о четвъртаата година
а нататък.
ено е експл
лоатацията на оборуд
дването да се извършвва от собсттвеника, а
Предвиде
за поддръ
ъжката е въ
ъзможно да
а бъде наетт изпълните
ел.
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1.3.6

Интегрирано съор
ръжение за
а съхране
ение на минни отпад
дъци (ИССМО)

1.3.6.1. Описани
ие и избор на площад
дка
Идеята за конвенционално съо
оръжение за
а депонира
ане на теченн хвост, пре
едложена
ние от 200
05 г., е заменена с ттази за иззграждане
в инвесттиционното предложен
ИССМО, в което ще
е постъпва
ат както сгъ
ъстеният хв
вост, така и стерилния
ят скален
л от рудникка в Ада теп
пе. Разполо
ожението на
а съоръженнието за съ
ъхранение
материал
на хвостт бе прера
азгледано с цел минимизиране
е на необ
бходимите площи и
въздейсттвието върх
ху околната
а среда. Пъ
ървоначално за разпол
лагането на
а ИССМО
са опред
делени две площадки , които се намират съ
ъответно нна север и на юг от
открития рудник. След
С
предв арителни оценки
о
на капацитетаа и оптими
изация на
м
е изб
брана южна
ата площадкка..
рудника и пътната мрежа
писание
1.3.6.2. Общо оп
Концепци
ията за ИС
ССМО вкл
лючва изгр
раждане на
а клетки оот стерилен скален
материал
л, в които да
д се депон
нира сгъстеният хвост. Скалният материал осигурява
о
здравина
ата, необход
дима за ця
ялостната стабилност
с
жението, а също
с
и за
на съоръже
вътрешни
ия дренаж. Постъпващ
щата в дре
енажната си
истема вод
да ще се иззпомпва в
резервоа
ар за необр
работени и технологич
чни води (Р
РНТВ), разпположен юггозападно
от открития рудникк. ИССМО ще бъде изградено в две маалки дерета
а, като в
а проекта щ
ще действа
а като две отделни съ
ъоръжения
я, които в
началнатта фаза на
последсттвие ще се
е обединятт в едно общо. Ре
ехабилитациията на по
о-ниските
скатове на
н ИССМО ще започне
е през ранн
ните етапи от експлоаатацията на
а рудника.
ДПМК им
ма План за управление
е на минни
ите отпадъц
ци, одобренн от Министтерството
на иконом
миката и ен
нергетиката
а.
Компонен
нтите на ИССМО,
И
не
еобходими за започва
ане на миннните дейн
ности, ще
бъдат иззградени от
о почвата и скалния
я материал
л, добити при изграж
ждане на
работнатта площадкка на обога
атителната фабрика и пътищатаа на терито
орията на
рудника. След стар
рта на про
оизводствен
ните дейнос
сти, скалниият материал ще се
о открития
я рудник до
о ИССМО, ще
щ се разтооварва и ра
азстила с
извозва с камиони от
цел изгра
аждане на клетките,
к
в които ще се
с депонира
а хвостът. Самият хво
ост ще се
сгъстява до максима
ално възмо
ожна степен
н в инстала
ацията за сггъстяване на
н хвост и
ва ще посттъпва в иззградените за целта клетки поссредством помпа и
след тов
тръбопро
овод. ИСС
СМО ще се
е дренира изцяло и не
н се пред
движда да съдържа
басейн за
з отпадни води в нитто един отт етапите на проекта. По протеж
жение на
всички малки повър
рхностни др
ренажни ка
анавки в пр
роектната пплощ на ИС
ССМО ще
радена под
дземна дрен
нажна система, която ще отвежд
да водите до един от
бъде изгр
двата зум
мпфа, разпо
оложени в п
петата на съоръжение
с
ето.
ИССМО ще
щ бъде иззградено оттдолу-нагор
ре, като мин
нните отпад
дъци ще се поставят
върху ста
артови пло
ощадки в о
основата на
а дерето на
а приблизиителна кота
а 300 м и
след това
а при експл
лоатацията на рудника
а ще се над
дграждат поостепенно в стъпала
до кота 450
4 м. Това ще позвол
ли по-ниско разположе
ените и завъ
ършени уча
астъци на
съоръжен
нието да бъ
ъдат рекулттивирани и изведени от
о експлоатаация още в етапа на
експлоатация рудни
ика.
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Предвид икономическите парам
метри, изпо
олзвани в проучванетоо (т.е. 0,6 г/тт бортово
ние), в ИСС
СМО ще се
е съхраняв
ват 15,1 млн. тона скаален материал и 6,2
съдържан
млн. тона
а хвост в продължени
ие на осемтте години от
о периода на експлоа
атация на
рудника.
Разработтена е система с два р
резервоара
а, която поз
зволява прииемане на стратегия
с
за управл
ление на во
одите с нул
лево зауства
ане. Тези два резервооара са разп
положени
един до друг
д
и иматт различни функции по
п отношени
ие на управвлението на водите,
което обхваща управление на
а технологи
ични води и съхранеение на дъж
ждовни и
ащи от рудн
ника води.
постъпва
1.3.6.3. Закриван
не и рекулт
тивация
ДПМК им
ма одобрен
н от Минисстерството на икономиката и еннергетиката План за
закриване на рудни
ика и рекуултивация на
н засегнатите от деейността му земи в
А тепе. Планът пр
редвижда премахване
п
е на изградеените съоръжения и
участък Ада
пътища (освен ако няма
н
пости гнато спора
азумение за
а използваннето им от местното
ие след при
иключване на миннитте дейности
и) и повторрното залес
сяване на
населени
площадки
ите, за да
а може ра йонът да възвърне предишнияя си вид, съгласно
договоре
еното със за
аинтересова
ни по проеккта.
аните стран
1.3.6.4. Управление на вод
дите
Планът за
з управление на вод
дите играе основна роля
р
за опаазване на околната
среда и успешното
у
изпълнение
е на проектта. Необход
димите колиичества пря
ясна вода
годишно възлизат на
н 70 000 м 3/г или деб
бит от 2,2 л/сек.
л
Възпприетият пр
ринцип за
ние на води
ите на тери
иторията на
а обекта вкл
лючва улаввяне и отве
еждане на
управлен
водите, които
к
постъ
ъпват на раб
ботните площадки, както и улавяяне на води
ите, които
са били в контакт с тях. Оттиччащите се води ще бъ
ъдат отклоннени чрез дренажна
д
система и изпомпв
вани в ре
езервоар за съхранение, като по този начин
н
се
ратява навл
лизането на
а отпадни води
в
в речн
ните басейнни. Водите,, които са
предотвр
били в контакт с обекта, мо
огат след това да бъдат
б
повтторно използвани в
цес или заусствани съгл
ласно услов
вията посоччени в Реше
ението по
технологичния проц
В
заус
ствани вод
ди ще бъда
ат третирани с химиччески веще
ества, до
ОВОС. Всички
достигане
е на пока
азателите зза питейна
а вода. В производсствения пр
роцес на
обогатите
елната фаб
брика ще се
е използватт рециклира
аните води и дъждовните води,
уловени в рамките на обекта
а. Допълниттелни коли
ичества вод
да ще се черпят
ч
от
н на около
о 0,3 км юггозападно от
о обогатиттелната фа
абрика, в
сондаж, разположен
д р. Кесибир (виж по--долу).
близост до
1.3.6.5. Комуниккации
Обектът ще бъде свързан
с
с о
обществена
ата съобщителна мреж
жа в гр. Кр
румовград
л, който щ
ще поддърж
жа едновре
еменно преенос на ци
ифрови и
чрез опттичен кабел
гласови данни.
д
Ще се внедри и система с транслац
ционни усил
лватели, чрез която
преносим
мите и моби
илни радио
оприемници
и ще осъще
ествяват врръзка помеж
жду си на
територи
ията на рудн
ника.
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1.3.6.6. Път за достъп и из
зграждане н
на произво
одствени съоръжени
с
ия
Предлож
женият път за достъп до обекта е съществу
уващ второокласен асф
фалтиран
път с при
иблизителн
на дължина
а 2 км, койтто минава покрай
п
с. З вънарка, пр
реминава
през маххала Побе
еда на с. Овчари и две малки махалии на също
ото село,
разполож
жени в бли
изост до м
минния обект. Този вт
торокласенн път се включва в
главния път
п за гр. Кр
румовград и гр. Кърдж
жали. Тъй ка
ато се очаквва засилен трафик в
участъка от второккласния пъ
ът в участъ
ъка между с. Звънаркка и м. По
обеда, за
ане на ра
азминаване
ето на пр
ревозните средства се предв
виждат 7
улеснява
разширен
ния на същ
ществуващи
ия път. Пъттят ще бъд
де преустрооен, за да може по
него да преминават
п
т тежкотова
арни камион
ни. Втората
а отсечка нна пътя за достъп
д
от
асфалтир
рания път до обекта ще бъде по
п трасето на същесттвуващ чер
рен път с
приблизи
ителна дъл
лжина 950
0 м. Този път ще бъде изгрраден и покрит с
повърхно
остен слой от
о смес на битумна ем
мулсия и ча
акъл, за да ссе сведат праховите
п
емисии до
д минимум.
На теритторията на минния
м
обе
ект ще има път с дълж
жина 950 м , който ще води към
изхода на
н открития
я рудник и ще осигу
урява достъ
ъп до райоона на тро
ошачката.
Основнатта част от този
т
път ще
е включва повърхност
п
за движениие с широчина 20 м,
с берми с височина 2 м и шир
рочина 3 м, разположе
ени от долнната страна
а на пътя.
ата на пъття ще е отт чакъл, ко
ойто ще се поддърж
жа чрез периодично
Настилка
подравня
яване с грей
йдер и ороссяване с вода.
Пътищата за достъп
п до насипи
ите на ИСС
СМО ще во
одят от откррития рудни
ик до две
иният от пъ
ътищата ще
е бъде с дъ
ължина от 11,9 км и ще
е свързва
насипни стени. Еди
с строителн
ния обект на
н севернат
та насипна стена. Вто
ори път с
открития рудник със
ект на южнната насипн
на стена.
дължина от 760 м ще води към строиттелния обе
ата на пъття ще е отт чакъл, ко
ойто ще се поддърж
жа чрез периодично
Настилка
подравня
яване с грей
йдер и ороссяване с вода, когато е необходим
мо.
1.3.6.7. Отпадъч
чни води, опасни
о
и тв
върди отпа
адъци
Отпадъчн
ните води от сградитте на теритторията на
а промишлеената площ
щадка ще
постъпва
ат в създад
дена за цел
лта система
а за третич
чно пречист
стване на отпадъчни
о
води. Оттпадъци катто въглево
одородни ве
ещества, ге
енерирани от поддръ
ъжката на
оборудва
ането, ще се
с събират и съхраняв
ват за преда
аване на въ
ъншни изпъ
ълнители,
които ще
е ги извоззват извън
н промишлената площ
щадка и д
депонират съгласно
законовите разпоре
едби. Отпад
дъците от офисите и столоватаа ще се съ
ъбират от
и
, за депони
иране на определените
е за това мееста.
външен изпълнител

Съхране
ение и разп
пределениее на горива
ва
Предвиде
ени са съо
оръжения зза съхране
ение на дизелово горриво за нуж
ждите на
оборудва
ането в обо
огатителнатта фабрика, леките автомобили, рудничния машинен
парк и мобилното минно
м
обор
рудване и машини.
м
Вс
сички необхходими за работния
г
ще се доставя
ят в цистер
рни от тър
рговски досставчици. Зоната
З
за
процес горива
съхранен
ние на горива ще бъ
ъде изолир
рана, за да
а се предоотврати ев
вентуален
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разлив на
н гориво. При необхходимост минимални
м
количествва бензин могат да
бъдат осигурени от местни досставчици на
а гориво.
1.3.6.8. Съоръже
ения за изм
миване на превознит
те средства
До зонатта за зареж
ждане с ди
изелово гор
риво ще бъ
ъде осигуррено съоръжение за
измиване
е на превозните средсства. То ще представля
ява наклонеена плоча с бетонна
обваловкка, отвежда
аща към уутаителен резервоар.
р
Уловенитее дъждовни
и води и
разливи на дизелов
во гориво о
от съоръже
ението за зареждане
з
с дизелово гориво,
жено в съ
ъседство, ссъщо ще бъдат нас
сочвани къ
ъм този ре
езервоар.
разполож
Мръсната
а вода ще се
с изпомпва
а с дренажн
на помпа в маслоулов ител.
е и електри
ическа мре
ежа
1.3.6.9. Електроззахранване
Електроззахранванетто на м инния обект ще се извърш
шва от местното
електрор
разпределиттелно друж
жество пос
средством подземна кабелна линия
л
на
високо на
апрежение от подстан
нция Крумовград 110 kV/20
k
kV. В самия мин
нен обект
ще бъд
де изград
дена главвна подсттанция 20
0 kV за осигуряв
ване на
електрор
разпределен
нието до р
различни съ
ъоръжения на теритоорията на обекта.
о
В
главната подстанци
ия ще бъд
де поставен
н електром
мер, който ще отчита
а общото
ение на еле
ектроенерги
ия на обекта
а.
потребле
1.3.6.10
0. Сгради
Сградите
е се класиф
фицират катто архитекттурни, кома
андни или ппромишлен
ни сгради.
Архитектурните сгра
ади включвват админис
стративни офиси
о
и саннитарни пом
мещения.
ите помеще
ения включ ват команд
дна зала за трошачкатаа и главна командна
Командни
зала за обогатител
лната фабр
рика. Към
м индустриа
алните сграади спадатт цехове,
е и сгради
и, в които
о се помещават пр
роизводствеените съо
оръжения.
складове
Оценката
а на необходимия ссграден фо
онд е нап
правена въ
ъз основа на броя
служител
лите и функкциите на ззоната. Сгр
радите ще бъдат
б
изграадени от подсилени
строителни блокчетта или туххли. Покривите ще са
с от гофррирана лам
марина, а
е - от дърве
есина или ш
шлайфан бе
етон. Ще се
е използватт местни сттроителни
подовете
материал
ли в максим
мално възм ожна степе
ен.
1.3.6.11
1. Пожарна
а безопасно
ост
Пожарната безопасност ще бъде оси
игурена по
осредством противопожарните
и, шкафове
е за пожа рни марку
учи и пожа
арогасителии, разполо
ожени на
хидранти
стратегич
чески места
а на терито
орията на обекта и съгласно съ
ъответните законови
изисквания и разпоредби. Во
одоснабдяв
ването за противопож
жарни цел
ли ще се
а от резерв
воара за пр ясна вода, в който ще
е се поддърржа обем, специално
осигурява
предназн
начен за та
акива ситуа
ации. Водатта ще се подава
п
по гравитачен
н път към
пожарни помпи в обогатител
о
ната фабр
рика. Ще бъдат осигуурени жоке
ей помпа,
п
и реззервна дизе
елова помп
па.
работна помпа

Доклад № A150-14-R22
271
Проект № : 7879140150
0

Страница 1-14

ОЦЕНКА НА ССОЦИАЛНОТО ВЪ
ЪЗДЕЙСТВИЕ
ДОПЪЛНИТЕЛЕЕН ИНФОРМАЦИ
ИОНЕН ПАКЕТ ЗА КРЕДИТИРАЩ
ЩАТА ИНСТИТУЦ
ЦИЯ (ДИПИ)
"ДЪН
НДИ ПРЕШЪС М ЕТАЛС КРУМО
ОВГРАД" ЕАД
ПРО
ОЕКТ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА
А НА ЗЛАТОСЪДЪ
ЪРЖАЩИ РУДИ , КРУМОВГРАД
Д - БЪЛГАРИЯ
ДЕКЕМ
МВРИ 2014 Г.

В зоните, в които не
е е желател
лно използзването на води за проотивопожар
рни цели,
р
по
о вид пожа
арогасители
и. Определе
ен за целтаа персонал ще бъде
ще има различни
обучен да
а прилага съответните
с
е мерки за пожарогасе
п
ене и авари йна готовно
ост5.
1.3.6.12
2. Охрана
Всички лица
л
с досттъп до обо
огатителнатта фабрика и останал
лите съоръж
жения на
територи
ията на рудника
р
ще
е премина
ават през бариера под непр
рекъснато
наблюдение, разпо
оложена до
о админис
стративната
а сграда нна пътя за
а достъп.
лите от охр
раната в ад
дминистраттивната сгра
ада ще коннтролират достъпа
д
и
Служител
изхода на
а всички сл
лужители и превозни средства.
с
При
П напускаане на минн
ния обект
ще се изв
вършва про
оверка и пре
етърсване на персона
ал и личен б
багаж.
Около вссички минни
и съоръжен
ния, в това число обоггатителнатаа фабрика, ИССМО,
открития рудник и резервоа ра необра
аботени и технологиччни води ще бъде
а телена ограда.
о
Окколо отдалечените по
омпени съооръжения ще бъде
издигната
издигната
а ограда съ
ъс заключва
ащи се вратти.
Допълниттелна огра
ада ще има
а и около зоната на
а склада. В
Всички охр
ранителни
огради окколо ключо
ови работни
и зони на територията
т
а на рудникка ще са с височина
2.4 м и иззработени от
о телена м
мрежа с четтири реда бодлива тел
л.
Концентр
ратът ще се
с транспор
ртира сухо
опътно в хе
ерметизираани контейнери към
определе
ената дести
инация и ще
е бъде еско
ортиран от въоръжена
в
а охрана.

1.4

Контекс
ст на прое
екта

1.4.1

Зона на въздейств
вие
Предлож
женият про
оект за до
обив и пр
реработка на златоссъдържащи руди в
Крумовгр
рад се нами
ира в Източчните Родоп
пи, , в обла
аст Кърджал
ли, южно от община
Крумовгр
рад (виж Фигура 1-3 п
по-долу). Находище
Н
Ада
А
тепе сее намира в община
Крумовгр
рад, на 3 км
м южно от гр. Крумов
вград и се простира
п
наа площ от 0,7 км2 в
района на хълма Ад
да тепе, какт
кто е показа
ано на Фигура 1-4 по-доолу.

5

Електро
онна кореспо
онденция, пол
лучена на 22..08.2014 г. от Директор "Оперативни деейности" на ДПМ
Д

Доклад № A150-14-R22
271
Проект № : 7879140150
0

Страница 1-15

ОЦЕНКА НА ССОЦИАЛНОТО ВЪ
ЪЗДЕЙСТВИЕ
ДОПЪЛНИТЕЛЕЕН ИНФОРМАЦИ
ИОНЕН ПАКЕТ ЗА КРЕДИТИРАЩ
ЩАТА ИНСТИТУЦ
ЦИЯ (ДИПИ)
"ДЪН
НДИ ПРЕШЪС М ЕТАЛС КРУМО
ОВГРАД" ЕАД
ПРО
ОЕКТ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА
А НА ЗЛАТОСЪДЪ
ЪРЖАЩИ РУДИ , КРУМОВГРАД
Д - БЪЛГАРИЯ
ДЕКЕМ
МВРИ 2014 Г.
Фигура 1-3
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да Тепа в ра
амките на обл
ласт Кърджа
али.
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С цел опр
ределяне на
н зоната на
а въздейств
вие на прое
екта е взетоо предвид следното:
с
транспор
ртни маршр
рути; изпол
лзвана инф
фраструктур
ра (напр. ккомунални услуги и
здравни заведения
я); околна среда, като напр. р. Крумоовица, потенциални
чески, соци
иални и кул
лтурни възд
действия; очаквана
о
сстепен на непряко
н
и
икономич
кумулати
ивно въздей
йствие; насселение, ко
оето има ве
ероятност д
да бъде засегнато в
нематери
иален аспе
ект; култур
рни проме
ени; проме
ени в соц
циалните мрежи и
икономич
чески ефектти.
В допъл
лнение към това п
по време на консул
лтациите зза опреде
еляне на
съществууващото социално-ик
с
ние, с цеел да се
е улесни
кономическко състоян
определя
янето на по
отенциално засегнатитте местни общности е приложен процес
п
на
зониране
е, при който
о на карта на региона
а са нанесе
ени хипотеттични зони, които да
улеснят анализа на значи
имостта на
н
потенциалните ввъздействия върху
ите, като шум
ш
и визууални възде
ействия (въ
ъз основа нна проучва
анията на
общности
шума, вибрациите и емисиите, направени
и за ОВОС през 2010 гг.). Трябва да
д се има
азличните компонентти на окол
лната сред
да могат да
д бъдат
предвид, че за ра
ени различн
ни зони на изследване, които са
а посочени в доклада за ОВОС
определе
(2010 г.).
Установе
ено е, че основната зо на на възде
ействие на проекта е ообщина Кру
умовград,
която отттук насетне
е наричаме Локална зо
она на проу
учване (ЛЗП
П) (виж Фиггура 1-4 –
карта на община Крумовград по-горе), в рамките на
н които щ
ще бъде разположен
ния проект. В рамките на ЛЗП няккои населен
ни места щее бъдат обе
ект на попланиран
директни
и въздейств
вия (полож
жителни и отрицателн
о
ни) като сл
ледствие отт тяхната
близост до площад
дката на п
планирания
я проект, пътят за д
достъп или
и защото
ото място служи като о
основен център за спо
омагателнии услуги за проекта
п
и
населено
затова се
с счита за
а директно
о засегнато
о. Тези нас
селени месста6 са изброени в
Таблица 1-1 и могатт да бъдат о
открити във
в Фигура 1-5
5 по-долу. Д
Други села и махали
П също мо
огат да са обект на въздействвия (положителни и
в рамкитте на ЛЗП
отрицате
елни), но теззи въздейсттвия ще бъ
ъдат по-малки и ще са основно не
епреки.

6

Опреде
елението маххала при кате
егоризацията село/махала
а се отнася за
а отделна груупа от жилища
а, които
попадат в териториал
лните (административни) граници на определено се
ело. Това опрределение е валидно
в
само в ко
онтекста на малките
м
села в селски рай
йони.
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Таблица 1-1:
1 Таблица на селата и махалите, ко
оито се счит
тат за директтно засегнати

Село / Град
Г

Махала**

Ком
мпонент

Скалак

Победа, Скалак Копривник,
ик, Синап
Кремени

до 2000
2
м от плоощадката на проекта
п

Овчари

Тайник, Б
Битово, Сойкка,
Върхушкка, Чобанка 1,
Чобанка 2

до 2000
2
м от плоощаската на проекта
п

Дъждовн
ник

Дъждовн
ник, Купел

до 2000
2
м от плоощаската на проекта
п

Малко Каменяне
К

Ладово

до 2000
2
м от плоощаската на проекта
п

Къклица
а

Щърбина
а, Кокошар

до 2000
2
м или поо-малко от пл
лощаската
на проекта
п
като м
местните життели също
изпо
олзват планиирания пътен маршрут
за движение
д
на ттоварните автомобили
за достъп
д
до насселените мес
ста.

Звънаркка

Звънарка
а, Лозино 1,
Лозино 2
2, Лозино 3

до 2000
2
м от плоощаската на проекта.
п
Нас
селените местта се намира
ат в
близост до пътниия маршрут за
з товарни
авто
омобили.

Изгрев

Мес
стоположениее на общинскката
болница и офисиите на ДПМ.

Едрино

до 2000
2
м от плоощаската на проекта.
п

Гр. Крум
мовград

Осн
новен център за осигурява
ане на
спом
магателни усслуги за проеккта.

*Само махали
м
в радиу
ус от 2000 м са
а разгледани в рамките на територията на ввсяко село. До
опълнителни
селища
а са разгледани в проучванетто на съществу
уващото социално-икономичееско състояние
е, но в
рамките на процеса на
н ОСВ и на оп ределянето на
а характеристиките на въздеййствията и техн
ните
и, тези селища са изключени от списъка със
с селища, обеккт на директни въздействия
аспекти
(положителни и отриц
цателни). Опре
еделението на въздействията
а се дискутира подробно в Гл
лава 3.

Вторична
ата зона на въздейств ия, наричан
на по-долу Регионалнаа зона на проучване
п
(РЗП) вкключва по-о
обширния географски
и контекст на общинна Крумовгр
рад и се
състои от
о област Кърджали,
К
както и сел
лищата, на
амиращи сее по протеж
жение на
пътищата
а, използв
вани за д
доставка на
н стоки и услуги към мината и за
транспор
ртиране на концентрат
к
та към Момч
чилград7 (виж Фигура 1-3, карта на
н област
Кърджали по-горе). В рамките
е на РЗП е София, ст
толицата нна България
я, както и
е градски центрове
ц
в страната като Пловдив, като е вероятно стоки,
големите
работна ръка
р
и услу
уги от тези ц
центрове да
а бъдат пре
едоставении на проекта
а.

7

Към мо
омента на раззработването
о на доклада д
два маршрутта са определ
лени от Рамкаата за органи
изация на
движени
ието, виж анал
лиз в раздел Инфраструкттура по-долу.
Доклад № A150-14-R22
271
Проект № : 7879140150
0

Страница 1-19

ОЦЕ
ЕНКА НА СОЦИАЛ
АЛНОТО ВЪЗДЕЙ
ЙСТВИЕ
ДОПЪ
ЪЛНИТЕЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН
Н ПАКЕТ ЗА КРЕ
ЕДИТИРАЩАТА И
ИНСТИТУЦИЯ (Д
ДИПИ)
"ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛЛС КРУМОВГРАД
Д" ЕАД
ПРОЕКТ ЗЗА ДОБИВ И ПРЕ
ЕРАБОТКА НА ЗЛ
ЛАТОСЪДЪРЖАЩИ РУДИ, КРУМ
МОВГРАД - БЪЛ
ЛГАРИЯ
НОЕМВРИ 2014
2
Г.
Фигур
ра 1-5: Карта
а на селата и махалите около площа
адката на про
оекта.
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1.5

Компон
ненти и кр
ритерии з а оценка

1.6

Идентиф
фициране
е на комп
понентите
е
Този разд
дел е представена ме
етодологиятта за оценкка на социаално-иконом
мическите
въздейсттвия на прое
екта. Тя отччита промените, които
о ще настъппят в:




Социа
ално-икономическите уусловия;
Обще
ественото зд
драве и общ
ществената
а здравна инфраструкттура;
Култуурното насл
ледство.

Освен то
ова, следни
ите основни
и аспекти са
с идентиф
фицирани оот заинтере
есованите
страни по време на
а проучван ията за оп
пределяне на
н обхватаа и съществуващото
ие, както е посочено в раздела Ангажиране
А
е на заинтеересованите страни,
състояни
който е представен като отделе
ен доклад:









ер на иконо
омическите инвестиции
и в ЛЗП и РЗП,
Р
и степеен, в която местните
Разме
жител
ли участватт във възмо
ожностите за заетост и бизнес, сввързани с пр
роекта;
Степе
ен на взаимодействие
е със заин
нтересовани
ите страни и оповесттяване на
информация;
Промени във въззможноститте за препитание;
Промени в начин
на на ползвване на земята и загуба на места за отдих;
Промени в здрав
вето и безо пасността на
н общност
тта;
Промени в търсе
енето на зд
дравни услу
уги и евенту
уални промеени в услов
вията;
Промени в местн
ната култур
ра и социално сближав
ване; и
Промени в компонентите на околна
ата среда и тяхното въздействие върху
качесството на жи
ивот.

Методоло
огията обръща внима
ание на пр
риноса на инвестицио
и
онното пред
дложение
към кумуулативните промени на изходни
ите характеристики нна местнатта околна
среда и социални
с
ус
словия, в ко
омбинация с всички ан
нтропогеннии източници
и. .
Идентиф
фициране на
н въздейс
ствията
С цел установяван
у
не на вида
а на потен
нциалните въздействвия (положителни и
отрицате
елни), са ра
азгледани и
изходните условия
у
на контекста, в резултатт на което
са иден
нтифициран
ни компоне
ентите за оценка8. The valueed socio economic
componen
nts are sett out below
w in table 2-1 in the left hand column. Оценените
О
социално
о-икономиче
ески компо ненти са посочени в лявата кол
лона на Таб
блица 2-1
8

Оценен
ният компонент се определя като чувсттвителен компонент на природната и ссоциалната ср
реда в
рамките на изследван
ната зона, за който вноситтелят счита, че
ч има научна, екологичнаа, икономическа,
а, културна, археологичес
а
ска, историче ска или друга
а стойност, ко
оято трябва д
да бъде взета
а предвид
социална
във връззка с действие или обстоятелство, физзическа дейно
ости или опре
еделен проеккт. (Насоки за
а избора на
компонен
а и оценка на
а потенциални
ите въздейсттвия, Служба по оценка наа околната ср
реда,
нти за оценка
Британскка Колумбия, Канада, 2013 г.).
http://www
ww.eao.gov.bc.ca/pdf/EAO_V
Valued_Comp
ponents_Guideline_2013_09_09.pdf Поссетен на 18.07.2014 г.
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по-долу. Определени са същ
що и показа
ателите за
а измерванне на всеки оценен
нт, които са
с използва
ани за ана
ализ и оце
енка на въ
ъздействия
ята върху
компонен
социално
о-икономиче
еска среда..
Таблица 1-2:
1 Идентиф
фицирани ком
мпоненти за оценка и по
оказатели за социалноикономич
чески анализз
Оценен компонент (ОК)
(

Пока
азател

Икономи
ика



И
Икономически
и инвестиции, включителноо приходи и доходи
д



З аетост



Д
Доставки

Демогра
афия



П
Промени в нас
селението (ра
астеж, имиграация и вътрешна
м
миграция, възраст и пол)

Земепол
лзване и дейн
ности
за препи
итание



е и дейности за
з препитаниие в оператив
вната площ
З емеползване
а проекта
на



З емеползване
е и дейности за
з препитаниие в района в
окколностите на проекта

Жилищн
на осигуренос
ст



Ж
Жилищна осиггуреност, със
стояние на жиилищата в ме
естните
об
бщности

Услуги в областта на
а
образованието и
обучението



З аписване в училище



П
Професионално обучение

Социалн
ни услуги



Н
Наличност и капацитет
к
на социалните
с
ууслуги

Охраниттелни услуги



Н
Наличност и капацитет
к
на службите
с
за ппожарна охра
ана



Н
Наличност и капацитет
к
на полицейскитее служби, вкл
лючително
ни
иво на престъ
ъпността

Пътища, трафик и
рт
транспор



Т
Транспортна мрежа,
м
достъп, преброяваане на трафикка,
овишаване на безопаснос
стта по пътищ
щата
по

Комунал
лни услуги



Н
Наличност и капацитет
к
на комуналните услуги

Услуги, свързани
с
с оттдих
и развле
ечение



Н
Наличност и капацитет
к
на услугите,
у
свъ
ързани с отди
их и
ра
азвлечение

Здравео
опазване



Н
Наличност и капацитет
к
на здравните
з
усслуги



Зд
дравословно
о състояние на работницитте и общносттта



Ку
Културно насл
ледство и арх
хеологически ресурси



Ку
Културни ценн
ности и чувство за принадл
лежност



Естетика
Е

Услуги в общността
а

Инфрас
структурни услуги

Култура
Визуалн
на и естетичес
ска
среда

1.7

Критери
ии за оценка
Оценката
а за съвме
естимост (О
ОС) и оце
енката на потенциалн
п
ните възде
ействия и
ползите, свързани
и с пред
дложения проект, изискват
и
рразработва
ането на
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методоло
огия, която
о да огран ичи субекттивността при
п
изготвяянето на оценката.
о
Използва
ана е ясн
но опреде
елена меттодология за точно формули
иране на
значимосстта на оча
акваните въ
ъздействия върху или ползите заа социалната среда.
Настоящият проектт следва да бъде разглеждан в контеекста на района
р
и
ието, които ще бъдат ззасегнати.
населени
Въпреки това, оцен
нката на ввъздействие
ето винаги съдържа известна степен
с
на
ато тя се оссновава на преценката
а за значим
мостта, напр
равена от
субективност, тъй ка
и специалисти по ОС
СВ. Поради тази прич
чина оценкаата на зна
ачимостта
различни
зависи отт ценностите и профе
есионалнатта преценка
а на специаалистите, както
к
и от
контекста
а на околната сред а и общн
ността. В основата сси значимостта на
въздейсттвието вклю
ючва проц
цес на опр
ределяне на
н приемл ивостта на
а дадено
очаквано
о въздействие за обще
еството.
Целта на
а оценката на въздей
йствието е да се опре
едели и оц
цени значим
мостта на
вероятни
ите въздейс
ствия върхуу идентифи
ицираните рецептори
р
и ресурси на
н базата
на опред
делени криттерии за оц
ценка, с це
ел разработване и опписание на мерките,
които ще бъдат предприети
п
и, за да се
с избегне
е, минимиззира, огран
ничи или
ира всяко от поте
енциалните неблагоп
приятни заа околнатта среда
компенси
въздейсттвия, и да се отчете
е значимос
стта на ос
статъчнитее въздейств
вия след
приложен
нието на съ
ъответните мерки. Съ
ъществуват редица меетоди за оп
писание и
количествена оценкка на възде йствията. Въздействи
В
ето по същ
щество пред
дставлява
ромяна в стойноститте на пара
аметрите за
з измерваане на съ
ъответния
всяка пр
компонен
нт, предизвикана отт наличиетто на ком
мпонент наа проекта или от
изпълнен
нието на де
ейност, свър
рзана с про
оекта.

1.7.1

Критери
ии за оценк
ка на възд
действията
а
В Таблица 2-2 са дефинира
ани характе
еристиките на въздеействието, които са
ошение на всяко възд
действие, преди прилаагането на мерки за
разгледани по отно
ане. Терминологията и наимено
ованията са
а определеени с цел яснота и
смекчава
съгласуваност с характерис
х
стиките, оп
писани в изложениеето за оц
ценка на
Г
3. Н
Направена е и цяло
остна оценнка на осттатъчното
въздейсттвието в Глава
въздейсттвие, след прилагане
п
н
на мерки за смекчаване.
Table 1-3:

Признак

Определения на хара
актеристикит
те на въздей
йствието за в
всеки показа
ател към
мпонент, оце
енен в оценк
ката9
всеки ком
Оп
пределение

Вид
Пряко

9

Въ
ъздействие, ккоето е резулттат от прякот
то взаимодейсствие между проекта и
ресурс/рецепто
ор.

Методо
ологията е ра
азработена отт Групата „Чо
овек и околна среда“ къв АМЕК
А
Канада и е незначиттелно
преработтена от автор
ра към контеккста на насто
оящата оценка.
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Признак

Оп
пределение

Непряко

Взаимодействи
ие между проекта и негова
ата социално икономическка среда в
резултат на посследващи вза
аимодействия
я в средата.

Вторично
о

ъздействие, ппроизтичащо от други дейн
ности (които нне са част отт проекта),
Въ
кои
ито последиц
ца от реализа
ацията на про
оекта (напр. пприток на нас
селение).

Посока
Отрицате
елно

ъстоянието се
е влошава ил
ли въздействи
ието е нежел
лателно.
Съ

Неутралн
но

ъстоянието не
е се променя в сравнение
е с изходните условия и те
енденции.
Съ

Положите
елно

ъстоянието се
е подобрява или въздейст
твието е желаателно.
Съ

Територи
иален обхват
т
Локално

Въ
ъздействието
о е ограничено
о до конкретн
ни лица или ообщности.

Регионал
лно

ъздействието
о е ограничено
о до зоната на
н проучване..
Въ

Областно
о

ъздействието
о се простира извън зоната
а на проучванне или включ
чва
Въ
въ
ъздействия на
а областно ни
иво (Кърджал
ли).

Национал
лно

ъздействието
о се простира извън област Кърджали иили на национално
Въ
ниво.

Междунар
родно

ъздействието
о се простира извън границ
ците на Бългаария.
Въ

Степен
Незначиттелно

ъздействие, ккоето се проявява и има ве
ероятност даа бъде или да
а не бъде
Въ
отч
четено, но ва
арира в норма
ални граници
и.

Умерено

Въ
ъздействието
о е забележим
мо, но няма вероятност даа представлява
сериозен риск зза оценения компонент
к
ил
ли предизвикаателство за
управлението.

Значител
лно

ъздействието
о има вероятн
ност да предс
ставлява серииозен риск за
а
Въ
оц
ценения компо
онент или предизвикателс
ство за управвлението.

Продълж
жителност
Краткотра
айно

ъздействието
о е ограничено
о в периода на
н изгражданне или извежд
дане от
Въ
екс
сплоатация.

Дълготра
айно

ъздействието
о се проявява в периода на
а експлоатацция.
Въ

Честота
Еднократтно

ъздействието
о се проявява само веднъж
ж.
Въ

Рядко

Въ
ъздействието
о се проявява рядко.

Постоянн
но

ъздействието
о е непрекъснато в периода на изгражд
дане или в периода на
Въ
екс
сплоатация.

Уверенос
ст
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Признак

Оп
пределение

Ниска

Не
е е изяснена ппричинно-сле
едствена връзка, поради л
липса на подх
ходяща
информация.

Средна

Ум
мерена яснота
а по отношен
ние на причин
нно-следствеената връзка, поради
влиянието на м
множество фа
актори извън обхвата на ппроекта.

Висока

На
алице е необхходимата ясн
нота по отнош
шение на приччинно-следсттвената
връзка, въз осн
нова на съществуващи зна
ания и/или наалични високо
о
ни данни за об
бекта и има малка
м
вероятнност за вариа
ации по
специализиран
отношение на о
обект и/или време.

Оценка на
а остатъчното въздейсттвие
Тя се осно
овава на проф
фесионална преценка и взема под вни
имание разлиичните оценки
и за всеки
признак (ххарактер, степен, територи
иален обхватт, продължите
елност и верооятност) след
д
прилагане
ето на меркитте за смекчавване на небла
агоприятните
е въздействияя.

1.8

Отрицате
елно

Положител
лно

Незначите
елно -

Незначител
лно +

Умерено -

Умерено +

Значителн
но -

Значително
о+

Възмож
жности за смекчава
ане и осттатъчни въздейств
вия
След катто значимос
стта на дад
дено възде
ействие е характеризи
х
ирана с пом
мощта на
предложе
ената по-ггоре матр
рица, след
дващата стъпка
с
е да се определят
о
необходи
имите и под
дходящи ме
ерки за сме
екчаване. В съответстввие с йерар
рхията на
мерките за смекчаване, с пр
риоритет се
е прилагат мерките зза ограничаване на
а на въздей
йствието (тт.е. за избягване или намаляване
н
е на значим
мостта на
източника
въздейсттвието от дейността, ссвързана с проекта), а след товаа се насочв
ват мерки
за
сме
екчаване
или
ком
мпенсиране
е
на
влиянието,
в
оказано
о
върху
ресурсите/рецептор
ра (т.е. за на
амаляване значимостт
та на въздеействието, след
с
като
азумно приложими ме
ерки са били предприе
ети за намааляване на степента
всички ра
на въздействието).
След катто мерките за
з смекчава
ане са опре
еделени, сл
ледващата стъпка в пр
роцеса на
оценка на въздейсттвието е да
а се оцени значимостт
та на остатъ
тъчните възздействия
ценка се съ стои в прил
лагането на
а същите крритерии в описаната
о
На практика тази оц
илагането на декла
арираните
по-горе матрица, като се вземе предвид при
и.
допълниттелни мерки
Подходътт за опреде
еляне на ме
ерки за сме
екчаване на въздействвията се осн
новава на
йерархия
я на решени
ия и мерки о
описана по-долу.
Избягван
не/огранич
чаване при
и източника: елиминиране ил
ли огранича
аване на
източника
а на възд
действието в етапа на проектиране (наппр. избягва
ане чрез
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отклоняв
ване на дейности от чувствител
лните зони или пром
мяна на времето на
дейносттта).
Смекчав
ване при източника:
и
добавяне на елементи в проеекта, чрез които се
смекчава
а въздейств
вието (напр
р. оборудване за контр
рол на замъ
ърсяването
о, контрол
на трафи
ика, наблюд
дение на те риторията и озеленяване).
Смекчав
ване при рецептора:
р
: ако влия
янието не може да б
бъде намал
лено при
източника
а, тогава могат да
а бъдат приложени
и мерки за контро
ол извън
производ
дствената площадка (напр. огр
ради за пр
редотвратявване влиза
ането на
животни)).
Възстановяване или кориги ране: няко
ои въздейст
твия са свъ
ързани с неизбежно
ане на даде
ен ресурс ((напр. земеделски зем
ми и гори, с цел осигур
ряване на
нарушава
достъп), този
т
проблем може да
а бъде решен чрез кор
ригиращи, ввъзстановиттелни или
компенса
аторни меркки.
Материа
ални компе
енсации; К
Компенсиране чрез други
д
сред
дства: кога
ато други
методи за смекчава
ане не са въ
ъзможни ил
ли не са до
остатъчно еефикасни, може
м
да е
бразно да се
с приложатт обезщете
ения за загу
уби, щети и безпокойсттво (напр.
целесъоб
финансов
ва компенс
сация за вр
ременна повреда на насаждения
н
я или изграждане на
обществе
ени удобства за комп енсиране на
н нарушен
н достъп доо места за риболов,
почивка и отдих).

1.9

Кумулаттивни въздействи
ия
Кумулати
ивни възде
ействия са
а тези, кои
ито могат да настъ пят вследствие на
натрупва
ането на въ
ъздействия от бъдещи
и дейности (т.е. проектти, които в момента
са във фаза на планиране
п
и и не са
с включен
ни като чааст от оце
енката на
с
в комбинация с етапите нна строите
елство и
съществууващото състояние)
експлоатация на пр
редложения
я проект (до степента, до която те са изве
естни към
я доклад). Въпреки че
ч една ед
динствена дейност може
м
има
дата на настоящия
ействие, в комбинаци
ия с други въздействвия (значителни или
незначиттелно възде
незначиттелни) от пр
роекти или д
дейности, различни
р
от
т предложеения проект, които се
реализир
рат в съща
ата географ
фска зона и по също
ото време, е възмож
жно да се
генерира
а значително кумулати вно въздей
йствие.
В Доклад
да за ОСВ са предви
идени всичкки кумулативни въздеействия/ефе
екти, към
които въ
ъздействиятта от прое
екта има ве
ероятност да се натррупат. Под
дходът за
оценка на кумулати
ивните възд
действия и ефекти, пр
роизтичащии от проекта и други
и, засягащи
и същите р
ресурси/рец
цептори, се
е основава на разглеж
ждане на
дейности
етапа на одобрение
е/реализаци
ия на "друггите" дейности и естесството на наличната
н
ация, която може да бъде изпо
олзвана за прогнозираане на сте
епента на
информа
въздейсттвие на друггите дейноссти.
.
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1.10

Времев
ви граници на проу
учването
Оценката
а се извършва въз о
основа на предположе
п
ението, че четирите етапа на
проекта ще
щ имат сле
едната прод
дължителност посочена по-долу в Таблица 1-4.
Таблица 1-4:
1 Времеви граници

1.11

Етап на проекта

Времеви граници
г

Подготовка/Изгражда
ане

2,5 години

Експлоа
атация

8 години

Закриване

3 години

След закриване

10 години

Източни
ици на ин
нформаци
ия
Анализир
рани са дан
нните от пр
роучването на същест
твуващото състояние (2014 г.),
които дав
ват предста
ава за соци
иално-иконо
омическия контекст
к
наа района, за
асегнат от
проекта и дават въ
ъзможност зза емпирич
чна оценка на вероятнните полож
жителни и
отрицате
елни въздей
йствия. Таз и оценка е извършена
а чрез прое ктиране в бъдещето
б
на съществуващите
е изходни данни за два сценария - с и без изграж
ждане на
т
два сценария
с
заа проекта разкрива
проекта. Анализът "преди и след" на тези
ите въздей
йствия и по
отенциални
и заинтерес
совани страани, които могат да
възможни
бъдат зассегнати.
Направен
н е също така
т
допълн
нителен преглед на документи
д
и доклади, свързани
със зонатта на възде
ействие на проекта, с цел да се изгради
и
цял
лостна пред
дстава за
зоната на
а въздейств
вие. Разгле
едани са сле
едните доку
ументи, свъ
ързани с проекта:


План за закриван
не и рекулти
ивация на ру
удник Ада тепе, Проектт Крумовгра
ад, 2013 г.



ологически доклад, 20 12 г.
Архео



ОВОС
С на Проеккт за добивв и прерабо
отка на зла
атосъдържаащи руди от участък
"Ада тепе"
т
(български докум
мент)



Корпо
оративни по
олитики отн
носно борба
а с корупци
ията, бизнесс етика, пол
литика за
опове
естяване, зд
драве и беззопасност, околна
о
сред
да и устойччиво развитие.



Политтика на ДПМ
М за околна
а среда и ус
стойчиво ра
азвитие, 20006 г.



Политтика на ДПМ
М за безопа
асност и здраве, 2010 г.



Работтен вариантт на социал
лния пакет и презентац
ция



Докла
ад за наглас
сите на месстното насе
еление, 200
07 г.



Прото
околи от обществени
о
и обсъждан
ния, прове
едени пред
ди проучва
анията за
опред
деляне на обхвата
о



План за управле
ение на мин
нните отпад
дъци, Проеккт Крумовгррад, ДПМ, 2013 г.
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Прото
окол от общ
ществено об
бсъждане на ОВОС изготвен презз 2010 г., 20
011 г.



Нетеххническо ре
езюме (НТР
Р) на ОВОС на българс
ски, 2010 г.



Участтък от златно находищ
ще "Хан Кр
рум", Крумо
овград, 201 0 г.; 13 при
иложения
към Доклада
Д
за ОВОС
О



Предл
ложен Докл
лад за водн
ния баланс
с на рудника, 2013 г., изготвен отт Golder’s
Assocciates



Предл
ложение
Крумо
овград



Докла
ад за съ
ъществуващ
щото
Крумо
овград, Сеп
птември 201
14 г.



Социа
ално-икономически ра
аздели от ОВОС,
О
разработени отт KC2 Mana
agement &
Solutions, 2010 г..



жиране на
а заинтере
есованите страни и оповестя
яване на
План за ангаж
ПМ, 2014 г.
информация, ДП



ране на заин
нтересован
ните страни, ДПМ, 20144 г.
План за ангажир



ад за социална оценка
а - социална
а обосновка
а на концессията, 2008 г.
Докла



План за организа
ация на дви
ижението, ДПМ,
Д
Проеккт Крумовгррад, 2010 г.



рален план за организа
ация на дви
ижението, АМЕС,
А
20144 г.
Генер



Актуа
ализиран Еккологичен и социален план за де
ействие по проект Кру
умовград,
изготв
вен от denk
kstatt Българ
рия, 2014 г.



Социа
ално-икономическо пр
роучване на
а съществув
ващото съсстояние за зоната
з
на
възде
ействие на проект
п
Крум
мовград, иззготвен от Витоша
В
Риссърч, 2014 г.
г



Проуч
чване на Ви
итоша Рисъ
ърч, 2007 г.



Проеккт Крумовгград - Екол
логичен и социален анализ наа несъотве
етствията,
изготв
вен от Ward
dell Armstro ng (WAI) по
о поръчка на EBRD, 20014 г.

за
з

сътруд
дничество

между

ДПМ

Крумоовград

соци
иално-иконо
омическо

и

Община

състояние,

Проект

Полеви проучвани
п
я
Първонач
чалните работи на тер
рен са пров
ведени меж
жду 2 и 5 юнни 2014 г. Екипът
Е
се
състои отт двама консултанти по определ
ляне на обх
хвата, превводач и слу
ужител от
отдел "В
Връзки с об
бщественосстта" на ДП
ПМ. Теренн
ните работии за опред
деляне на
съществууващото съ
ъстояние и за ОСВ са проведени от 8 до 155 юли 2014 г. Екипът
включва консултант по ОСВ и д
двама прев
водачи (бъл
лгарски/турсски).
Заинтере
есованите страни са
а определе
ени въз ос
снова на план за действие,
д
актуализи
иран в Пла
ана за анга
ажиране на
а заинтерес
сованите сттрани (2014
4 г.), като
към тях са
с добавен
ни и други сстрани, иде
ентифицира
ани от конссултанта въ
ъз основа
на това дали
д
са сче
етени за за
асегнати отт проекта (п
пряко или ннепряко), дали
д
имат
интерес към проеккта, дали м
могат да повлияят
п
отрицателноо на проеккта, дали
к
пряко и
или непряко
о наети слу
ужители.
участват в проекта като
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За изграж
ждане на представа
п
зза социалн
но-икономич
ческия конттекст са иззползвани
интервютта, консул
лтации и тематични
и групови срещи. При груп
повите и
индивидууалните ко
онсултации с ключов
ви страни, интервюттата и ср
рещите с
тематичн
ните групи е използван
н метода на
а полу-стру
уктурирано интервю. В процеса
са взаимодействие
е със за
аинтересова
аните стра
ани е иззползван преводач.
п
ични областти и въпрос
си се основ
вават на кл
лючови възд
действия,
Обсъдените темати
и с подобни минни про
оекти и възм
можните въ
ъздействия идентифиц
цирани по
свързани
време на
а проучване
ето за опред
деляне на обхвата
о
пре
ез юни 20144 г.
Целта на
а интервюта
ата e да се
е събере бо
огат набор от
о мнения нна местно ниво
н
и да
се създад
де ясна представа за
а очакванитте потенциа
ални въздеййствия на проекта
п
и
възможни
ите мерки за тяхно
ото смекча
аване от гледна
г
точчка на зас
сегнатите
общности
и. Бележкитте от интер
рвютата са взети пред
двид във въ
ъзможно на
ай-голяма
степен и най-важните точки са извлече
ени и анал
лизирани ввъв връзка
а с други
консултации и про
оучвания. В
Въз основа
а на това, разделът за ангажи
иране на
есованите страни
с
е раззработен подробно в отделен дооклад към ОСВ
О
и ще
заинтере
бъде използван като
о вътрешен
н документ.
Освен то
ова са нап
правени на
аблюдения върху фи
изическата среда, в която са
разполож
жени общно
остите, напр
ример топо
ография, ин
нфраструктуура, земепо
олзване и
дейности
и за препита
ание. Тези констатаци
ии, в своята
а цялост фоормират осн
новата на
анализа на въздейс
ствията и и дентифици
ирането на потенциалнни мерки за
а тяхното
ане.
намалява
Съображ
жения отно
осно данни
ите
Някои концепции и дискусионн
д
ни теми бих
ха могли да бъдат изкрривени в пр
роцеса на
ози начин м
могат да повлияят вър
рху валидноостта на оттговорите,
превода, като по то
о заинтересованите сттрани на ко
онсултанта по ОСВ. Заа да се пре
едотврати
дадени от
такова изкривяване
е, са включчени проверки за гарантиране нна надеждн
ността на
н консулта
ации.
превода и процеса на
ациите със заинтерессованите страни
с
са сравнителнно ново яв
вление в
Консулта
България
я и в каче
еството си на заинте
ересована страна
с
життелите на някои от
махалите
е като цяло не са скло
онни да гово
орят в рамкките на под
добни консу
ултативни
фмати. Ако заинте
ересованитте страни се
с съгласяв
ват да уча стват, те не
н винаги
желаят името
и
им да бъде ззаписано. Това се усложнява
у
от факта, че през
последни
ите 10 годи
ини, през ккоито е про
оектът се разработваа и премин
нава през
необходи
имите про
оцедури за
а придоби
иване на разрешиттелни и публично
оповестяване, са пр
ровеждани негативни кампании срещу
с
негоо от страна на някои
ъншни орга
анизации. К
Консултантъ
ът по ОСВ констатираа, че е има
ало лица,
НПО и въ
които са ходели от врата на вврата в дом
макинствата
а (главно в Крумовгра
ад), за да
пании са
агитират населението срещуу проекта. Установено е, че тези камп
икали голям
мо подозрен
ние и нежел
лание за об
бсъждане нна проекта с външни
предизви
страни. Тази резерви са пр
реодолени от консул
лтанта чрезз предоста
авяне на
о описание на целта на консулттациите и подчертаваане на независимия
подробно
характер на ОСВ и изисквани
ията на ор
рганизациит
те поръчитеели, като например
н
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ЕБВР. Въ
ъпреки това
а имайки пр
редвид, че участието на заинтерресованите страни е
от същесствено значение за пол
лучаване на
а обществе
ено одобренние за реал
лизацията
на проектта, в настоя
ящия докла
ад са напра
авени препо
оръки за уччредяване на
н местни
групи за консултаци
ии (МГК) въ
ъв всяко отт засегнатит
те села, съ
ъставени отт членове
остта, живе
еещи от маххалите. Предвижда се
е по такъв нначин да се
е осигури
на общно
на общн
ността дву
упосочен кканал за връзка,
в
чр
рез който да се пр
редоставя
информа
ация на жи
ителите, а те от сво
оя страна да повдигаат въпроси
и или да
изразяват притеснен
ния си.
The В района на руд
дника са ра
азположени
и няколко малки махал
ли. Както е посочено
ата информ
мация и поттвърдено отт проучване
ето за опред
деляне на обхвата
о
и
в изходна
други иззвършени проучвания
п
, тези мах
хали са до
о голяма сстепен обе
езлюдени.
Въпреки че изходни
ите консулттации са направени пр
рез летнитее месеци юн
ни и юли,
ляма част от
о домакинсствата в ма
ахалите по традиция
т
се връщат от
о Турция,
когато гол
за да пре
екарат лятн
ната си поччивка в Бъл
лгария, беш
ше установеено, че мно
ого малко
семейств
ва действиттелно са с е върнали в настоящ
щата годинаа или в по
оследните
няколко години. Пр
ри проучва
ането на домакинств
д
ата, извърршено като
о част от
нето на съществуващ
щото състоя
яние, е ус
становена ззначителна
а разлика
проучван
между бр
роя на життелите, реггистрирани в общинат
та и реалнния брой на
а хората,
които жив
веят в райо
она. При про
в
оучването е направен опит да сее обхванат възможно
най-много потенциа
ално засегн
нати заинте
ересовани страни,
с
но поради отс
съствието
ха интервюи
ирани всичкки предвиде
ени домакиинства.
на жителите, не бях
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2.0

ОЦЕНК
КА НА ВЪ
ЪЗДЕЙСТ
ТВИЕТО

2.1

Опреде
еляне на обхвата
о
В следва
ащата глав
ва са разггледани со
оциално-ико
ономическиите въздей
йствия на
проекта въз
в основа на значимо
остта на кри
итериите, описани
о
в гл
лава 2. Ана
ализирани
са трите етапа на проекта: по
одготовка/и
изграждане,, експлоатаация и закр
риване. В
а етапите на
а подготовкка и изгражд
дане се разглеждат за едно.
оценката
Както бе
еше посоче
ено в увод а, ДОВОС е разрабо
отен през 2010 г. и внесен в
Министер
рството на околната ссреда и вод
дите на Бъл
лгария. През
ез 2013 г. Ре
ешението
по ОВО
ОС влиза в сила след оккончателнот
то решениие на Върховния
администтративен съ
ъд на Бълга
ария. В Докклада по ОВ
ВОС е напрравено задъ
ълбочено
проучван
не на реце
епторите, ккато повър
рхностни и подземни води, поч
чви, шум,
въздух, биоразнооб
б
разие, отпа
адъци и тра
афик, затов
ва в този дооклад е пре
едложено
кратко описание на
а тези асп
пекти от гл
ледна точка
а на тяхнаата взаимо
овръзка с
ието по отн
ношение на
а въздейств
вията върху
у здравето и по отнош
шение на
населени
конкретни
и екологични проблем
ми, за коитто заинтере
есованите страни са изразили
загрижен
ност по вр
реме на кконсултаци
ии за опре
еделяне нна съществуващото
състояни
ие.
Социално
о-икономич
ческият анал
лиз включв
ва:


Краткко описание
е на насто
оящите социални и иккономическки условия в ЛЗП и
къдетто е прилож
жимо - в РЗ
ЗП. Описани
ието включва социалнни показате
ели, както
и коли
ичествена и качествен
на информа
ация;



Анали
из на вероя
ятните пром
мени в условията в ЛЗП
П и РЗП в ррезултат на проекта;



Иденттифициране
е на социа
алните и икономическки въздейсттвия въз основа
о
на
потен
нциалните промени
п
вЛ
ЛЗП и РЗП;



Прила
агане на критериитте за оце
енка за определяне
о
е на вид, степен,
продъ
ължителнос
ст, терито
ориален обхват,
о
характер
х
и вероятност на
установените въ
ъздействия; и



Опред
деляне на подходящи
и коригиращ
щи мерки, които бихаа могли да намалят
отриц
цателните и да подчер
ртаят полож
жителните въздействия
в
я от проекта
а.
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2.2

Оценен компоне
ент: Икон
номика (Икономиче
ески инвеестиции, заетост,
з
доставкки)

2.2.1

Резюме на същест
твуващото
о състояние на ОК
Макро-иккономическо
ото състо
ояние на Българи
ия показвва, че основните
о
икономич
чески отра
асли на те
ежката про
омишленос
ст, добивнаата проми
ишленост,
енергетиката и се
елското сто
опанство се
с възстановяват от въздейств
вието на
ата финансова криза. През 2013
3 г. годишн
ният брутенн вътрешен
н продукт
световна
(БВП) на
а България възлиза на
а приблизи
ително 67,0 милиарда лева (34 милиарда
м
евро). Нивото на заетостта в страната
а по време на кризаата рязко спада, а
стига реко
ордно нис
ски нива, като насстоящото ниво на
безработтицата дос
безработтица е 11,4%
% към второ
ото тримесечие на 201
14 г.
В ЛЗП и в облас
ст Кърджал
ли иконом
миката се гради въррху микро и малки
ятия от селското
с
сстопанство, хранител
лно-вкусоваата проми
ишленост,
предприя
строителството и леката
л
про
омишленостт. Основни
ите предпр иятия в ра
айона на
рад са в леката
л
про
омишленостт (производство на обувни и шивашки
Крумовгр
изделия и храни). Секторътт на услуггите е представен от редица
а хотели,
нти, бирарии, кафенета
а и магазин
ни на дребн
но. Туризмъ
ът (описан по-долу в
ресторан
Оценен компонент:
к
Инфраструуктура) е сл
лабо развит
т. Към месеец юли 2014
4 г. броят
на заети
ите в обл
ласт Кърдж
жали възл
лиза на 29 424 душ
ши10. Най--големият
работода
ател в ЛЗП е Община
ата. Според
д проекта на
н Общинскки план за развитие
94% от предприяти
п
ията са ми кро (до 9 заети) и са
а съсредотточени в об
бщинския
център Крумовград.
К
. Според да
с
ащото състтояние, съб
брани при
анните за съществува
социално
о-икономиче
еското пр
роучване на домаки
инствата, от извад
дката на
проучван
нето безраб
ботни са 3
32% във въ
ъзрастовата група 188-29 г. и 26
6,4% във
възрасто
овата група 18-59 г. С
Съгласно пр
роучването на умениятта (2014 г.) 19,4% от
жителите
е на общината са реги
истрирани като безраб
ботни. Пораади недосттатъчните
възможно
ости за пр
ридобиване
е на доход
ди темпове
ете на мигграция от ЛЗП към
градските
е центрове в България
я и в чужби
ина са висо
оки. Среднаата месечна
а заплата
в областтта през 201
10 г. е отче
етена на 522 лв., а спо
оред социал
ално иконом
мическото
проучван
не на домаккинствата, извършено
о през 2014
4 г., средниият месечен
н доход е
384 лв. Официални
ият праг н а бедност в Българи
ия за 2014 г. е опред
делен на
51 лв. на чо
овек.
месечен доход от 25

10

Републ
лика Българи
ия, Национален статистич ески институтт, налични да
анни на адресс:
http://www
ww.nsi.bg/en/co
ontent/6406/sttatistical-regio
ons-district
Доклад № A150-14-R22
271
Проект №
№: 7879140150

ОЦЕНКА НА ССОЦИАЛНОТО ВЪ
ЪЗДЕЙСТВИЕ
ДОПЪЛНИТЕЛЕЕН ИНФОРМАЦИ
ИОНЕН ПАКЕТ ЗА КРЕДИТИРАЩ
ЩАТА ИНСТИТУЦ
ЦИЯ (ДИПИ)
"ДЪН
НДИ ПРЕШЪС М ЕТАЛС КРУМО
ОВГРАД" ЕАД
ПРО
ОЕКТ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА
А НА ЗЛАТОСЪДЪ
ЪРЖАЩИ РУДИ , КРУМОВГРАД
Д - БЪЛГАРИЯ
НОЕМ
МВРИ 2014 Г.

2.2.1.1. Оценка на
н икономи
ическите въ
ъздействи
ия (в етапит
те на подго
отовка,
изгражда
ане, експло
оатация и ззакриване))
Таблица 2-1:
2 Оценка на
н икономиче
еските възде
ействия
Summary
y

Pre
P Constructio
on/
Construction
C

Operation
O

Closure

Дейностт,
включен
на в
проекта
а

Инвестиции
И
в проекта,
които
к
ще дове
едат до
увеличаване
у
н
на
икономическа
и
ата
активност.
а
Създаване
С
на
а нови
работни
р
места
а.
Увеличаване
У
на
доставките
д
на
а стоки и
услуги.
у

Инвестиции
И
в проекта,
които
к
ще запа
азят
увеличената
у
икономическа
и
а
активност.
а
Създаване
С
на
а нови
работни
р
мест
та.
Увеличаване
У
на
доставките
д
на
а стоки и
услуги.
у

Намаляване на
инвестициитте в
проекта, коитто ще
доведе до на
амалена
икономическка
активност сп
прямо
експлоатационната
фаза.
Чувствителн
но
намаление във
в
възможности
ите за
трудова реал
лизация.
Намаление на
н
доставките на
н стоки и
услуги спрям
мо
експлоатационната
фаза.

Тип на
ствието
въздейс

Пряко
П
и непряяко

Пряко
П
и непряко

Пряко и непр
ряко

Заинтер
ресовани
страни

Преки
П
и косве
ени
и на
бенефициенти
б
разходите
р
по проекта
Търсещи
Т
рабо
ота

Преки
П
и косве
ени
бенефициент
б
ти на
разходите
р
по проекта
Търсещи
Т
работа

Преки и косв
вени
бенефициенти на
о проекта
разходите по
Търсещи раб
бота

Показате
ел на оцене
ен компоне
ент: Иконо
омически инвестиции
и
Етап на подготовка
п
а и изгражд
дане
Разходитте в етапа на
н подготоввка и изграж
ждане ще имат
и
положиително влия
яние чрез
направен
ните нови инвестиции. Според предварителн
ните оценкии на Дружес
ството ще
бъдат по
охарчени об
бщо около 164,1 мил. щ. д. за всички
в
етаппи на изгра
аждане за
период от 2,5 години (инвестиц
ции през пъ
ървата година: 56,4 миил. щ. д.; ин
нвестиции
рата година:: 84,6 мил. щ
щ. д.; инвес
стиции през третата год
дина: 23,2 мил.
м
щ. д.).
през втор
Обобщен
ние на капиталовите ра
азходи е пр
редставено в Таблица 2-2 по-долу.
Таблица 2-2:
2 Обобщен
ние на капита
аловите разходи
Разходен елемент
е
Трошене
Мелене
Флотация
Обработка на концентра
ат
ИССМО
Изграждане
е на път за до
остъп до ИСС
СМО
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850 хил. тона руда /г. П
Прогнозна стойност
с
(млн.щ
щ.д.)
7,77
18, 0
12, 5
3,44
24, 8
8,66
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Изграждане
е на резервоа
ари за обороттни,
процесни и дъждовни во
оди
Водоснабдя
яване
Система за
а подаване на
а въздух и ми
иксиране
на реагенти
и
Сграден фо
онд и горивна
а база
Окабеляван
не и оборудване
Мобилно и руднично обо
орудване
Закупуване
е на земя
Въвеждане
е в експлоатация и времен
нни
съоръжения
я
Общо дире
ектни разходи
и
Инженеринг, доставка, строителство
с
ои
е (ЕPCM)
управление
Капитализи
ирани собстве
ени разходи
Непредвидени (12.5%)
Общи капи
италови разх
ходи

3,33
4,00
1,66
10, 0
3,44
12,66
4,66
9,88
124 ,3
9,22
15, 1
15, 5
1644,1

Source:: NI 43-101 Тех
хнически Проеккт на Проект за
а добив и прера
аботка на златоосъдържащи руди,
р
Крумов
вград, март 201
14 г.

Като се имат
и
предв
вид планира
аните разходи в етапа на подготтовка и изгграждане,
проектът има вероя
ятност да о
чително пол
ложително въздейств
вие върху
окаже знач
ата дейност в ЛЗП и РЗП. Това е от особе
ено значениие за ЛЗП, тъй като
търговска
според изходните данни
д
иконо
омиката се основава главно
г
на сселското сто
опанство,
лно-вкусова
ата промиш
шленост, строителство
ото и лекатта промишл
леност. В
хранител
етапа на
а изграждан
не значител
ияние ще б
бъде оказа
ано върху
лно положително вли
отраслитте на строи
ителството и доставка
ата на спец
циализиранни машини в ЛЗП и
най-вероятно в РЗП
П, където те
ези отрасли
и са по-разв
вити. Отрасслите за търговия на
ни метални
и елементи
и и строиттелни материали, търрговията на
а едро и
структурн
дребно в ЛЗП и РЗ
ЗП също ще
е могат да извлекат косвени
к
дохходи. След
дователно
проектът ще осигури значите
елни инвес
стиции в ЛЗП
Л
и РЗП
П, които ще окажат
елно въздей
йствие.
положите
Икономич
ческата ин
нвестиция на планир
рания прое
ект верояттно ще пр
редизвика
инфлационен проце
ес. Въпреки
и, че инфла
ацията не може да бъд
де отдадена
а на един
ен фактор, е вероятн
но, че пови
ишеното тъ
ърсене на стоки и услуги ще
единстве
повиши цените
ц
в ЛЗ
ЗП. Тези, ко
оито добива
ат финансо
ови ползи оот проекта, ще могат
да си поззволят пови
ишението на
а цените, но останалите, особеноо определените като
уязвими, е възмож
жно да бъд
дат изложе
ени на финансов рисск и подло
ожени на
допълниттелно обедняване.
Доходи от
о заплат
ти в етапа
а на подгот
товка и изграждане
В етапа на подгото
овка и изгра
аждане про
оектът ще осигури рааботни местта на 300
ети в пиковия етап на строителсттвото (описа
ани по-долуу в Раздел Заетост).
пряко зае
Освен това
т
в ета
апа на иззграждане ще бъдат
т създаденни редица косвени
възможно
ости за заетост чрез ввъзлагане на договори на подизпъ
ълнители.
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Всички за
аплати, изп
плащани по
о време на подготовка
ата и изграж
ждането на
а проекта,
ще окаж
жат пряко въздействвие върху доходите
е на домаакинствата. Според
проучван
нето на съ
ъществуващ
щото социа
ално-икономическо съ
ъстояние, средният
месечен доход в ЛЗ
ЗП е 384 л
лв., който е с 15-25% по-нисък оот дохода за
з сходни
ентър Кърджали. Осве
ен това изтточниците на
н доходи
работни места в областния це
вават предимно на сселскостопа
анската про
одукция, кооято е зависима от
се основ
пазарнитте сили и ме
етеорологиччните услов
вия, и доходите от неяя не са наде
еждни.
Данъчни
и плащания
я
Ще бъдатт реализирани допълн
нителни пол
ложителни въздействиия за общината като
около 13
3 милиона щ.д. ще б
бъдат на разположени
ие на общ
щинския бюд
джет под
формата на концес
сионни таксси, генерир
рани от про
оекта. В доопълнение, още 830
ени през цялата
ц
прод
дължителноост на про
оекта под
хил. щ.д. ще бъдат изплате
и данъци и такси (да
анъци върху недвижим
ми имоти, превозни
формата на местни
а и др.).
средства
Освен това
т
общината ще получи не
епреки финансови пползи, пос
средством
механизм
мите на нац
ционалното
о преразпре
еделение на
а бюджетнии средства, грантове
и компен
нсации, базирано върхху личните подоходни данъци, съ
ъбрани от жителите
на съотве
етната общ
щина.
Все пак Събраните приходи, и
изплатени на държава
ата по врееме на тази
и фаза от
в
ще са ограни
ичени.
проекта вероятно
Непреки
и възможно
ости в ета
апа на подготовка и изграждан
не
Ще бъда
ат създаде
ени други косвени икономическки възможнности, произтичащи
главно от разходите на друже
еството за услуги в ЛЗП
Л
и РЗП (описани в Раздел
и"). Освен това разхо
одите от сттрана на работницитее, наети в етапа на
"Доставки
изгражда
ане също ще доприн
несат, спом
магайки за
а съживяваане на сто
опанската
дейност.
Разходитте в етапа на изграж
ждане ще окажат пол
ложително въздейств
вие върху
икономикката в ЛЗП и РЗП чре
ез увеличав
ване на тър
рговска деййност, създ
даване на
работни места (и следовател
с
лно на поку
упателна способност)
с
) и увеличаване на
е. Територи
иалният обххват на възздействието е национнален (въпр
реки че в
доходите
местен и регионале
ен мащаб ввъздействи
ието е отно
осително поо-голямо). Очаквана
степен на
н въздействието - значителн
но (положително). П
Продължите
елност –
краткотра
айно, за срока на строителство и про
одължавайкки в нача
алото на
експлоатационния етап.
е
Увере
еността в по
оявата на въздействие
в
ето е високка.
е
ция
Етап на експлоатац
Основнитте въздейс
ствия, свъ
ързани с проекта, произлизат
п
т от разхо
одите за
дейносттта на рудни
ика и обога
атителната
а фабрика. Оперативнните разход
ди ще се
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увеличав
ват в съотве
етствие с н
нивата на пр
роизводство. Намереннието на компанията
е да възл
лага оперативни услууги на изпълнители от
т ЛЗП, но ккато се има
а предвид
наличиетто на услу
уги в общи
ината е по
о-вероятно оперативнните разход
ди, които
компания
ята ще пра
ави, да бъд
дат от полза за цяла
ата РЗП. Н
Настоящите
е планове
предвижд
дат общи оперативни
о
и разходи за
з 8-годишен период,, възлизащ
щи на 249
милиона щ.д., или
и средно 40.14 щ.д. за всеки
и преработтен тон руда
р
(без
онните такс
си). Тази оц
ценка на оп
перативните
е разходи иизключва разходите
р
концесио
за транспорт, конце
есионни та
акси, подоходни данъци и другии подобни данъци
д
и
ди, категор
ризирани ка
ато капитало
ови, собстввен капитал
л, разходи
такси, каккто и разход
по извеж
ждането от експлоатац
ция и рекул
лтивацията или други собствени разходи.
Оператив
вните разх
ходи на п
проекта за 8-годишни
ия експлоаатационен етап са
представ
вени във Фи
игура 2-1.
Фигура 2-1
1: Общо опе
еративни ра
азходи (щ.д.) – сценарий с 850 хил.т.гг.

Източник: ДПМ, Проект за добив и ппреработка на златосъдържа
з
щи руди, Крумоовград CAPEX
X / OPEX
Изчислени от АМЕК.

Икономич
ческата ин
нвестиция на планир
рания прое
ект верояттно ще пр
редизвика
инфлационен проце
ес. Въпреки
и, че инфла
ацията не може да бъд
де отдадена
а на един
ен фактор, е вероятн
но, че пови
ишеното тъ
ърсене на стоки и услуги ще
единстве
повиши цените
ц
в ЛЗ
ЗП. Тези, ко
оито добива
ат финансо
ови ползи оот проекта, ще могат
да си поззволят пови
ишението на
а цените, но останалите, особеноо определените като
уязвими, е възмож
жно да бъд
дат изложе
ени на финансов рисск и подло
ожени на
допълниттелно обедняване.
Доходи от
о заплат
ти в етапа
а на експло
оатация
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Проектътт ще осигур
ри 230 посттоянни рабо
отни места в етапа наа експлоата
ация като
компания
ята се ангаж
жира да нае
еме 90% отт необходим
мата работнна сила от ЛЗП (виж
по-долу в Раздел "З
Заетост"). В етапа на изграждане ще бъдатт създаден
ни редица
косвени възможнос
сти за за
аетост чре
ез възлаган
не на догговори на външни
одите за труд в за 8-годишния етап нна експлоатация се
изпълниттели. Разхо
изчисляв
ват на 22% от
о общите е
експлоатац
ционни разх
ходи (NI 43- 101).
Ще бъдат създаден
ни допълни телни непр
реки възмож
жности за ннаемане на
а работна
осредством
м възлага
ането на строителн
ни дейноссти на компании
ръка по
подизпъл
лнители.
Преки въ
ъздействия върху дохо
одите на до
омакинстват
та ще се рееализират от всички
новосъзд
дадени работни позиц
ции, получа
аващи възн
награждени е, включиттелно при
подизпъл
лнителите, на които щ
ще се плаща
а в етапа на експлоаттация. Това ще бъде
полезно основно в рамките на ЛЗП, където се получаватт малко доходи от
равоотноше
ение, доколкото компа нията е в състояние
с
възнаграждения по трудово пр
а 90% от работната сил
ла в ЛЗП, както
к
е пред
двидено.
да наема
Концеси
ионни такс
си и данъци
и
Допълниттелно икон
номическо въздейств
вие, което произтичаа от заеттостта, е
свързано
о с прекия принос в б
българската
а икономикка посредсттвом конце
есионните
такси на националн
но ниво. П
Плащанията
а ще предс
ставляват ссъответно 2,57% от
н произвед
дения конце
ентрат, въз
злизащи наа общо 24,8
8 мил.щ.д.
брутната стойност на
сплоатация
я (виж Таблица 2-3 и Фигура
Ф
2-2 ппо-долу).
за целия етап на екс
Таблица 2-3:
2
Прогноз
зни плащани
ия на конце
есионни такс
си (щ.д.) – ссценарий с 850 хил.т.
руда г.
Година

Прогнозна
П
сттойност

1

$1,732,440
$

2

$4,336,296
$

3

$6,714,473
$

4

$3,496,745
$

5

$3,513,740
$

6

$3,794,955
$

7

$1,249,676
$

8

-Източник: ДПМ, Проект за добив и ппреработка на златосъдържа
з
щи руди, Крумоовград CAPEX
X / OPEX
Изчислени от АМЕК.

Доклад № A150-14-R22
271
Проект №
№: 7879140150

ОЦЕНКА НА ССОЦИАЛНОТО ВЪ
ЪЗДЕЙСТВИЕ
ДОПЪЛНИТЕЛЕЕН ИНФОРМАЦИ
ИОНЕН ПАКЕТ ЗА КРЕДИТИРАЩ
ЩАТА ИНСТИТУЦ
ЦИЯ (ДИПИ)
"ДЪН
НДИ ПРЕШЪС М ЕТАЛС КРУМО
ОВГРАД" ЕАД
ПРО
ОЕКТ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА
А НА ЗЛАТОСЪДЪ
ЪРЖАЩИ РУДИ , КРУМОВГРАД
Д - БЪЛГАРИЯ
НОЕМ
МВРИ 2014 Г.
Фигура 2-2
2: Прогнозн
ни плащания
я на концесионни такси (щ.д.)
(
– сценаарий с 850 хил.т. руда
г.

Източник: ДПМ, Проект за добив и ппреработка на златосъдържа
з
щи руди, Крумоовград CAPEX
X / OPEX
Изчислени от АМЕК.

Плащани
ията на ком
мпанията ккъм държав
вата ще ва
арират на базата на брутната
стойност на златнотто и сребър
рно съдърж
жание в доб
биваната рруда. Конце
есионнния
с
така зависи
з
от р
реализирани
ите печалби
и от проектта. При съоттношение
процент също
на брутната печалб
ба към обор
рота от 10%
% или по-м
малко, конц
цесионното плащане
иза на 1,44
4% от стой ността на металите. При съотноошение на брутната
ще възли
печалба към оборотта от 50% или повече
е, концесионният плащ
щане ще въ
ъзлиза на
н металитте. При меж
ждинни нив
ва на печаалба, конце
есионното
4% от сттойността на
плащане ще се ба
азира върхху подвижд
да скала между 1,44%
% и 4% в линейно
ение. При цени
ц
на зла
атото от 1 250
2 щ.д. за тройунция и цени на среброто
съотноше
от 24 щ.д. за тройу
унция, конц
цесионното
о плащане ще възлиз а на около
о 2,5% от
жанието на злато и сребро
с
в ррудата, доб
бивана от
брутната стойност на съдърж
Г. Уайт, 201
14 г.)11.
мината (Г
По отнош
шение на плащанията
п
а под форм
мата на дан
нъци, през 2007 г. Бъ
ългария е
приела Закон за корпорати
ивно подох
ходно обл
лагане (ЗК
КПО), изпъ
ълнявайки
лижаване на
а политиките за корпо
оративно поодоходно об
благане и
изискванията за сбл
ечалба в ра
амките на Е
ЕС. В съответствия съ
ъс ЗКПО, ввсички реги
истрирани
данък пе
дружеств
ва и коопер
рации (вкл ючително неперсониф
фицирани д
дружества)), както и
чуждестр
ранни юрид
дически лиц
ца, осъщес
ствяващи ст
топанска деейност в Република
Р
България
я чрез място на стопан
нска дейнос
ст, дължат подоходен корпоратив
вен данък
от 10%. Повечето закупени
з
сттоки и услу
уги са обект на данъкк добавена стойност
(ДДС) от 20%.

11

Г. Уайтт, 2014 г. NI 43-101
4
Технич
чески проект на Проект за
а добив и преработка на зл
латосъдържа
ащи руди,
Крумовгр
рад
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Корпораттивните дан
нъци, които
о ще бъдатт изплащан
ни от компаанията по време на
изпълнен
нието на проекта зависсят от различни финан
нсови и опееративни па
араметри.
Около 13
3 милиона щ.д.12 ще бъдат на разположен
р
ние на общ
щинския бю
юджет под
формата на концес
сионни таксси, генерир
рани от про
оекта. В доопълнение, още 830
и и такси (да
анъци върхху недвижим
ми имоти,
хил. щ.д. под формата на месттни данъци
и средства и др.) също
о ще бъдат генерирани
и (ДПМ, 201 3 г.).
превозни
Освен това
т
общината ще получи не
епреки финансови пползи, пос
средством
механизм
мите на нац
ционалното
о преразпре
еделение на
а бюджетнии средства, грантове
и компен
нсации, базирано върхху личните подоходни данъци, съ
ъбрани от жителите
на съотве
етната общ
щина.
Митнически такси
и / плащан
ния
Митничесските такси
и и плаща
ания са дъ
ължими вър
рху стоки и услуги внасяни
в
в
България
я. През 2007 г. Българ
рия приема да се прис
съедини къ
ъм политика
ата на ЕС
по отнош
шение на вносните
в
и износни мита.
м
При приемането
п
о й в ЕС, България
елиминир
ра митническите такси
и при търговията с дру
уги членовее на ЕС и за
апочва да
прилага Общата
О
ми
итническа ттарифа на ЕС
Е при тър
рговия с треети страни. Общата
митничесска тарифа изисква на
алагането на
н еднакви мита за п родукти, вн
насяни от
трети стр
рани (Г. Уай
йт, 2014 г.)
Произво
одство и оборот
о
Възвръщ
щаемостто на проект а е прогн
нозирана13, на база на изчисл
ление на
количество прерабо
отена руда
а от 850 хи
ил.т.г., коет
то се очаквва да допр
ринесе за
а норма на
а възвръща
аемост (ВНВ) на прое
екта от 26.33%; нетна настояща
н
вътрешна
стойност (ННС) от 143,9
1
мил.щ
щ.д. при ско
онтов процент от 7,5%
%, и възвръ
ъщаемост
к
в ра
амките на 2,5
2 години след
с
началоото на прои
изводство
на първоначалния капитал
овие, че про
оектът е фи
инансиран изцяло
и
със собствен каапитал).
(при усло
При сред
дно съдърж
жание на 4.0
04 г злато за
з тон руда
а и 2.22 г ссребро за то
он руда и
при мета
алургично извличане
и
о
от 85% за злато
з
и 70%
% за среброо, преработтените от
проекта 6.2
6 мегатон
на руда руд
да се очаква да прои
изведат коннцентрат, съдържащ
с
12

Даннитте са публикуувани в предл
ложението за
а сътрудничество между ДПМ
Д
и Общинна Крумовград
Както
о е указано в документ NI4
43-101 Техни
ически проектт на Проект за
а добив и прееработка на
златосъд
държащи руд
ди, Крумовгра
ад, прогнознитте изчислени
ия са направе
ени на база наа следните допускания:
д
- Цените
е на металите
е от 1 250 щ.д
д./тройунция зза злато 23 щ.д./тройунци
щ
ия за сребро щ
ще се запазят по време
на изпъл
лнението на проекта.
п
Изключв
ва се хеджира
ане при ценитте на металитте и валутата
а.
- Извличането на съд
държанието на злато и сре
ебро – съотве
етно 85% и 70
0%, на база нна проведени
ите
ния на всички
и ипове руди.
изпитван
- Произв
веденият конц
центрат ще бъ
ъде продаден
н в същия пе
ериод, в който
о е произведеен.
атационният период на пр
роекта ще бъ
ъде 8 години от
о началото на
н експлоатаццията, включително
- Експлоа
преработтката на съхр
раняваната руда с ниско ссъдържание, до края на пр
роекта.
- Оценка
ата включва предварителе
п
ен период от 125 седмици преди захранването на ф
фабриката с руда
р
до
края на п
преработката
а на руда.
- Анализзът е направе
ен в щ.д. като се използватт базови обменни курсове
е 1.25 щ.д/еврро and 1.9558
83 лв/евро
13
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685 549 тройунции злато и 3
309 915 тро
ойунции ср
ребро. При постоянни
и цени на
е по време на изпълне
ението на проекта
п
от 1 250 щ.д. /тройунция
я за злато
металите
23 щ.д./ттройунция за
з сребро ссе счита, че
ч ще бъде
е реализирран нетен приход
п
от
792,83 ми
ил.щ.д. Пар
ричните опе
еративни ра
азходи се изчисляват
и
на средно 44,3 щ.д.
на тон рууда за целия
я период на
а проекта (в
включителн
но концесиоонни такси).
Непреки възможно
ости в ета
апа на експ
проатация
я
преки иконо
омически в ъзможности ще бъдат
т създадении главно вс
следствие
Други неп
на разходите на Др
ружеството в ЛЗП и РЗП
Р
за услуги като хоотели, рестторанти и
акто и разхо
одите на ра
аботниците,, наети в ет
тапа на експплоатация, които ще
храна, ка
се отразя
ят под форм
мата на уве
еличаване на
н търговскката дейносст.
Разходитте за дейно
остите по е
експлоатац
ция ще окаж
жат положиително възздействие
върху ико
ономиката, като увели
ичаване на търговска дейност,
д
съ
ъздаване на
а работни
места и увеличаване на дохо
одите. Териториалния
ят обхват нна въздейс
ствието е
о местен и регионален
н (ако компанията изпъ
ълни ангаж
жимента си да наема
предимно
90% от работната сила от Л
ЛЗП), но обхваща
о
съ
ъщо и обл
ластта, и страната.
а
степен
н
на
ввъздействието
значителнно
(полож
жително).
Очаквана
Продълж
жителността
а на възде
ействието е до края на експлооатационна
ата фаза.
Увереносстта в поява
ата на възд
действието е висока.
Етап на закриване
з
Според предварите
п
елните оцен
нки на Друж
жеството в етапа на ззакриване ще
щ бъдат
похарчен
ни общо око
оло 14,7 ми
ил. щ. д. за
а период от
т 3 години.. Въпреки това
т
след
окончателното закриване няма
а да бъдат правени по
овече разхооди по експ
плоатация
ржат работтни места, свързани с проектаа, което ще
щ окаже
или да се поддър
елно въздействие, сл
лед като проектът бъ
ъде изтеглеен от икон
номиката.
отрицате
Поминъкъ
ът и доходи
ите на хора
ата ще са сттанали почт
ти изцяло з ависими отт рудника,
което ще
е ги напра
ави особен
но уязвими, когато за
агубят рабоотата си. Тъй като
животът на минния проект е с равнително
о кратък, то
ой може даа бъде недо
остатъчен
итието и уттвърждаван
нето на самоиздържа
ащи се биззнеси в ра
амките на
за разви
Локалнатта зона на
а проучван е (ЛЗП), което
к
ще остави
о
оснновата на местната
икономикка в полож
жение на за
ависимост от мината.. Когато миината затвори, тези
бизнеси ще
щ трябва да
д редуцир
рат или напъ
ълно да пре
еустановятт дейността си, което
ще създа
аде безрабо
отица и ще подтикне хората
х
да се преместяят другаде в търсене
на помин
нък. Това пр
редставлява
а типичен сценарий
с
на
а икономичеески бум, последван
от спад. Според заи
интересова
ани страни от областта това е оппитът с дру
уги минни
мунистическкото управ
вление, кооито са за
атворили,
проекти от епохатта на ком
бе си приззрачни гра
адове. Това
а въздейсттвие е ана
ализинано
оставяйки след себ
авата за кум
мулативни въздействи
в
я. Тъй катоо то е добре
е познато
допълниттелно в гла
въздейсттвие в доби
ивната про мишленостт, компания
ята планираа да го сме
екчи като
създаде алтернати
ивни произзводства посредством
п
м изпълне нието на План за
е на общно
остта (описа
ан в разде
ела за смекчаващи меерки), спор
ред който
развитие
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Дружеств
вото ще съд
действа за създаване на алтерна
ативни проиизводства в периода
на експло
оатация на рудника. З начителния
ят спад в иккономическката активно
ост в ЛЗП
обаче, ня
яма да мож
же да бъде избегнат, като се има предвид раазмера на проекта
п
и
изходнитте данни, тъ
ъй като в Л
ЛЗП не същ
ществува друго
д
мащаабно предприятие, а
съществууващите ал
лтернативни
и възможно
ости за зает
тост за малкко.
Закриван
нето ще оккаже отриц
цателно въздействие, след катоо проектът няма да
може да допринася към иконо
омиката. Териториални
ият обхват на въздейс
ствието е
лен, въпреки че мащ
щабът на въздействие
в
ето ще бъд
де относиттелно понационал
голям на местно нив
во в ЛЗП и на регионално ниво в РЗП. Степеен на възде
ействието
д
о в перио
од значите
елно по-дъ
ълъг от етапа
е
на
- значиттелно и дълготрайно
експлоатация или за
а постоянно
о. Уверенос
стта в поява
ата на възд
действието е висока.
Мерки за
а смекчава
ане и остат
тъчни въз
здействия
я
Следните
е докумен
нти са въ
ъведени от компани
ията с цеел намаля
яване на
възде
ействията, свързани
с
с проекта:




База данни
д
на План за подб
бор, обучен
ние и развитие, 2014 г..;
Проуч
чване на ум
менията, 20 14 г.;
Проуч
чване на ле
егловата ба
аза и възм
можностите за настаняяване в Кру
умовград,
2014 г.

Целта на
а мерките за
а смекчаван
не на възде
ействията е както след
два:



Да се увеличатт икономичческите по
олзи от съ
ъздаденитее работни места и
авените разходи, особ
бено на ре
егионално ниво в рам
Л
и на
напра
мките на ЛЗП
обласстно ниво в РЗП.;
Да се
е минимизир
рат отрицаттелните еф
фекти от закриването наа проекта.

Мерки за
з подобр
ряване и смекчаван
не на въ
ъздействия
ията в ет
тапа на
подгото
овка и стр
роителств
во
Предлож
жено е да се
с актуализзира същес
ствуващият
т План за подбор, об
бучение и
развитие
е, който да прерасне в План за управлени
ие на подбоора и обуч
чението в
съответствие с българското за
аконодателство и изис
скванията нна МОТ. В Плана за
ние трябва да
д бъдат ра
азгледани и подробно описани няякои общи цели:
ц
управлен


Макси
имизиране на възмо
ожностите за обучение на ннеквалифиц
цирани и
квали
ифицирани работници от ЛЗП;



Въвеж
ждане на формална
ф
р и управл
ление на човешките
процедура за подбор
ресур
рси, с цел гарантиране
г
ведлив, фор
рмален и ппрозрачен процес
п
за
е на справ
подбо
ор на персонал. М
Мерки, пре
едвидени в процесса на под
дбор, за
предо
отвратяване
е на детски
и и/или при
инудителен труд и прооцедура за проверка
на въ
ъзрастта на
а потенциа
алните слу
ужители. Ко
онтрол (въ
ътрешен и външен),
който да гаранти
ира, че нае
етите служи
ители отгов
варят на уссловията за
а заетост.
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Прозр
рачна систе
ема за под
дбор на пе
ерсонал ще
е гарантираа, че наем
мането се
случв
ва по-законе
ен и недисккриминацио
онен начин.


Търсе
ене на ме
ерки за пр
редоставяне
е на равни възможнности за заетост
з
и
према
ахване на някои от бариерите
е, които огграничават възможно
остите за
наема
ане на жени
и по проект а.



Иденттифициране
е на мерки
и за равни
и възможно
ости за заеетост на уязвимите
у
групи, като ромите и младе
ежите в рабо
отоспособн
на възраст.



Приор
ритетно нае
емане на ж
жители от ЛЗП,
Л
особено на такивва, определ
лени като
пряко
о засегнати от проекта..



Разра
аботване на
а план за съ
ъкращаване
е и пакети от
о обезщетеения в съоттветствие
с наци
ионалното законодате
елство или надвишаващи изискваанията.



Въвеж
ждане на механизъм
м за мониторинг, с цел измеррване на успеха и
преди
извикателсттвата пред заетостта на местна
ата общносст по проеккта, който
ще вкключва съзздаването на база да
анни на ме
естната и ррегионална
а работна
сила. Базата да
анни ще ид
дентифицир
ра местожи
ивеенето наа работниц
ците (ЛЗП
Р
тяхна
ата възрастт, квалификация, пол и др. за д
да се гарантира, че
или РЗП),
проце
еса на под
дбор на пе
ерсонал е честен и съответствва на норм
мативните
изисквания, кактто и целитте за приоритетно на
аемане на лица, засе
егнати от
нията.
проеккта (ЛиЗП), определен и от компан



Осигууряване на
а осведоме
еност на местното население по отнош
шение на
проце
едурите за подбор и възможно
остите за работа, поо възможн
ност чрез
информационния център на Компан
нията в Крумовград, чрез обявяване на
ожностите за заетостт при съоттветното уп
правление на очаква
анията на
възмо
местн
ното насел
ление. Товва ще позволи на широката
ш
ппублика до
остъп до
възмо
ожности за
а заетост и ще даде
е възможно
ост на търрсещите работа да
задав
ват въпроси
и на персон
нала на ком
мпанията от
тносно потеенциалните
е позиции
и процедурите по наемане.



лите да наемат
н
и управляватт персонала си в
Изисккване от изпълнител
съотв
ветствие с процедури
ите на Дружеството за подборр и управл
ление на
човеш
шките ресур
рси, когато е приложим
мо.



Въвеж
ждане на две отдел
лни проце
едури за подаване
п
на жалби: външна
проце
едура (за заинтересов
з
вани страни
и) и вътреш
шна процед
дура за рабо
отници. И
двете
е процедури
и трябва да
а бъдат лес
сно достъпн
ни, така че ж
жалбите да
а могат да
се под
дават и адр
ресират в но
ормален ср
рок.

Подборът на доста
авчици е ра
азгледан по
о-долу в то
ози раздел
л, но е важ
жно да се
дат създа
адени механизми заа увелича
аване на
уточни, че трябва да бъд
остите за предоставвяне на услуги
у
от страна наа фирмите в ЛЗП.
възможно
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Разработтване и при
илагане на План за управление
у
на доставкките, който
о включва
подход за
а увеличава
ане на досттавките от ЛЗП.
Л
Някои об
бщи цели, ко
оито ще се вземат пре
едвид са както следва::


Когато е възмож
жно, ще бъ
ъдат използзвани мест
тни изпълниители от ЛЗП,
Л
а на
лнителите извън
и
реги
иона, които представя
ят оферти за доставкки, ще се
изпъл
налаггат целеви стойности
с
зза броя на наетите
н
лиц
ца от ЛЗП.



Извър
ршване на
а допълни
ителни про
оучвания за
з оценка на потенциалния
капац
цитет на ме
естния бизн
нес, както и осигурява
ане на подккрепа за иззграждане
на усстойчиви местни
м
фир
рми, прите
ежаващи ум
менията/осиигуряващи услугите
необхходими за проекта
п
и ка
апацитет да
а отговарят на стандарртите за доставки по
проеккта. Създав
ване на база
а данни на потенциални доставчиици в ЛЗП, която ще
бъде актуализир
рана преди
и всеки търг за доставки. Достаавчиците ще
щ бъдат
ирани.
одити



Във възможно
в
най-кратки ссрокове стартиране на
а съвместнаа работа с общината
о
и месстни инститтуции за на
асърчаване развитието
о на устойччиви местни фирми,
които могат да предоставвят услуги по проекта
а, напримерр чрез про
ограми за
ение на местни
м
досставчици, с цел подобряване на специ
ифичните
обуче
компе
етенции на
а местния бизнес, включително
о капацитеет да отговарят на
изискванията на тръжните п
процедури и на изискв
ванията за б
ст, здраве
безопаснос
азване на околната ср
реда, партньорства с организаци
о
и, които на
асърчават
и опа
малки
ите и средни предпри
иятия (МСП
П). Насочва
ане на усиилията към
м уязвими
групи, които мога
ат да се въззползват отт програмат
та за обученние на досттавчици.



Създа
аване на системи от сстимули, с цел развитие на месстните фирми, които
могатт да предос
ставят услууги по проеккта, като на
апример крритерии за участие
у
в
тръжн
ните процед
дури, които
о са насочен
ни към създ
даване на д
добавена стойност в
местн
ната общност.



Тръжн
ните книжа
а да бъдатт възможно
о най-опрос
стени, за д
да не дейсттват като
барие
ера за участтие, а Друж
жеството ще
е имат гото
овност да окказва съдей
йствие на
участниците в пр
роцедурите
е, когато тов
ва е необхо
одимо.



Въвеж
ждане на справедлив
с
ва, формална и прозр
рачна процеедура за подбор на
доста
авчици. Про
озрачната процедура ще гарант
тира, че вссички проц
цедури за
подбо
ор на доста
авчици се и
извършват по недискр
риминационнен и съоттветстващ
на нормативните
е изисквани
ия начин.



а осведоме
еност на местното население по отнош
шение на
Осигууряване на
проце
едурите за подбор на доставчици
и, тръжните
е процедурри и възмож
жности по
достъ
ъпен начин, който да н
насърчава местните
м
фирми
ф
да уччастват в тъ
ъргове за
догов
вори, и съще
евременно управление на очаква
анията на м
местното на
аселение.

Доклад № A150-14-R22
271
Проект №
№: 7879140150

ОЦЕНКА НА ССОЦИАЛНОТО ВЪ
ЪЗДЕЙСТВИЕ
ДОПЪЛНИТЕЛЕЕН ИНФОРМАЦИ
ИОНЕН ПАКЕТ ЗА КРЕДИТИРАЩ
ЩАТА ИНСТИТУЦ
ЦИЯ (ДИПИ)
"ДЪН
НДИ ПРЕШЪС М ЕТАЛС КРУМО
ОВГРАД" ЕАД
ПРО
ОЕКТ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА
А НА ЗЛАТОСЪДЪ
ЪРЖАЩИ РУДИ , КРУМОВГРАД
Д - БЪЛГАРИЯ
НОЕМ
МВРИ 2014 Г.



Монитторинг на успеха
у
и пр
редизвикате
елствата, пред
п
които местният бизнес
б
се
изпра
авя при оси
игуряване н
на договори за доставки по прооекта. Това може да
бъде постигнато
о посредсттвом просл
ледяване на предлагаането на оферти
о
и
агането
на
а
поръчки,
често
ср
рещани
пр
ричини,
по
ради
коит
възла
о не са
възло
ожени поръ
ъчки и изпол
лзване на информаци
ията за бъд
дещо изграждане на
капац
цитет на дос
ставчиците , например посредство
ом провежд
дане на обу
учения.

Освен то
ова, с цел да се избе
егне доминирането на
а местната икономика
а само от
един отр
расъл, ще бъдат насъ
ърчавани възможност
в
тите за алттернативен поминък
чрез разр
работването на План зза устойчив
во развитие
е на общносстта. Планъ
ът следва
да се изготви
и
въ
ъз основа на консу
ултации съ
ъс заинтерресованите
е страни,
включите
елно Общи
ината, и съ
ъвместно с местни организациии, които да
д бъдат
партньор
ри при изп
пълнението
о му. Под
добен план
н ще бъдее разработтен след
консултации със заи
интересова ните страни
и и да вклю
ючва следниите общи це
ели:


аботване на
н План зза развити
ие на общ
щността, вкключващ програма,
п
Разра
съгла
асувана със
с заинтерес ованите стр
рани, която
о обхваща сселското сто
опанство,
животтновъдството и пчел
ларството и е насоч
чена към разнообраззяване и
увели
ичаване на производсството в ЛЗ
ЗП чрез прилагане наа добри практики за
осигуряване на жизнеспосо
ж
обност и усттойчивост.



Съвместно с оргганизации, като селско
остопанскот
то сдруженние в Крумо
овград, да
о
програми зза обучение на зе
емеделски производи
ители за
се осигурят
подоб
бряване на техните те
ехнически възможност
в
ркетинга и
и и подкреппа при мар
прода
ажбата на произведена
п
ата продукц
ция.



Подкр
репа при създаването
с
о на връзкки между производит
п
тели и потенциални
клиен
нти, включи
ително и пр
роекта (нап
пр. пазарна
а инфрастрруктура, догговори за
доста
авки).



Осигууряване на обучение зза малките и средни предприяти
п
ия (МСП) в областта
на дейности, кои
ито не са пр
ряко или кос
свено свърз
зани с миннното дело.

Мерки за
а подобряване и сме
екчаване на
н въздейс
ствията п
по време на
н етапа
на експл
лоатация
Мерки за
а смекчаван
не на възде
ействията са
с същите както в етаапа на подготовка и
изгражда
ане и са фо
окусирани ввърху местната заетос
ст и доставвки, както е описано
подробно
о по-горе.
Текуща подкрепа на Програ
амата за развитие на
н общносстта и вна
асяне на
имите корекции за га
арантиране на нейнат
та устойчиввост след етапа на
необходи
закриване.
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Смекчав
ващи мерки
и в етапа н
на закрива
ане
Мерките ще бъдат разработе
ени и уточнени с вре
емето катоо част от Плана
П
за
ние на подб
бора и обуче
ението и Пл
лана за упр
равление наа доставкитте.
управлен
Изграден
ният капаци
итет, финан
нсирането и подкрепат
та през цел
лия жизнен цикъл на
проекта би трябвало да оси гурят възм
можност на
а Програмаата за раззвитие на
ължи и след
д неговото закриване, като бизнеесът и инициативите,
общносттта да продъ
създаден
ни чрез про
ограмата щ
ще могат да
а продължа
ат да рабоотят, тъй ка
ато не са
пряко или
и косвено свързано
с
см
минната де
ейност.
Значимо
ост на ос
статъчнот
то въздей
йствие сл
лед прилаагане на мерките:
м
Въздейс
ствия, свъ
ързани с и
икономиче
еските инв
вестиции по отнош
шение на
възможн
ностите за
з заетост
т
В резулта
ат от прила
агането на горепосоче
ените мерки
и за подобрряване и см
мекчаване
въздейсттвието от инвестиции
ите на Др
ружеството в етапитее на подгготовка и
изгражда
ане, въздействието м
може да бъде
б
оцен
нено като значително +,
а
въздейсттвието в еттапа на екссплоатация като значи
ително +, д
дотолкова доколкото
д
компания
ята успее да изпълни ссвоя ангажи
имент да на
аема 90% оот работнатта сила от
ЛЗП. Сле
ед прилаган
нето на сме
екчаващите
е мерки в ет
тапа на заккриване, сте
епента на
въздейсттвието се на
амалява до
о ниска.
Показате
ел на оцене
ен компоне
ент: Заетос
ст
Финансов
вото израж
жение на ззаетостта под
п
форма
ата на осиггурените заплати е
разгледана в предх
ходните па раграфи. В този разд
дел са разггледани со
оциалните
н заетостта.
аспекти на
През всички етапи на
н проекта щ
ще бъдат създадени
с
нови
н
работнни места чр
рез преки,
жности за за
аетост.
непреки и стимулирани възмож


Възмо
ожностите за пряка за
аетост са постоянните
п
е и временнни работни
и места в
компа
анията;



Възмо
ожностите за непрякка заетостт са работните месста във фирми
ф
на
изпъл
лнители и доставчици,
д
и



Стимуулираната заетост про
оизтича от увеличението на разпполагаемитте доходи
и търссенето на допълнител
д
лни стоки и услуги.

За проеккта ще бъд
дат необход
дими високкоквалифиц
цирани, пол
лу-квалифицирани и
неквалиф
фицирани работници,, които да
а извършват строитеелни и оп
перативни
дейности
и. Очаква се
с проектътт да създад
де 300 прекки работни места по време на
строителството (в неговия пик), 230 преки ра
аботни мееста по време
в
на
щ запази 5
50 преки ра
аботни мест
та в етапа на закрива
ане. Както
експлоатацията и ще
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беше поссочено по-горе, в ета
апа на екс
сплоатация Дружествоото се анга
ажира да
наеме 90
0% от необх
ходимата р
работна сил
ла от ЛЗП. Счита се, чче това възздействие
ще бъде благоприяттно за ЛЗП
П и областта и ще бъд
де окаже пооложително
о влияние
ивата на бе
езработица в общината, които се
с очаква д
да намалея
ят. Освен
върху ни
това има
а потенциал
лна верояттност с увел
личаване на
н възможнностите за заетост в
областта
а изходяща
ата иконом
мическа миграция
м
от
о района да намал
лее (виж
демограф
фски анализз по-долу).
Въпреки това назна
ачаването н
на работна сила от ЛЗ
ЗП зависи д
до голяма степен
с
от
я и навр
ременен п одбор и обучение на работтниците, тъй
т
като
успешния
квалификкацията и образова
ателното равнище на местнаата работтна сила
понастоя
ящем са доста ниски
и. По врем
ме на конс
султациите за опреде
еляне на
съществууващото со
оциално-ико
ономическо
о състояние
е, заинтереесованите страни
с
са
изразили
и опасения във
в връзка с този проб
блем.
Проучван
нето на ум
менията покказва, че от
о хората, които са пподали заявления в
Дружеств
вото за пер
риод от 2 ггодини, зна
ачителен бр
рой притеж
жават умения, често
повече от
о едно уме
ения, свърззани с полу
у-квалифицирани длъж
жности, нео
обходими
за проеккта, като например
н
заварчик, оператор на пътност
строителни машини,
свидетел
лства за уп
правление ккатегории В,
В C и Т, електротехн
е
ническа/еле
ектронноприборна
а квалификкация, опер
ратор на по
одемна пла
атформа, ш
шофьор на мотокар,
оператор
р на кран, работник
р
на
а кран, монттьор на тра
анспортна ттехника. Не
езависимо
от това, броят на наличните работници
и в ЛЗП на
адвишава б
броя на св
вободните
ние има особено
о
ви
исоки очакквания, свъ
ързани с
позиции и местнотто населен
остите за заетост,
з
ко
оето се отнася за всички категоррии заинте
ересовани
възможно
страни. Има веро
оятност неуудовлетвор
рените оча
аквания даа се прев
върнат в
ълнително да се усло
ожни от евеентуалния приток
п
на
недоволсство, което може допъ
приходящ
щи работници и случа йни кандид
дати, които ще се увел
личат конку
уренцията
за работтни места. Напълно е възможно тези тър
рсещи рабоота мигран
нти да са
придобил
ли умения в мащаб ни проекти
и, което ще
щ им дад
де предимство при
кандидаттстване за позиции по
о проекта. Като такив
ва, те иматт потенциа
ала да се
конкурират с местни
ите кандида
ати за работта.
Освен пр
реките рабо
отни места, които да бъдат
б
предл
ложени за местните хора,
х
чрез
проекта ще бъдат създадени
и редица възможност
в
ти за непрряка и стим
мулирана
дане и екс
сплоатация. Непрякатта заетост ще бъде
заетост в етапите на изгражд
създаден
на чрез вер
ригата за до
оставки и подбора
п
на доставчиц
ци на местн
ни стоки и
услуги. Стимулиран
С
а заетост ссъщо ще бъ
ъде генерир
рана чрез уувеличаване парите,
които нае
етите по пр
роекта внассят в иконо
омиката на ЛЗП. Освеен това стим
мулирана
заетост ще
щ бъде съ
ъздадена в резултат от
о увеличав
ването на ууслугите, св
вързани с
по-голямото търсене. Услугите
е включватт хотели, ре
есторанти, кафенета, магазини
вия на дреб
бно и др.
за търгов
Непрякотто въздействие върхуу стимулир
раната зает
тост може да бъде изчислено
и
като се вземе предв
вид настоящ
щото съотношение на заетостта в базовия (първичен
чен икономически ссектор), спрямо общ
щата заетоост в лока
алната и
и вторич
регионал
лна икономика. Първи
ичният и втторичен иккономическии сектори включват
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заетите в селското стопанство
о, добива на полезни
и изкопаемии, строител
лството и
производ
дството в икономиката
а. Заетосттта в остана
алите сектоори (основн
но услуги)
се класи
ифицират в третичния
я сектор. Посредство
ом агрегиррането на данни за
заетостта
а в тези ка
атегории м оже да бъ
ъде констру
уирано съоттношение, което да
съпостав
ви работните места в базовия
я сектор спрямо общ
щите в ме
естната и
регионал
лна икономи
ика.
За целитте на насттоящия ана
ализ наличните разби
ити данни от НСИ за
а 2012 г.
показват,, че общо заетите
з
во
област Кърд
джали набр
рояват 29 7757 души (п
по-висока
от послед
дната агреггирана циф
фра от 29 42
24 за юли 2014
2
г.). Брооят на рабо
отещите в
базовите
е отрасли в област К
Кърджали за 2012 г. е 13 659914. Както вече бе
споменатто общия брой
б
на за
аетите в об
бластта е 29
2 757. Теези нива на
а заетост
определя
ят съотношение на зае
етостта 1:2 през 2012 г. като за ввсяко новосъздадено
работно място в базов
б
отрассъл се стимулират 2 нови рабоотни места
а в други
скане, че м
местата иккономика е стабилна през 2012
2 г., това
отрасли. При допус
ение представлява съ
ъстояние на
а баланс, къ
ъм който раавнищата на заетост
съотноше
се връща
ат при доб
бавянето на
а допълниттелни работ
тни места в базови отрасли
о
в
икономикката. По тоззи начин мо
оже да се изчисли,
и
че за всеки 1 0 добавени
и работни
места в базов отра
асъл ще бъ
ъдат стиму
улирани 20
0 нови рабоотни места
а в други
отрасли.
н заетост в строителсството са изчислени от
о мениджм
мънта на компанията
Нивата на
като при 300 дирекктно наети работници
и, ще се съ
ъздадат ощ
ще 600 стим
мулирани
м
в обл
ластта.
работни места
Ако се пр
риложи същ
щото изчисл
лено от ръ
ъководствот
то на компаанията съоттношение
за нивата
а на заетос
ст и по вре
еме на етап
па на експл
лоатация, ппри общо назначени
н
230 директно наети работници , ще бъдат създадени още 460 сттимулирани
и работни
да на извеждане от
места в не-базови отрасли в областта. По време на период
ултивация се планира
а да бъдат наети 50 рработници, които ще
експлоатация и реку
икат създав
ването на още 100 стимулиран
с
и работни места в не-базови
н
предизви
отрасли в областта.
Подготов
вка/строит
телство
Въздейсттвието ще бъде полож
жително (пряко по отношение наа пряката заетост
з
и
непряко за непрякката и сти
имулиранатта заетост)). Територииалният обхват на
б
месте
ен, регионален, областен, нацио нален и ев
вентуално
въздейсттвието ще бъде
междунар
роден, тъй
й като въ
ъзможноститте за заетост ще ссе разпрострат до
специали
исти извън страната (въпреки това
т
намер
рението наа Дружеството е да
приорити
изира подбо
ора на рабо
отна сила на местно, регионалнно и областтно ниво).
Степента
а на въздей
йствието е уумерена +, предвид ви
исоките нивва на безра
аботица и
липсата на
н възможн
ности за зае
етост в ЛЗП
П и РЗП. Въ
ъпреки товаа е възможн
но нивото
14

Базови
ите отрасли в наличната база
б
данни на
а НСИ от 2012 г. покрива следните
с
отррасли: селско
о
стопансттво и аквакултури, добив на
н полезни иззкопаеми, стр
роителство, информацион
и
нни и комуниккационни
услуги, ф
финансови и застраховате
з
елни услуги.
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на умени
ията да изи
играе ролятта на бари
иера за мно
ого от хораата в ЛЗП, които са
подходящ
щи да заема
ат работнитте места, а броят на кандидатитее надхвърля броя на
свободни
ите позиции
и. Очаквано
ото въздей
йствие ще бъде
б
кратккотрайно в етапа на
подготовка и изграж
ждане, като
о за някои обхване и периода нна експлоаттация. По
ие на често
отата, възд
действието ще се про
оявява ряд
дко, а увере
еността в
отношени
появата му
м е голяма
а.
Експлоаттация
Въздейсттвието на създаденит
с
те нови раб
ботни места
а в етапа нна експлоаттация ще
бъде пол
ложително, пряко и ко
освено по отношение
е на непрякката и стим
мулирана
заетост. Териториа
алният об
бхват ще бъдат ме
естен, региионален, областен,
о
лен и евенттуално меж
ждународен, но въздей
йствията щ
ще се проявяват найнационал
вече на регионално
о ниво, тъй
й като Дру
ужеството се
с ангажираа да наеме
е 90% от
П. Степента
а на въздеействие се счита за
хората за 230-те работни месста от ЛЗП
+ тъй като
о то е свъ
ързана с пр
родължител
лността наа възможно
остите за
висока +,
заетост, качеството/нивото на заетостта и степента, до която м
местните работници
р
в
т от възмо
ст, предвиид ангажим
мента на
ще се възползват
ожностите за заетос
компания
ята за пров
веждане на
а обучения. Въпреки това проекктът цели да
д наеме
голяма ча
аст от рабо
отната сила
а от района и областта
а. Броят на ззаетите ще
е бъде помалък отколкото в етапа на
а изгражда
ане, но тези работнии места ще
щ бъдат
ни.
постоянн
Продълж
жителността
а ще бъд
де дълготр
райна за лицата, ззаети в етапа
е
на
експлоатация, а честотата
ч
ще бъде постоянна
а. Увереноостта в поява
п
на
ерена.
въздейсттвието е уме
Закриван
не
Затварян
нето на про
оекта ще до
оведе до за
агуба на ра
аботни месста за пряко
о заетите
докато де
ейностите по
п проекта биват преу
установявани. Загубитте на работтни места
ще засеггнат пряко заетите, ка
акто и заеттите по вер
ригата на д
доставките, тъй като
нуждите от снабдяв
ване на про екта ще се променят. Стимулирааните работтни места
убени порад
ди намален
ното търсен
не. Тъй катоо заетостта
а ще бъде
също ще бъдат загу
на основно по отноше
ение на дос
ставчици, свързани с проекта, пр
рез етапа
създаден
на експлоатация, без смекчавваща дивер
рсификация
я на иконом
миката, заккриването
ър и бърз спад на икономичес
и
ската активвност в момента на
ще довед
де до остъ
затваряне на минатта, характер
ризирано с висока заггуба на раб
ботни местта и общо
е на местната иконом
мика. Както
о е дискутирано по-ррано, това може да
забавяне
доведе до
д сценарий
й с икономи чески бум и спад в рам
мките на ЛЗ
ЗП.
Въздейсттвието върх
ху заетосттта ще бъде
е отрицател
лно, пряко и непряко, свързано
със загуб
ба на работни места по веригатта за доста
авки, както и на стиму
улирани поради намалялото
н
о търсене н
на услуги. Териториал
Т
ният обхваат ще бъдат местен,
регионал
лен, областтен и в огр
раничена сттепен - нац
ционален и междунар
роден, но
степента на въздей
йствие ще бъде най-осезаема на
н местно и регионал
лно ниво.
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Степен на въздей
йствието - високо. Продължит
телност наа въздейсттвието –
айно, след закриването
з
о на проектта и потенциално дълггосрочно, честота на
дълготра
въздейсттвието - пос
стоянно. Уве
ереността в появата на въздейсттвието е гол
ляма.
Мерки за
а смекчава
ане и остат
тъчни въз
здействия
я
Следните
е документи са въ
ъведени отт Дружеств
вото с цеел намаля
яване на
въздейсттвията и при
илагане на мерки, свързани със заетостта:
з


База данни
д
на План за подб
бор, обучен
ние и развитие, 2014 г..15



Проуч
чване на ум
менията, 20 14 г.

е на въздей
Цели на мерките
м
за смекчаване
йствията:


Ув
величаване
е на възмож
жностите за
а заетост на
а хората в Л
ЛЗП



Усстановяван
не на спра
аведлива и прозрачн
на процед
дура за по
одбор на
пе
ерсонал, ко
оято е достъ
ъпна за всички групи от населениието



М
Минимизира
не на отриц
цателните ефекти
е
от затварянето
з
о

Мерките за смекча
аване и по
одобрение, представе
ени по-дол
лу, на първо място
а приложим
ми във всич
чки етапи н а проекта, следвани
включватт общи мерки, които са
от специф
фичните ме
ерки за всекки етап на проекта.
п
Общи ме
ерки за сме
екчаване
Както е описано подробно
п
в мерките за смекчаване на разходите по-горе,
ята ще разр
работи и пр
рилага План
н за управление на под
дбора и обу
учението,
компания
който да бъде интеггриран в про
оцедурите за управление на човеешките ресу
урси.
Управлен
нието на ме
естните оча
аквания и опасения
о
ще
щ се осъщеествява чре
ез обучен
отдел за
а връзки с обществен
ността, който е спосо
обен да аннгажира и посещава
п
общности
ите и да ра
азговаря с потенциално засегнатите от прооекта хора и всички
други заи
интересова
ани страни.. Здравите връзки със заинтереесованите страни
с
са
предпосттавка за до
обро управл
ление на риска. Управ
вленската сструктура отдела
о
за
връзки с обществен
ността е пр
редложена в Глава 5. Наличието на отдаден екип за
ността ще п
позволи на консултаци
иите със заасегнатите общности
о
връзки с обществен
дставителитте на общинската
нсултациитте с пред
да се разширят отвъд кон
щ даде въззможност на
а компания
ята да се аннгажира и посещава
п
администтрация и ще
общности
ите и да иззгради консструктивен работен диалог, довеерие и раззбиране у
всички за
аинтересов
вани страни
и и като цяло ще позв
воли на ком
мпанията да
д получи
обществе
ено одобре
ение за раб
бота в ЛЗП
П и РЗП. Заинтересовваните стра
ани и по15

Предо
оставен на кон
нсултанта на 22. 08.2014 гг. от Мениджъ
ър "Оператив
вни дейности"" на ДПИ и
актуализзирана версия
я, предоставе
ена на 18.09. 2014 г.
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специалн
но засегнаттите групи ще бъдат по-склонни да прие мат резулттатите от
проекта, когато вяр
рват, че пр
роектът е поел
п
ангаж
жимент към
м тях, но за
з това е
има последователна и надеждна ангажирано
ост на обуччен екип, ко
ойто може
необходи
да говори
и български
и и турски.
Дружеств
вото е изгра
адило инфо
ормационен център в Крумовград
д, който се
е ползва с
уважение
ето на на
аселението . Центъръ
ът ще се използва за обявя
яване на
възможно
остите за работа, оссигуряване достъп и съдействиее в процед
дурите за
подбор, както
к
и досттъп до меха
анизъм за обжалване.
о
Смекчав
ващи мерки
и в етапа н
на подгот
товка и изграждане
Обявяван
не на свобо
одните рабо
отни места и критерии
ите за оценнка на необходимите
умения и опит поср
редством ме
едиите най
й-малко три месеца прреди извършване на
подбора, където тов
ва е възмож
жно. Тази информаци
и
я ще бъде предоставе
ена също
ички компеттентни орггани, включ
чително в Общинскатта админис
страция в
и на вси
Крумовгр
рад, Бюрата
а по труда, представиттели на общ
щността и оорганизации
и.
На входа
а на обекта няма да бъ
ъдат наемани работни
ици. Ще бъд
дат използв
вани само
официалните канали за подбор
р, но тези ка
анали трябва да бъдаат достъпни.
Дружеств
вото ще пр
рилага прогграма за по
одбор, обуч
чение и раазвитие, заложена в
базата да
анни на Пла
ана за подб
бор, обучен
ние и развит
тие.
Смекчав
ващи мерки
и в етапа н
на експлоа
атация
Ще бъде разгледана възможно
остта за съ
ъздаване на
а програма за стипенд
дианти за
о да се обу
учават в ди
исциплини, свързани с минното
бенефициентите от ЛЗП, които
дело.
ващи мерки
и в етапа н
на закрива
ане
Смекчав
В етапа на експлоа
атация ком
мпанията ще
щ разработ
ти план заа освобожд
даване на
л и в пика на
н експлоаттационния етап
е
ще зап
почне разгоовори за пр
роцеса на
персонал
закриване с всички свои
с
служи тели.
Значимо
ост на ос
статъчнот
то въздей
йствие сл
лед прилаагане на мерките:
м
Въздейс
ствия, свъ
ързани със заетостт
та
Ако се приеме, че горепосо
очените ме
ерки за смекчаване бъдат пр
риложени,
ото въздействие върхху създаде
ената на заетост
з
наа местно ниво
н
има
очаквано
вероятно
ост да се ра
азпростре сслед края на жизнени
ия цикъл наа рудника. Степента
на възде
ействието в етапа н
на подготов
вка и изгр
раждане, каакто и в етапа на
експлоатация ще бъде
б
значи телно поло
ожително. Степента нна въздейс
ствието в
ее до незнач
чително.
етапа на закриване ще намале
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Показате
ел на оцене
ен компоне
ент: Доставки
Планиран
нето, прое
ектирането, изграждан
нето и екс
сплоатацияята на про
оекта ще
изисква закупуване
з
лагани с договори за
на оборудвване и другги стоки и услуги, възл
големи обеми от раб
бота, особе
ено по врем
ме на строит
телството. По-голяматта част от
б
свърззани с висо
око специализирани и техническки работи, които ще
тях ще бъдат
бъдат извършвани от специал
лизирани до
оставчици на
н стоки и услуги. Съществува
ал за включване на ме
естни предп
приятия от ЛЗП
Л
и на об
бластно нив
во от РЗП
потенциа
в тази верига за дос
ставки.
Проектътт има/е има
ал потенциа
ал да осигу
ури възможн
ности за дооставки по време
в
на
подготви
ителния ет
тап. Типове
ете договори, които са//са били неообходими включват:
в







Инженерно прое
ектиране
Еколо
огични и соц
циални про
оучвания
Архео
ологически проучвания
я
Рекон
нструкции и строителсттво в малки
и мащаби
Изгра
аждане на ограда
о
за ко
остенурки
работи свъ
Подго
отвителни строителни
с
ързани с про
оекта.

Нуждите от доставкки все още не са опре
еделени, но
о въз основва на други
и подобни
договори, необходим
ми в етапаа на строи
ителство
проекти за добив типовете д
включватт:









Доста
авка на гори
ива
Трансспортни усл
луги
Услугги, свързани
и с обучени
ие
Поддр
ръжка на пъ
ътища
Снего
опочистване
е и зимна о
обработка на пътища
Поддр
ръжка на до
оставките
Предо
оставяне на
а контейнер
ри за време
енно ползва
ане
Чакъл
л/инертни материали/б
м
бетон

е не са опр
ределени ну
уждите от доставки
д
поо време на етапа на
Въпреки, че все още
оекти може
е да се пррецени, че те биха
експлоаттация, на база на ссходни про
включвал
ли:












Услугги по почисттване и кетъ
ъринг
Осигууряване на доставки на
а храни
Доста
авка на стро
оителна теххника и маттериали
Изхвъ
ърляне на отпадъци
о
Лабор
раторни изс
следвания
Поддр
ръжка на об
борудванетто
Взрив
вяване
Услугги, свързани
и с обучени
ие
Поддр
ръжка на пъ
ътища
Снего
опочистване
е и зимна о
обработка на пътища
Поддр
ръжка на до
оставките
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Предо
оставяне на
а контейнер
ри за време
енно ползва
ане
Отстр
раняване на
а отпадни вводи и изво
озване на тв
върди отпад
дъци от пло
ощадката
до одобрено съо
оръжение за
а обезвреж
ждане на отп
падъци
Осигууряване на охрана
Автоб
бусен транс
спорт
Чакъл
л/инертни материали/б
м
бетон.

е, че възм
можностите за възлагане доста
авки ще оккажат благгоприятно
Счита се
въздейсттвие. Въпре
еки това бе
ез прилаган
не на мерки
и за смекчааване има по-малка
вероятно
ост местнитте предприя
ятия и рабо
отници да си осигурят поръчки, св
вързани с
проекта, като се има предвид
д ограниче
ения брой на същесттвуващите фирми и
ми за подкрепа на развитието
о на фирм
ми с необхходимия профил
п
и
механизм
капаците
ет, които да
д отговаря
ят на изис
скванията на проектаа. Този пр
роблем е
поставен
н по време на изходн ите консул
лтации. Въп
преки това,, чрез прил
лагане на
предложе
ените сме
екчаващи мерки про
оектът има потенцииал да стимулира
доставчи
иците в ЛЗП
П, както и в по-широкатта РЗП в етапа на изгрраждане.
Данните получени от проучв ането на съществува
с
ащото социиално-икон
номическо
ие показват, че фирми те от ЛЗП не
н са свърз
зани с услуугите, необх
ходими за
състояни
рудодоби
ив с изключ
чение на ма
алък брой на
н строител
лни и инженнерни фирм
ми. Освен
това, бе
ез прилаган
не на сме
екчаващи мерки,
м
вер
роятността възможно
остите на
фирмите от ЛЗП да отговорят на критери
иите за здра
аве и безоппасност, определени
анията, е ограничена
о
а. Вероятно
о много от
т нуждите за специа
ализирани
от компа
доставки по време на
н експлоаттацията ще
е бъдат задоволени чррез фирми от
о цялата
д
по-м
малките фи
ирми от ре
егиона и областта
о
щ
ще доставятт стоки и
страна, докато
услуги, като
к
наприм
мер строите
елни работти и строит
телни матеериали, нас
станяване
(хотели, къщи за гос
сти и апарттаменти), ке
етъринг усл
луги, трансппорт, обслу
ужване на
ите средств
ва и охрана
а. Фирмите от региона и обласстта, които доставят
превозни
стоки и услуги, ще
е извлекат дълготрайни и устой
йчиви ползии за своя бизнес и
ли. Те ще се
е изразяватт в изгражд
дане на капа
ацитет, поввишаване на опита и
служител
обучение
ето, особен
но поради нуждата да
д отговаря
ят на по-сттрогите изисквания,
определе
ени от комп
панията.
Етап на подготовка
п
а и строите
елство
Тъй като
о в ЛЗП съществуват ограничен брой фирми, свързаани с минно
ото дело,
прякото положителн
п
но въздейсттвие, свърззано с доста
авките, ще се прояви предимно
п
на обласстно, наци
ионално и евентуално на межд
дународно ниво. Все
е пак до
известна степен ще
щ има пол
лзи и на местно ниво. Очакваа се, по степен
с
на
о да бъде ум
мерено, но отвъд общ
щината - на областно
въздейсттвието на местно ниво
и нацио
онално ни
иво - зна
ачително (положител
(
лно). Прод
дължително
остта на
възможно
остите за възлагане
в
н
на доставкки в етапа на изгражд
дане е кратткотрайна
(2,5 години), а често
отата - посттоянна в пе
ериода на строителств
с
вото. Увереността в
н въздейсттвието е ви
исока.
появата на
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Етап на експлоатац
е
ция
Дейности
ите, свърза
ани с про
оекта в еттапа на екксплоатацияя, ще пре
едоставят
възможно
ост за разр
растване и развитие на
н местния бизнес. Дооставките в ЛЗП ще
съдейств
ват за съ
ъздаването на дохо
оди и изгграждане на по-ста
абилна и
разнообр
разна иконо
омика. Осве
ен това, в процеса на реализация
р
я на проекта, поради
повишено
ото търсене
е на стоки и услуги, ще бъдат съз
здадени поовече местн
ни фирми.
Стимулир
раните въззможности за заетостт чрез оси
игуряване нна доставкки ще се
появяватт паралелно
о с този раззход и расттежа на мес
стно, регионнално и национално
ниво.
Въздейсттвието върх
ху доставки
ите на стокки и услуги
и в етапа нна експлоаттация ще
бъде пол
ложително и пряко. Те
ериториалн
ният обхват
т ще бъде м
местен, реггионален,
областен
н и национа
ален, като е възможно повече фи
ирми да моггат да се ко
онкурират
или да до
оставят за услуги, сле
ед като прем
минат обучение за досставчици. Степен
С
на
въздейсттвието - зна
ачително п
положителн
но, продълж
жителност на въздейс
ствието –
дълготра
айно (8 годи
ини), честотта - постоян
нно в етапа на експлоаатация. Уве
ереността
в появата
а на въздей
йствието е ввисока.
Closure Phase
P
По време
е на етапа на закриван
а от доставкки ще намаалее и впос
следствие
не нуждата
ще отпад
дне. Фирмитте, които са
а снабдявал
ли рудника със стоки иили услуги, вероятно
ще имат по-голям капацитет
к
и опит, за да се възп
ползват от други възм
можности
извън региона.
ействието н
на доставки
ите на стоки
и и услуги в етапа на закриване
з
Въпреки това, възде
ч нуждите от тях ще ннамалеят и в крайна
ще бъде положително и пряко,, въпреки, че
щ спрат. Териториа
ален обхв
ват - мест
тен, регионнален, обл
ластен и
сметка ще
национал
лен. Степ
пента на въздейс
ствието ще
щ
намал
лее до умерено.
Продълж
жителност - краткотрай
йно и прод
дължително
о за целия етап на за
акриване.
Увереносстта в поява
а на въздей
йствието е висока.
в
Мерки за
а смекчава
ане и остат
тъчни въз
здействия
я
Към мом
мента на разработва
ане на на
астоящия доклад
д
нее е известтно дали
компания
ята прилага
а смекчава
ащи мерки, свързани
и с достав ките. Въпр
реки това
процедур
рите по въззлагане на д
доставки, въведени
в
в рудника в Ч
Челопеч в България
бяха пре
едставени на
н консулта
анта и бе заявено,
з
че
е ще бъдатт въведени
и подобни
процедур
ри за достав
вки, които щ
ще отговаря
ят добрите практики в отрасъла.
Целта на
а смекчаващ
щите мерки е както сле
едва:


Макси
имизиране на възможн
ностите за доставки на
н стоки и ууслуги от тъ
ърговци и
доста
авчици в ЛЗ
ЗП и на обл астно ниво
о от РЗП. Ос
свен това, ккъдето е въ
ъзможно изграж
ждане на капацитета
к
на местна
ата верига за доставкки, в съотве
етствие с
политтиката за до
оставки на Д
Дружествотто.
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Мерки
ите за подо
обряване/см
мекчаване, посочени по-долу, вкключват общ
щи мерки
за под
добряване, които са п
приложими във всички
и етапи, слеедвани от конкретни
к
мерки
и, предложе
ени за всяка
а фаза.

Общи ме
ерки за сме
екчаване
Прилаган
не на смекч
чаващи мер
ани с обще
ествените ппоръчки, по
одобни на
рки, свърза
мерките посочени по-горе
п
в ра
аздела за разходите.
р
По-специал
лно, разраб
ботване и
не на Проц
цедури за п
подбор на доставчиците, които включват мерки за
прилаган
увеличав
ване на доставките от Л
ЛЗП.
Някои об
бщи цели, ко
оито ще се вземат пре
едвид:


Когато е възмож
жно, ще бъ
ъдат използзвани мест
тни изпълниители от ЛЗП,
Л
а на
лнителите извън реги
иона, коитто представ
вят офертти за доставки, ще
изпъл
налаггат изискван
ния за броя
я на лица на
аети от ЛЗП
П.



Необо
одимо е извършван
не на доп
пълнителни
и проучванния за оц
ценка на
потен
нциалния ка
апацитет на
а местния бизнес, каккто и осигууряване на подкрепа
за иззграждане на устойччиви местн
ни фирми, притежавващи умен
нията
и
осигуряващи усл
лугите нео
обходими за
з проекта и капацитеет да отго
оварят на
дартите за доставки по проектта. Ще бъд
де създадеена база данни
д
на
станд
потен
нциални дос
ставчици в ЛЗП, която
о да бъде актуализира
а
ана преди всеки
в
търг
за досставки.



Във възможно
в
най-кратки
н
ссрокове да започне съ
ъвместна рработа с общината и
местн
ни институц
ции за нассърчаване развитието
р
на устойччиви местни фирми,
които могат да предоставят
п
т услуги на проекта, на
апример чррез местни програми
бучение, с цел подоб
бряване на специфичните компеетенции на
а местния
за об
бизне
ес, включиттелно капа
ацитет да отговарят
о
на изискваанията на тръжните
проце
едури и на изисквания
ята за безо
опасност, зд
драве и оппазване на околната
среда
а. Създаван
нето на пар
ртньорства с организац
ции, които насърчаватт малките
и сре
едни предп
приятия (М
МСП) ще допринесе за
з това, каакто и уси
илията за
включ
чване на уя
язвими груп
м
да се
е възползваат от прогр
рамата за
пи, които могат
обуче
ение на доставчици.



Създа
аване на системи от сстимули, с цел развитие на месстните фирми, които
могатт да предос
ставят услууги по проеккта, като на
апример крритерии за участие
у
в
тръжн
ните процед
дури, които
о са насочен
ни към създ
даване на д
добавена стойност в
местн
ната общност.



Тръжн
ните книжа
а ще бъдатт възможно
о най-опрос
стени, за д
да не дейсттват като
барие
ера за учас
стие, а Друж
жеството да има готов
вност да окказва съдей
йствие на
участниците в пр
роцедурите
е, когато тов
ва е необхо
одимо.



ждане на справедлив
с
ва, формална и прозр
рачна процеедура за подбор на
Въвеж
доста
авчици.
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Повиш
шаване на осведоме
еността на местното населениее по отнош
шение на
проце
едурите за подбор на доставчици
и, тръжните
е процедурри и възмож
жности по
достъ
ъпен начин, който да н
насърчава местните
м
фирми
ф
да уччастват в тъ
ъргове за
догов
вори, и съще
евременно управление на очаква
анията на м
местното на
аселение.



Просл
ледяване на
н успеваем
мостта и пр
редизвикате
елствата, ппред които местният
бизне
ес се изправ
вя при осигууряване на
а договори за
з доставкии по проекта
а.

Мерки за
з смекча
аване на въздейст
твията в етапа н
на подгот
товка и
строителство
В допълнение към описаните
е по-горе мерки, докколкото е възможно някои от
договори
ите за доста
авки да бъд
дат разделе
ени на части
и, за да се д
ожност на
даде възмо
малките предприяттия, които
о отговарятт на изис
скванията на компан
нията за
ност, здраве
е и околна ссреда, да доставят сто
оки и услугии, като по то
ози начин
безопасн
се избягв
ва създаван
нето на мон
нопол на ед
дин голям до
оставчик.
Мерки за
а смекчава
ане на възд
действията
а в етапа на експлоаттация
Когато не
е е възмож
жно договор
рът да бъде
е разделен
н, като частт от тръжни
ия процес
големите
е компании ще трябвва да покаж
жат, че ще
е си партннират с ме
естни или
регионал
лни фирми за
з съвместн
но предоста
авяне на ус
слугите.
Смекчав
ващи мерки
и в етапа н
на закрива
ане
Доколкотто е възмож
жно някои отт договоритте за доставки да бъдаат разбити на части,
за да се
с даде възможност
в
т на малкките предп
приятия, ко
които отгов
варят на
изискванията на компанията
к
а, да досттавят стоки и услугги. Това също
с
ще
рати създав
ването на м
монопол на един голям доставчик..
предотвр
Значимо
ост на ос
статъчнот
то въздей
йствие сл
лед прилаагане на мерките:
м
Въздейс
ствия, свъ
ързани с до
оставките
е
Ако се приеме, че горепосо
очените ме
ерки за смекчаване бъдат пр
риложени,
ото положиттелно остаттъчно възде
ействие вър
рху доставкките има ве
ероятност
очаквано
да бъде значително
з
о + в етапитте на подготтовка/изграж
ждане и екссплоатация
я, като ще
намалее до умерено
о + в етапа на закрива
ане.

2.3

Оценен компонент (ОК): Д
Демограф
фия

2.3.1

Резюме на същест
твуващото
о състояние на ОК
Според национално
н
ото преброя
яване през 2011 г. нас
селението нна Българи
ия е 7 364
570 души
и. В период
да между дввете пребро
оявания от 2001 и 20111 г. населе
ението на
страната е намаляв
ва със сред ногодишен темп 0,7%. Някои факктори, коитто оказват
не са отриц
цателният естествен
е
пприраст (раж
ждаемост
влияние върху това намаляван
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и смъртност) и емигграцията в ччужбина. По отношени
ие на миграацията, в пе
ериода от
о 2011 г. им
ма стабилн
на миграция
я от селата към градоввете, като най-често
н
2001 г. до
населени
ието се пр
ридвижва ккъм национ
налните и регионалнните центр
рове като
София, Варна,
В
Пло
овдив и Бур
ргас. По оттношение на етническката принад
длежност,
през 201
11 г. бълггарската е
етническа група
г
обхв
ваща 84,8%
% от насе
елението,
следвана
а от турска
ата етничесска група, представля
п
яваща 8,8%
% от населе
ението, а
третата най-голяма
н
етническа група са ро
омите. Дина
амиката на етническитте групи е
относително стаби
илна през последни
ите десет години, с изключ
чение на
ация на туурското нас
селение (ос
собено в ообласт Кър
рджали) в
значителната мигра
а е обърната в обратнна посока. Езикът и
Турция в края на 1980 г., коятто оттогава
религията са тясно свързани с етническатта принадлежност. Срред българи
ите 99,4%
ия като род
ден език, а 96,6% от турците поосочват тур
рски. При
посочватт български
ромското
о малцинств
во 85% поссочват ромс
ски като ма
айчин език,, 7,5% - бъл
лгарски и
6,7% - турски.
т
По отношени
ие на рели
игията, източноправосславните християни
х
представ
вляват най-голямата р елигиозна група,
г
след
двани от мю
юсюлмани, католици,
к
протестанти и други
д
рели
игиозни вярвания,
в
които саа много по-малко
разпространени.
п
ето през 20
011 г. броятт на жители
ите в общиината е 17 823
8 души.
Според преброяван
Това е 12%
1
от нас
селението на областт Кърджали
и (152 808 жители). В самата
общината
а броят на населен
нието е 17
7 823 души16. Като цяло общината се
характеризира със застаряващ
що населен
ние, като 28
8,33% са наа възраст 40-59
4
г. и
н възраст над 60 г.177. Разпреде
елението по
о пол не сл
ледва наци
ионалната
23,50% на
тенденци
ия, тъй като
о делът на м
мъжете е по
о-висок от този
т
на женните - 8 997 мъже и 8
826 жени
и. Средното
о семействвото се със
стои от 2,9
9 члена. Еттническият състав е
представ
вен предим
мно от тур
рско насел
ление, с по
о-малко прредставителство на
българскко и много по-малко
п
ро
омско насел
ление. Изхо
одните дан ни показват, че ЛЗП
се характтеризира с хомогенни и тясно пр
реплетени общности.
о
Н
Налице е тенденция
за изходяща миграция на хор
рата в труд
доспособна
а възраст ((както мъж
же, така и
жени), ка
ато се счи
ита, че моттивацията им е икон
номическа поради ли
ипсата на
възможно
ости за раб
бота в ЛЗП
П в по-шир
рокия район
н на РЗП. Освен това
а ЛЗП се
характеризира с множество ра
азпръснати малки сел
лца, които сса до голям
ма степен
ени, като жителите
ж
им
м живеят предимно
п
в Турция и се връщатт само за
обезлюде
летните месеци в България.
Б
В
Впоследств
вие, при про
оучването на съществуващото
ие е устано
овено значи
ително несъ
ъответствие между сттатистиката
а за броя
състояни
на насел
лението, ре
егистрирано
о в махали
ите в минния регион и реалния брой на
жителите
е, установен при социа
ално-иконо
омическото проучване на домакинствата и
изходнитте консултации. Това вероятно се
с дължи на отсъстваащите жители, които
живеят в Турция, но
н имат дввойно граж
жданство. При
П
изходн ите консул
лтации се
установи, че в ра
амките на ЛЗП същ
ществува си
илна социаална спло
отеност с
вързаност н
на социални
ите структур
ри, което веероятно се дължи на
позитивна взаимосв
йното население на
а общинатта и силн
но консерввативните културни
малоброй
ценности
и, свързан
ни с прео
обладаващ
щата мюсю
юлманска религия. Съгласно
дефиницията на Закона за соц
циално под
дпомагане на
н лицата, ккоито се ну
уждаят от
16
17

Доклад
д за определяне на обхвата 2014 г.
пак там
м
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месечни финансови помощи , и според изходните проучваания на контекста,
к
е състоят о
от малолеттни, възрас
стни хора, самотни родители,
р
уязвимитте групи се
малцинсттвеното ро
омско насе
еление, бр
ременни жени,
ж
децаа-сираци, инвалиди,
и
безработтни, бездомни хора и ж
жени.
Направен
ните проуч
чвания и вззаимодейсттвието със
с заинтерессованите страни
с
до
момента показват, че
ч няма об
бщности от коренно население188, които да живеят в
р
или в Крумовг рад. Следо
ователно въ
ъздействиеето върху коренното
к
минния регион
населени
ие е изключ
чено.
2.3.1.1. Оценка на
н въздейс
ствията (в е
етапите на
а подготовк
ка, строитеелство,
експлоаттация и зак
криване) Д
Демография
я
Таблица 2-4:
2 Оценка на
н демографс
ските въздействия
Резюме

По
одготовка/Сттроителство

Експлоата
ация

Закриване
е

Аспект на
а
проекта

риходящо насселение
Пр
зар
ради възможн
ностите за
раб
бота

Приходящо
е заради
население
възможнос
стите за
работа

Изходящо население
заради затварянето
на мината и
загубването на
възможнос
сти за
работа

Тип на
въздейсттвието

Не
епряко и второ
остепенно

Непряко и
второстепе
енно

Непряко и
второстепе
енно

Заинтересовани
страни

естни, регион ални
Ме

Местни, ре
егионални

Местни, ре
егионални

Показате
ел на оцене
ен компоне
ент: Проме
ени в насел
лението
Очаква се,
с че ще на
астъпи изве
естна мигра
ация в рамкките на ЛЗП
П, по-специ
иално към
гр. Крумо
овград, тъй като той щ
ще изпълня
ява ролята на основенн обслужващ център
на проеккта и къде
ето ще бъд
дат използзвани за въ
ъзможностиите за нас
станяване
(хотели, апартамен
нти и т.н.)) на работтниците (п
преки и неепреки). Вх
ходящата
я ще се състои от пря
яко зает пе
ерсонал, не
епряко заетт персонал
л, нает от
миграция
изпълниттели, и случ
чайни канди
идати.
За да се
с установи
и размера на стимул
лираната от
о подобнии проекти входяща
миграция
я, МФК е разработил
лаинструме
ент, базира
ан на качеествен анал
лиз на 3
18

Терминът „коренно
о население“ дефиниран
д
о
от ЕБВР (2008
8 г.), във връз
зка с Изискваане за изпълн
нение ИИ7
лзва за технич
ческото обозн
начение на со
оциална и кул
лтурна група, отделна от д
доминиращата група в
се изпол
дадено н
национално общество,
о
при
итежаваща сл
ледните хара
актеристики в различна сттепен: самооп
пределяне
като ясно
о определена
а етническа или
и културна група и тази идентичност е призната оостаналото на
аселение;
колектив
вна привързаност към геогграфски обоссобени местообитания, свъ
ързани с трад
диции земи или
и
наследсттвени територии в зоната на проекта и към природн
ните ресурси в тези местоообитания и територии;
т
произход
д от населени
ия, които са възприемали
в
стратегии за
а препитание, които не се оосновават на
а парични
доходи и които се ре
егулират от со
обствени оби
ичаи, традици
ии, специални
и закони и норрми; обичайн
ни
културни
и, икономичесски, социални
и или политиччески институ
уции, които са
а отделни от тези на осно
овното
обществ
во и култура; отделен
о
езикк или диалектт от официалн
ния език или езиците на ст
страната или региона.
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фактора; съществув
ване на моб
билно насел
ление в рам
мките на гееографския контекст,
н проекта и капациттета на те
ериторията за адреси
иране на
характеристиките на
базата на тази пара
адигма пъррво е ана
ализирана
нуждите на проектта19. На б
лгарското на
аселение.
мобилносстта на бъл

220
Според Индекса
И
на
а политикитте за интегграция на мигрантите
м
(MIPEX) (2014 г.),
след при
иемането на
а България
я в ЕС, Бъл
лгария оста
ава предим
мно страна, източник
на емигграция, катто всъщно
ост Българ
рия (и Ру
умъния) им
мат най-мобилното
населени
ие в Европ
па (Ролф, Ф
Фик, Лалан
ни, Роман, Прохаска и Дудева, 2013 г.).
Отблъскв
ващите икономически фактори, водещи
в
до емиграцият
е
та, както е описано
о
в
анализа на същес
ствуващото
о социално
о-икономическо състоояние са високата
статъчната заетост, малкото въз
зможности зза заетост и ниския
безработтица, недос
БВП (0.09% от световната
с
икономикка). Притегателните фактори в други
И
и, в по-малкаа степен, Германия
европейсски страни,, особено Испания, Италия
(държави
и с по-висок БВП от Б
България) са
с възможностите за ззаетост, по-високото
заплащан
не и по-ви
исокия стан
ндарт на живот,
ж
в ср
равнение с България, както и
образова
ателните въ
ъзможности
и, кариерни
ите възмож
жности и, в случая на
а ромите,
21
изход от дискримин
нацията и б
бедността (Ролф
(
и др
р. 2013 г. )). В действителност,
нето на същ
ществуващ
щото социал
лно-икономическо съсстояние показва, че
проучван
има значима иконом
мически обо
основана миграция извън ЛЗП, каакто на мъж
же, така и
собна възра
аст, особен
но по отнош
шение на мл
ладите. Същ
що така е
на жени в трудоспос
установено, че ако отделни
о
ли
ица работятт далеч от дома
д
си, в общия случай те не
ли цялото семейснтво
с
о със себе си.
с В този смисъл,
с
въппреки че съществува
биха взел
високо мобилно
м
нас
селение в България, може да бъде заключчено, че факторите,
насочващ
щи към ем
миграция са
а по-атракктивни от алтернатив
а
вата за ос
ставане и
търсене на възмож
жности за за
аетост. Такка че може
е да се напправи допу
ускане, че
лните факт ори, свързани с прое
екта, групатта на икон
номически
въпреки притегател
аните мигра
анти ще пр
редпочете да
д търси ра
абота в чуж
жбина. Все пак, има
мотивира
вероятно
ост по-млад
дото населе
ение в ЛЗП
П да бъде убедено
у
даа остане в общината
о
при нали
ичие на въ
ъзможности
и за заето
ост, създад
дени от прроекта. Съ
ъщо така,
потенциа
ални имигра
анти, които са мигрира
али навън по
п икономиически съоб
бражения,
но чието семейство
о остава в Л
ЛЗП, могатт да бъдат убедени даа се върнатт, като се
с семейс
ствата си в п
по-постоянна перспект
тива.
съберат със

Община Крумовград
д граничи с Гърция и се
с намира сравнителн
с
но близо до
о турската
ричина се о
отчита и ри
иска от тран
нсграничен поток, осо
обено във
граница. По тази пр
ат в Гърция
я. Също такка, етническкия състав на ЛЗП е
връзка с икономическия клима
19

МФК, О
Оценка на ри
иска,
Http://ww
ww.ifc.org/wps//wcm/connectt/63f07100488
8658f3b7a2f76
6a6515bb18/Influx_Part3.pddf?MOD=AJP
PERES&CA
CHEID=6
63f071004886
658f3b7a2f76a
a6515bb18 По
осетена на 12
2 октомври 20
014 г.
20
Индексс на политики
ите за интеграция на Мигр
рантите (MIPE
EX), http://www.mipex.eu/buulgaria Посеттен на 14
октомври
и 2014 г.
21
Хедър
р Ролф, Татян
на Фик, Мумта
аз Лалани, М
Моника Роман
н, Мария Прох
хаска и Лилянна Дудева (20
014 г.)
Потенциални въздейсствия върху Обединеното
О
о кралство от бъдещата ми
играция от Бъ
ългария и Румъния
http://niessr.ac.uk/sites//default/files/publications/NI ESR%20EU2%20MIGRATION%20REPO
ORT.pdf Посе
етен на 14
октомври
и 2014
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с основн
но турско население
н
и е налиц
це дълга ис
стория на жители, мигриращи
между България
Б
и Турция, много от които има
ат двойно граждансттво и са
регистрир
рани по ме
естоживеен
не в общината, но прекарват ппо-голямата
а част от
годината в Турция като
к
се връщ
щат в Бълга
ария само за
з летните месеци, по
о данни от
нето на дом
макинствата
а. Въпреки това България има м
много ниски
и нива на
проучван
входяща миграция, въпреки иницативи на правит
телството ккато споре
ед MIPEX
н много базови гра
аждански,
(2014 г.)) това се дължи на критичнатта липса на
образова
ателни и политически права и въззможности, които са нналожени ка
ато добра
практика в цяба Европа.
Е
По
о тази при
ичина, ако транс-нациионалната входяща
я се случи, то е по-ввероятно тя да произ
зтече от Т
Турция и са
амо сред
миграция
хората, които
к
имат връзка с р
района, напр. собствен
ници на им
моти или ро
однини на
жители, които
к
все ощ
ще населявват ЛЗП.
Тъй като няма нови минни про
оекти, които
о са открити
и наскоро в България, сходни с
ия проект, няма актуа
ални приме
ери, на баз
зата на коиито вероятн
ностите и
настоящи
рисковете от входя
яща мигра
ация, в кон
нтекста на
а ЛЗП, бихха могли да
д бъдат
и по-добре.
разбрани
На второ
о място, проектът
п
вкключва едн
на площадка със слуужители извън ЛЗП,
настанен
ни в гр. Кр
румовград, който ще служи като
о център зза обезпечаване на
услуги. Ще
Щ бъде използвана ссъществува
ащата инфр
раструктураа за трансп
портиране
на стоки и конценттрат и ще б
бъде необх
ходимо да се създад
дат близки сервизни
е или инфра
аструктура.. Времетрае
енето на пр
роектните еетапи е сра
авнително
центрове
късо с еттап на стро
оителството
о от 2,5 г., като етапа, в който щ
ще бъдат на
аети наймного ра
аботници. Както
К
вече е уточнено
о в извърше
ените проуучвания, съществува
повече работна
р
сил
ла в ЛЗП, о
отколкото са
с налични
ите по проеекта работн
ни места,
която отгговаря на не
еобходиматта квалифи
икация. Там, където лиипсва квали
ификация,
компания
ята ще съзздаде прогр
рама за об
бучения, която ще стаартира по време на
етапа на строителсттвото. Комп
панията се е ангажира
ала публич но да наем
ма 90% от
реме на ета
апа на експ
плоатациятта. По тази
и причина
работнатта сила от ЛЗП по вр
може да се заключи
и, че прите
егателните фактори къ
ъм ЛЗП щее бъдат тъ
ърсене на
оки и услуги
и, като тези
и притегате
елни факто
ори действаат в малък мащаб и
труд, сто
сравните
елно краткос
срочно.
Трето, ка
апацитетът капацитетъ
ът на територията да адресира
а
нууждите на проекта е
разгледана в анализза на общесствените ус
слуги и сигу
урността.
В допълн
нение към качествен ия анализ, е направе
ена количеествена оценка22 на
потенциа
алния мигр
рационен п
поток, в ре
езултат от проекта, ккойто е об
бобщен в
колоните
е вдясно в таблицата
т
п
по-долу. Пр
рогнозните стойности са получен
ни като се
приложи фактор къ
ъм общия брой на директно на
аетите рабоотници пре
ез всички
роект23. Виссоките прогн
нозни стойн
ности се баазират на фактор
ф
от
етапи от минния пр
ости на фактор от 0,3. Анализи заа други рай
йони, като
1.0, а нисските прогнозни стойно
22

Фактор
рите използвани за този анализ
а
са баззирани върху Оценката на социалното въздействия за проект
Ою Толгй в Монголия
я, разработен
на от АМЕК
23
Цифра
ата не включв
ва работници
ите в наетите по договори подизпълнит
тели, тъй катоо към моментта на
съставян
нето на докла
ада компания
ята не може д
да предостави
и тези данни..
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например
р Африка или
и
Индоне
езия изпол
лзват по-ви
исоки фактоори (3 или 4). Тези
държави разполагатт с по-висо
ока гъстота
а на населе
ението и съ
ъответните мобилни
н
„„лагеруващи последов
ватели“. Бъ
ългария им
ма малко
групи от жители, наричани
ие и липса
а на опитт с такава практика. На базатта на тези
и цифри,
населени
представ
вени в табл
лицата по-д
долу може да се заключи, че поо време на етапа на
строителството, на база на фа
актор о т 1, миграцията
а ще бъде д
двойно по-гголяма от
м
при използванне на факто
ор от 0,3
броя на работниците. В по-огграничен мащаб,
дна трета от
о броя на
а директно наетите работници
р
щ
ще пристигнат като
около ед
мигранти
и. Броят на
а потенциа лните мигр
ранти ще спадне
с
по време на етапа на
експлоатация и изв
веждане отт експлоата
ация, в съо
ответствие с намаляв
ването на
д
на
аетите рабо
отници.
броя на директно
Таблица 2-5:
2 Годишни
и данни за ра
аботната сил
ла и прогноза
а на миграци
ията
Година в
рамките на
а
проекта

Годин
на

Брой
й директно
наетти работници
и

Прогноз
зирана
миграци
ия
Висок (1
1.0)
фактор

Прогнозира
ана
миграция
Нисък (0.3))
фактор

Строителс
ство

на 1
Годин

300

300

90

Годин
на 2

300

300

90

Годин
на 3

300

300

90

на 4
Годин

230

230

69

Годин
на 5

230

230

69

Годин
на 6

230

230

69

Годин
на 7

230

230

69

Годин
на 8

230

230

69

Годин
на 9

230

230

69

Годин
на 10

230

230

69

Годин
на 11

230

230

69

Годин
на 12

50

50

15

Годин
на 13

50

50

15

Годин
на 14

50

50

15

Експлоатация

Closure

На базатта на тези
и анализи, може да се заключ
чи, че вход
дящата ми
играция е
неизбежн
на, но е вер
роятно ново
опристигнал
лите в ЛЗП вече да им
мат връзка с района.
Характер
рът на проекта е такъвв, че не мож
же да се счи
ита, че приттегателните
е фактори
ще привл
лекат голям
ма вълна о
от опортюнистично на
астроени каандидати за
а работа.
Капаците
етът на ЛЗП
П да адрессира нуждитте на проеккта е аналиизиран по-д
долу като
част от оценения компонент, сввързан с ин
нфраструкту
урата и баззовите услу
уги.
Вероятно
о значителн
но отрицат елно възде
ействие би могло да бъде наруш
шаването
на социа
алната сплотеност в ЛЗП и по--специално на същесствуващите семейни
структури
и и социал
лни мрежи,, свързани с потенци
иалното пооведение на
н такива
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работниц
ци. Това може
м
да вкключва уве
еличаване на: употреебата на алкохол
а
и
наркотиц
ци; нивото на престъ пността (описано по--долу в Рааздел "Охр
ранителни
услуги"); ранната и нежелана бременнос
ст; проститу
уцията и боолестите предавани
в път (опис
сани по-дол
лу в Раздел "Здраве"). Този прооблем е отт особено
по полов
значение
е, тъй като
о ЛЗП се ххарактеризи
ира с консервативна култура, при
п
която
социални
ите патологгии, като зл
лоупотреба с алкохол и наркотиц
ци и престъ
ъпност, са
рядкост. В допълнен
ние към товва, притокъ
ът на хора в даден раййон обикнов
вено води
бе си соци
иални пром
мени. Установено е, че тези ппромени ув
величават
след себ
уязвимосстта и чувсттвителносттта на отделния индиви
ид към социиалните паттологии.
Етап на подготовка
п
а и строите
елство
Броят на
а работниците в етап
па на строи
ителство ще
щ бъде поо-голям откколкото в
другите етапи на проекта
п
и ще има по
о-преходен характер. Очаква се
е част от
ърджали, страната
с
и чужбина. Това ще
работнатта сила да дойде от област Къ
доведе до
д усещанетто, че външ
шни лица за
аемат местните работтни места, което
к
има
вероятно
ост да разпа
али негодуувание към проекта, а вероятно и към пряко
о наетите
служител
ли.
В общно
остта не е установен проблем с проституц
ция, злоупоотреба с алкохол
а
и
наркотични веществ
ва, но те м
могат да се
е превърнат в такъв, както и со
оциалните
и като увел
личаване н а престъпн
ността и до
омашното ннасилие. Ос
свен това
проблеми
хората сч
читат, че на
ай-уязвимитте групи ня
яма да бъда
ат в състоянние да се адаптират
а
лесно към
м социални
ите промени
и.
ка промяна, притокъ
Както пр
ри всяка икономичес
и
ът на насееление пре
едизвиква
допълниттелен ефеккт на инфла
ация на це
ените на храните, траннспорта и като
к
цяло
на разходите за жи
ивот. Въпре
еки това не
е може да се твърди , че инфла
ацията се
з
в ппроекта ще могат да
влияе от един-единствен факттор. Пряко и непряко заетите
лят промени в цените, но тези с ограничени
о
средства щ
ще бъдат за
асегнати.
си позвол
В зависи
имост от степента на уязвим
мост на за
аинтересовваните стра
ани тези
демограф
фски проме
ени и свър
рзаните с тях промени
и в социал
лната динамика има
вероятно
ост да окажа
ат отрицате
елно възде
ействие, тъй
й като хоратта ще се сттремят да
се адаптират към промените
п
в района. Териториал
Т
лният обхваат на възде
ействието
м
и ре гионален в ЛЗП. Степен на въздеействието - умерено
ще бъде най-вече местен
елно), тъй като
к
има ве
ероятност да
д възникне
е напрежен ие, а динам
миката на
(отрицате
населени
ието непреккъснато ще
е се промен
ня, адаптир
райки се къ
ъм бързите промени.
Продълж
жителност на
н въздейсттвието - дъ
ългосрочно, продължааващо и в етапа на
експлоатация. Пром
мяната ще бъде непр
рекъсната като
к
честотта, а увере
еността в
появата - умерена.
Етап на експлоатац
е
ция
По време
е на операттивния пер
риод притоккът на хора
а, прогнозирран в таблицата погоре, ще бъде преходен по ха рактер, тъй
й като ще се
с установии постоянна
а заетост.
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Освен то
ова ангажим
ментът на ккомпанията да наеме 90%
9
от раб
ботната сил
ла от ЛЗП
означава
а, че потокъ
ът от прихо
одящи рабо
отници и сл
лучайни канндидати за работа в
общности
ите ще нам
малее. Има
а вероятно
ост уязвими
ите групи, идентифиц
цирани за
жизнения
я цикъл на проекта,, да бъда
ат по-подат
тливи на промени, тъй като
отделнитте индивиди
и ще се стр емят да сле
едват темпото на пром
мените.
Както и при етапа на подгото
овка и стро
оителство, в зависим
мост от сте
епента на
ересованитте страни, тези
т
демогр
рафски пром
мени и свързаните с
уязвимосст на заинте
тях пром
мени в соц
циалната д
динамика има
и
вероят
тност да оокажат отр
рицателно
въздейсттвие. Териториалниятт обхват на въздей
йствието щ
ще бъде местен
м
и
регионал
лен (в рамкките на ЛЗП
П), ако бъд
де спазен ангажимент
а
тът за 90%
% заетост.
Степента
а на въздей
йствието на
амалява до незначител
лна, но ако бъдат наетти повече
хора извън района, въздействвието може
е да нарас
сне до умеррено (отрицателно).
жителността
а ще бъде в рамките
е на етапа на експлооатация. Че
естота на
Продълж
въздейсттвието - пос
стоянно. Уве
ереността в поява на въздействи
в
ието е умерена.
Closure Phase
P
В етапа на закрив
ване броят на населението ще се върнее приблизително до
роятно мигр
рацията ще
е се насоччи извън района
р
за
изходнитте условия и най-вер
търсене на
н други въ
ъзможности
и за работа на други места, особеено сред по
о-младите
и по-моб
билни жител
ли, които сса се възпо
олзвали от заетостта и свързаните с тях
инвестиц
ции в умения и обучени
ие.
Уязвимитте лица, ид
дентифицир
рани по вр
реме на жизнения циккъл на прое
екта, има
вероятно
ост да бъда
ат по-податтливи на въ
ъздействията от закрииването на рудника,
поради за
ависимосттта от приход
дите или по
омощта пре
едоставена чрез Прогр
рамата за
развитие
е на общнос
стта или Ин вестиционн
ни програми
и в общносттта.
В етапа на
н закриван
не въздейсттвията, свързани с при
иток на насееление вер
роятно ще
продължа
ат да бъда
ат отрицате
елни с огле
ед потенциалната изхходяща мигграция на
икономич
чески активното насел
ление. Тери
иториално въздействие
в
ето ще се прояви
п
на
местно и регионал
лно ниво. Продължи
ителността на въздеействието ще бъде
дълготра
айна, тъй като канди
идатите за работа ще
щ се прем
местят там
м, където
съществууват възможности. С
йствието, без прила
агане на
Степента на въздей
смекчава
ащи мерки,, вероятно
о ще бъде незначите
елна (отриицателна), тъй като
общносттта ще се
е е адапттирала към предизв
виканите ссоциални промени.
Увереносстта в поява
а на въздей
йствието е умерена.
у
Mitigation
n Measures
s and Resid
dual Effects
s
Компания
ята е разра
аботила Пл
лан за обществено здраве, безоппасност и сигурност
с
(Доклад на
н АМЕC № A150-14-R
R2257 от 20
014 г.) с цел
л намаляванне на възде
ействията
и прилага
ане на меркки, свързан и с потенци
иалните дем
мографски промени:
Цели на мерките
м
за смекчаване
е на въздей
йствията:
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Просл
ледяване на
н въздейсствията от входящата миграцияя и демографските
проме
ени
Наблю
юдение на отношения
ята между общността и приходяящите работници, за
да се предприем
мат подходя
ящи мерки за
з решаван
не на евентууалните про
облеми
Запоззнаване на
а работниц
ците и об
бщността с въздейсттвията, свъ
ързани с
потен
нциалните социални
с
па
атологии, и
Насър
рчаване на охранит елни услу
уги (полици
ия), които да се справят с
антиссоциално по
оведение в ЛЗП.

Мерките за смекча
аване, пред
дставени по-долу, вкл
лючват общ
щи мерки, които са
приложим
ми във вси
ички етапи на проектта, следван
ни от спец
цифичните мерки за
всеки ета
ап на проекта.
Общи ме
ерки за сме
екчаване
Ще бъдатт приложен
ни следните
е общи мерки за смекчаване:


Събиране на данни, посред
дством извадкови мет
тоди, за брооя на насел
лението в
ови интерва
али от прое
ектния цикъ
ъл с цел мон
ниторинг наа потоците от хора и
ключо
установяването на наличи
ието на зн
начими дем
мографски промени в община
овград и об
бласт Кърдж
жали
Крумо



щото социиално-икон
Изпол
лзване на проучван
нето на съществува
с
номическо
състо
ояние за сра
авнение и а
анализ на промените и установявване на изто
очниците,
харакктеристикитте и моти
ивацията на
н
входящ
щата и иззходяща миграция.
м
Сътруудничество с общинсските и обл
ластните институции
и
относно проблеми,
п
риско
ове и възможности, свъ
ързани с де
емографските промении



Изпол
лзване на подходящи
п
медии и мрежи
м
за ин
нформиран е на потенциалните
входя
ящи мигран
нти за мащ
щаба и хара
актера на възможност
в
тите, управ
вление на
очакв
ванията и, където е необходимо, разубе
еждаване на опортю
юнистично
настр
роени канди
идати за раб
бота от пре
еместване в района наа проекта



Публи
икуване на процедури
ите за подб
бор и възмо
ожностите за заетост в медии,
като националн
ни и месттни вестници, интерн
нет/уеб саайт на ком
мпанията,
а Дружеств
вото, както и в местн ите бюра по труда,
информационен център на
нират, за да се гарантира достъпно
остта на
къдетто такива функцион
информацията в ЛЗП и РЗП
П



о охрана на
а компанията ще рабо
отят в тяснно сътрудни
ичество с
Служителите по
ната полици
ия, с цел пр
роследяване на антисо
оциалното пповедение
местн



Охран
нителите на
н компани
ията (външ
шни изпълн
нители) даа бъдат об
бучени в
съотв
ветствие с кодексите
к
н а поведени
ие и практикките на ком
мпанията, за
а да не се
допусска нарушав
ване на човвешките пра
ава



взааимодейств
Устан
новяване
на
навр
ременно
вие
със
и
ефективно
заинттересованитте страни чрез еккипа за връзки
в
с обществен
ността и
информационния център в Крумовгр
рад, които да бъдат източник на точна
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информация, включително
о на инф
формация за подборр на перс
сонала и
ожности за работа за ззаинтересованите стра
ани
възмо


Учред
дяване на местни групи за консултац
ции (МГК), състоящи
и се от
предсставители общностите
о
е в ЛЗП, с които отделът за връзкки с общесттвеността
може да поддърж
жа връзка зза двустран
нен обмен на
н информаация



дена е проц
цедура за о
обжалване,, която е ча
аст от Планна за ангаж
жиране на
Въвед
заинттересованитте страни и предста
авлява раз
збираем и прозрачен
н процес
съгла
асно насоки
ите на ЕБВР
Р. Процеду
урата за обж
жалване щ
ще бъде дос
стъпна до
всичкки групи от население
ето. Всички заинтересо
овани стра ни в ЛЗП и РЗП ще
бъдатт информир
рани, че съ ществува процедура
п
и процес наа обжалване. Всички
жалби
и, представ
вени на Отд
тдела за вр
ръзки с общ
щественосттта (ОВО), ще
щ бъдат
докум
ментирани и разгледа
ани в своев
временно чрез
ч
центр ализирана система,
включ
чваща проц
цедура за на
аблюдение
е и оценка



Иденттифициране
е на уязвим
ми лица в засегнатите
е общностии и разрабо
отване на
план за смекчав
ване на възздействиятта, чрез раз
зширяване на кръга от
о лицата
и като уязви
ими в ПАЗС
С
иденттифицирани



В ра
амките на Плана за развитие на общността ще бъдат определени
иници
иативи за социално развитие, които целя
ят да се пподкрепят социални
мрежи
и и орган
низации ка
ства и сппортни съб
бития за
ато клубове, общес
насър
рчаване на социалното
о сближава
ане и на вза
аимодействвието межд
ду заетите
в про
оекта рабо
отници и о
общността. Компаният
та има коннцепция за
а редица
24
инвесстиционни инициативви . Препо
оръчва се инициатиивите за социални
инвесстиции да се канализир
рат чрез ме
естни НПО и организац
бщинския
ции, като об
компл
лекс за соци
иални услууги, танцови
ия и музикал
лен ансамб
бъл на Крум
мовград и
други утвърдени
и организац
ции, които се
с ползват с доверие. Когато е възможно,
в
ждане в рамките на ор
рганизацията на ясна стратегия, включваща
а въпроси
изграж
като инвестиции
и, механизъ
ъм на разп
пределяне на средсттвата, мони
иторинг и
чност и анга
ажимент на
а общността
а
контрол, прозрач

ващи мерки
и в етапите
е на подгот
товка, стро
оителство и експлоат
тация
Смекчав
Компания
ята и наети
ите от него изпълнител
ли ще разработят проограма за въ
ъвеждане
в работа
ата и коде
екс за повведение на
а всички работници
р
(преки и непреки).
Изпълниттелите и пр
реките служ
жители ще бъдат
б
задъ
ължени да пподпишат ко
одекса за
поведени
ие, когато подписват договори за работа
а с компаннията. Код
дексът на
поведени
ие ще включ
чва следно
ото:



24

Нулев
ва толеран
нтност към
м служител
ли, свърза
ани с прооекта, учас
стващи в
незакконни и проттивообщесттвени дейности;
При установяван
у
не на наруш
шение на Кодекса за поведение
п
оот работник, който е
подпи
исал кодеккса, срещу него тряб
бва да бъ
ъде започн ата дисциплинарна
проце
едура

Предл
ложение за съ
ътрудничество между ДПМ
М Крумовград
д и Община Крумовград, 22013 г.
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При нарушение
н
на кодекса
а на поведе
ение, което дава основвание за ув
волнение,
уволн
нението трябва
т
да
а бъде съобразено с бъл
лгарското трудово
законодателство
о

ята ще гара
антира, че ж
жителите на
н ЛЗП, и по
о-специалнно пряко зас
сегнатите
Компания
общности
и, ще бъдатт с приориттет при наемане на ра
абота (когатто това е въ
ъзможно).
Ще се разгледа въ
ъзможносттта в етапа на експлоатация да се наематт непреки
ли, които са
а работили
и за изпълн
нители, чия
ято работа е приключ
чила след
служител
етапите на
н подготов
вка и строиттелство.
Значимо
ост на ос
статъчнот
то въздей
йствие сл
лед прилаагане на мерките:
м
Въздейс
ствия, свъ
ързани с де
емография
ята
Ако се приеме, че горепосо
очените ме
ерки за смекчаване бъдат пр
риложени,
ото остатъчно възде
ействие вследствие на притока
ка от рабо
отници и
очаквано
случайни
и кандидати
и се очаквва да бъде
е незначите
елно, отриц
цателно в етапа на
изгражда
ане. В етап
па на експл
лоатация и закриване
е остатъчноото въздействие ще
остане не
езначително/пренебре
ежимо, ако компанията
а съумее даа наеме по--голямата
част от работната ръ
ъка от ЛЗП .

2.4

Оценен компонент: Земеп
ползване и иконом
мически д
дейности

2.4.1

Резюме на същест
твуващото
о състояние на ОК
В този ра
аздел е разгледан нач ина на полззване на зе
емята в рам
мките на пло
ощадката
на проектта, както и в околните територии.
Начин на
н ползван
не на зем ята в пря
яката опер
ративна пл
лощ на пр
роекта и
свързаните с това компонентти
Понастоя
ящем земята в пряка
ата операти
ивна площ на Ада теепе, която ще бъде
усвоена за
з минните дейности п
по проекта, се използв
ва за иглолиистни насаж
ждения за
търговска
а употреба
а и е ча
аст от дъ
ържавния горски
г
фоннд, управл
ляван от
Изпълниттелната аге
енция по гор
рите.
Терените
е, необходи
ими за раззширяване на пътя за
а достъп саа предназн
начени за
пасища и са собстве
еност на Об
бщината.
Трасето на колектора за зауустване на
а отпадъчн
ни води прресича общ
щинска и
а земеделска земя, държавен горски фонд и часстна земя. Част от
държавна
общинска
ата земя се използзва като пасище.
п
Ча
астните зееми се об
бработват
интензив
вно и се иззползват за
а отглеждан
не на тютю
юн, чушки, ц
царевица, люцерна,
както и овощни и яд
дкови дърве
ета.
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Оператив
вната площ
щ на проеккта понастоящем се използва и за допъ
ълнителни
екосистемни услуги,, както е ука
азано по-до
олу.
Отдих
Земята се използва в по-малка
а степен за развлечени
ие и отдих ((но не и за туризъм).
На теритторията има
а изоставен
на туристич
ческа хижа (собственоост на Общ
щината) и
четири тууристически
и бунгала, зза които се
е твърди, че
е се използзват от училището в
Крумовгр
рад, въпрекки че са в л ошо състоя
яние (ОВОС
С 2010). Сппоред консу
ултациите
за определяне на съществува
с
щото състо
ояние хорат
та използваат гората също
с
и за
мална инте
ензивност. Освен товаа ловната те
еритория,
разходки и туризъм,, но с миним
на на ловн
ната дружи нка от с. Луличка
Л
(ко
оято наброоява 50 чле
енове) от
възложен
Дирекция
я по горите, включва ччаст от тер
риторията на
н Ада тепее. Общата площо
п
на
ловното поле на дружинката ввъзлиза на 35 хектара, и граничи с шест дру
уги ловни
н консулта циите за оп
пределяне на
н съществвуващото съ
ъстояние.
полета. В рамките на
Държавното горско стопанство
о в Крумов
вград изрази становищ
ще, че гран
ниците на
у
и не могатт да бъдат преместении. Ловът на
а животни
ловните полета са установени
диви свине и птици се
е извършваа на терито
орията на
като вълци, чакали, лисици, д
уличка, но при конс
султациите бе изказаано станов
вища, че
ловна дружина Лу
ената част от ловната
а територия
я на дружинката от Л
Луличка, на която се
единстве
среща гл
лиган, се на
амира в месстността Ад
да тепе. По
о полученитте данни сттава ясно,
че все па
ак диви глигани се сре
ещат и в др
руги горски територии на общината. Ловът
е сезоне
ен и обикновено се п
практикува през есен
нните и зи мните мес
сеци. При
проучван
нето на съ
ъществуващ
щото състо
ояние бе установеноо, че ловъ
ът не се
практикув
ва с цел по
олучаване на доходи,, а по-скоро
о за развлеечение, въпреки, че
според получените
п
е от социа
ално-иконом
мическото проучване на домаккинствата
данни, мн
ного малка част от жи
ителите пол
лучават част от доходиите си от ло
ов. Освен
това бе установено,
у
во в Крумоввград компе
енсира до
че Държаввното горско стопанств
известна степен лов
вците за се
елективен лов
л на живо
отни и птиц
ци, с цел управление
лациите, по
о строго кон
нтролиран начин.
н
на размера на попул
ът като развлекателн
на дейност се практикува в рекка Крумовица, която
Риболовъ
минава покрай южните
ю
скл
лонове на
а Ада теп
пе. Социаално-иконом
мическите
ния показва
ат, че мал
лко от вкл
лючените в извадкатаа хора практикуват
проучван
риболов. От селата разполож
жени в близост до минния
м
обеект, най-мн
ного хора
лов в с. Къкклица (маха
ала Щърбинна), което се
с намира
твърдят, че практиккуват рибол
е на реката
а, преди ру
удника, каккто и в с. О
Овчари и с.
с Скалак
на горното течение
К
(махала Кременик).
Natural Resources
R
Разработтен е отде
елен докл ад относно екосисте
емните усл
луги, който
о описва
подробно
о начина на
а използван
не на приро
одните ресу
урси в ЛЗП (Доклад на АМЕК №
A150-14-R2258). Въ
ъз основа
а на тези заключен
ния, които допълниттелно се
дават от пр
роучванията
а и консулттациите за съществувващото състояние, е
потвържд
установено, че хора
ата използ ват горите на Ада те
епе през прролетта и есента
е
за
е на гъби за
а собствена
а употреба и в минима
ална степенн за търгов
вски цели,
събиране
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но не и като източник на еди
инствен дох
ход. Събир
рането на ггъби е трад
диционна
ЗП и се изввършва кактто от мъже
е, така и отт жени. Гъбите (пачи
дейност в ЛЗП и РЗ
чурка и ма
анатарка) р
растат по цялата
ц
тер
ритория на общината и не са
крак, печ
ограниче
ени в рамкките опред
делена тер
ритория. Според
С
изхходните пр
роучвания
традицио
онно гъби
и събира предимн
но ромското насееление. СоциалноС
икономич
ческото про
оучване на домакинствата устано
ови, че съб
бирането на
а гъби се
практикув
ва най-вече
е в махалатта на с. Къкклица - Щър
рбина и маххалата на с. Скалак Кременикк, които са
а отдалече
ени от Ада
а тепе. Сам
мо един чоовек в про
оучването
посочва, че извърш
шва тази де
ейност с търговска цел
л, като по ттози начин
н допълва
я си доход. Проучване
ето на екоси
истемните услуги
у
покаазва, че в ЛЗП
Л
има и
годишния
други гор
рски райони
и, в които ссе срещат същите ви
идове гъби,, както на Ада
А
тепе.
Това бе
е потвърдено и по
о време на консул
лтациите зза опреде
еляне на
съществууващото социално-ико
ономическо състояние.
Събиране
ето на дър
рва за огр
рев също се
с практику
ува, но каккто е установено в
рамките на социалн
но-икономи ческото проучване и в проучваннето на еко
осистемни
ичена степ
пен. От об
бщностите, разполож
жени в близост до
услуги - в ограни
ционното пр
редложение
е, дърва за
а огрев съб
бират най-ввече в мах
халите на
инвестиц
селата Къклица
К
(Щ
Щърбина), Г
Гулия (Бел
лоок и Пазач) и Звъннаррка (Звънарка и
Лозино (1
1, 2, 3) (Доклад на АМ
МЕК № A15
50-14-R2258
8). Тези маахали са отд
далечени
от Ада тепе
т
и опер
ративната п
площ на предложения проект, а освен тов
ва в ЛЗП
съществууват и други
и горски тер
ритории, в които
к
могат
т да бъдат ссъбирани дърва.
д
Културно
о наследст
тво
Според изходните проучвани
ия и архе
еологически
ите проучввания, поръ
ъчани от
вото през 2012 г., на А
Ада тепе е съществува
с
ал древен ррудник за зл
лато, и са
Дружеств
били изв
вършвани свързани д
дейности. Открити са находки,, които да
атират от
късната бронзова
б
еп
поха.
Установе
ени са чувсттвителни м
места по отн
ношение на
а културнотто наследсттво, които
се намир
рат край пла
анирания п
път за достъ
ъп (виж Приложение Б
Б), като кла
аденци за
поене на
а животни, обществе ни чешми, две мюсю
юлмански ггробища и свещена
гробница
а. Според мюфтийств
м
вото мюсюл
лманските гробища (еедното от които, по
данни отт консултац
циите, все още се използва и е заграденоо) и горепо
осочената
гробница
а на Саид Баба не мога
ат да бъдатт преместен
ни. Гробниц
цата на Саи
ид Баба е
достъпна
а за гражда
аните и е обект на годишни
г
тъ
ържества и курбан в двора на
гробница
ата.
Начин на
а ползване
е на земята
а в близост
т до площа
адката на п
проекта
В район
на на инвестиционн
ното предл
ложение няма
н
феррми, но земите
з
в
непосред
дствена бли
изост до об
бекта се иззползват за
а земеделсско произво
одство (за
собствени нужди, както и пазарно--ориентирано). Практ
ктикуват се
с
някои
ателни дейн
ности като р
риболов (в минимална
а степен пррез есента, зимата и
развлека
пролетта
а) и събиран
не на дивор
растящи бил
лки и плодо
ове.
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Селскосттопански дейности
д
Тъй като
о възможностите за оф
фициална заетост в ЛЗП
Л
са огрраничени, изходните
и
данни по
оказват, че препитание
ето зависи предимно от
о селскосттопанските дейности
- отглежд
дане търговски култур
ютюн, зелен
нчуци - чуш
шки, лук, ка
артофи и
ри като тю
домати, животновъд
ж
дство (гове
еда и овце) и пчеларство. Отглеж
ждането на
а тютюн е
източник на официа
ални доход
ди, които се
е реализира
ат чрез догговори, под
дписани с
юн в нача
алото на сезона, а приходите
п
им се обл
лагат при
купувачитте на тютю
източника
а. Селскос
стопанската
а продукция
я (зеленчуци и живот
отни) обикновено се
продава на купувачи, които пъ
ътуват от РЗП
Р
до ЛЗП
П, и тъй катто купувачи
ите идват
изводителитте, възмож
жностите за
а договаряне на цениите не са големи и
при прои
следоваттелно посттъпленията
а са ниски. Някои земеделсски произзводители
получава
ат субсидии
и от ЕС за о
отглеждане
е на тютюн и биологиччното пчела
арство, но
според изходите проучвания т е са малци
инство. Уста
ановено е, че доходитте от тези
опански дейности
д
се допъл
лват минимално каато излиш
шъкът от
селскосто
продукци
ията, отгле
еждана за собствена
а употреба в двороовете, се продава
неофициално на ме
естни купуввачи или на
а петъчния пазар в Кррумовград. Съгласно
анията и GIS
G анализа
а, земите на
н изток и до известнна степен на юг от
изследва
предложе
ения добив
вен район сса култивир
рани предимно за инттензивно зе
емеделие,
поради близостта
б
им
и до р. Круумовица и необходим
мостта от наапояване. На
Н север,
на запад и до извес
стна степен
н на юг от обекта
о
земята се изпол
лзва за зем
меделие в
о също и за
а паша на животните
ж
(в
виж Прилож
жение В). СоциалноС
по-малъкк мащаб, но
икономич
ческото про
оучване по казва, че селата,
с
в ко
оито се отгглеждат жи
ивотни са
Къклица (Щърбина
а, Кремени
ик), Овчар
ри (Тайникк, Битово, Сойка, Върхушка,
В
беда, Белаггуш, Скалакк, Копривниик) и Гулия (Белоок,
Чобанка, Синап), Скалак (Поб
ъдство за ттърговски цели
ц
се раз
звива основвно селата Скалак и
Пазач), а животновъ
Овчари. Хората от извадката на социал
лно-икономи
ическото прроучване отглеждат
о
животни предимно
о за собсствена упо
отреба. Пр
ри изходниите консул
лтации е
ивотните се
е пускат да
д пасат свободно
с
на пасища
ата и по
установено, че жи
ия пчеларст
твото и прооизводствотто на мед
хълмоветте. Според изходните проучвани
са развиващ се отр
расъл, а в о
околноститте на опера
ативната пл
лощ се практикува в
ъклица, Ма
алко Каменя
яне, Скалакк, Овчари, Рогач
Р
и Гул ия. Въпреки това, от
селата Къ
изследва
аните домаккинства едвва 4% заявя
яват, че се занимават с пчеларство.
Природн
ни ресурси
В рамкитте на цялата ЛЗП прор
родните тер
ритории се използват също и за събиране
на дивор
растящи бил
лки, плодовве и гъби. Събирането
С
о на билки се извършв
ва главно
в полу-куултивирани
и ливади. Сред общн
ностите в околноститте на прое
екта тази
дейност се практиккува главно
о в селата Едрино и Къклица ( Щърбина) и Скалак
ик). При про
оучването н
на съществуващото съ
ъстояние усстановено, че това е
(Кремени
традицио
онна дейно
ост за мъже
ите в повечето домаккинства, ос
сновно за
ете и жени
собствена консумация. Все пак, както
о е посоче
ено по-горее това е една от
ите дейностти, които се
е използватт от ромскот
то населен ие за генер
риране на
различни
доходи. От
О общо пе
етима жител
ли, самоидентифициращи се катто роми, в социалнос
икономич
ческото про
оучване, че
етирима зая
явяват, че събирането
с
о на билки по време
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на сезона
а е едно от петте зани
имания, от които
к
набав
вят доходитте си. Освен
н това, по
време на
н консулта
ациите за установяв
ване на съществува
с
ащото състтояние е
интервюи
иран преку
упвач на б
билки от Крумовград
д, което ппоказва, че
е това е
практикув
вана търгов
вска дейносст за някои от хората в ЛЗП.
Развлече
ения
Както е посочено в предход
дните параграфи, рекка Крумовиица се изп
ползва за
ателни дейн
ности като н
например риболов,
р
кой
йто се пракктикува кактто нагоре,
развлека
така и на
адолу по течението сспрямо района на Ада
а тепе. Друуги реки, в които се
практикув
ва риболов
в, са Арда и Кесебир. Тази дейност има сеззонен хара
актер, тъй
като през летните месеци ре ката пресъ
ъхва. Освен
н това, спооред наблю
юденията,
а се използвват като ме
еста за пикн
ник и почивкка.
бреговете на реката
2.4.1.1. Оценка на
н въздейс
ствията (в е
етапите на
а подготовк
ка, строитеелство,
експлоаттация и зак
криване) Зе
емеползва
ане и иконо
омически д
дейности
Таблица 2-6:
2 Оценка на
н въздейств
вията върху земеползването и иконо
омическите дейности
Резюме

Под
дготовка/Стр
роителство

Експлоатац
ция

З
Закриване

Дейност,
включена в
проекта

Всич
чки аспекти и дейности
по проекта,
п
които
о биха
могл
ли да окажат влияние
върх
ху текущото пползване
на земята и икон
номическия
енциал в опер
ративната
поте
площ
щ.
Всич
чки аспекти и дейности
по проекта,
п
които
о биха
могл
ли да окажат влияние
върх
ху текущото пползване
на земята и икон
номическия
поте
енциал в окол
лните
тери
итории.

Всички аспе
екти и
дейности по
о проекта,
които биха могли
м
да
окажат влия
яние
върху текущ
щото
ползване на
а земята и
икономическия
потенциал в
оперативнат
та площ.
Всички аспе
екти и
дейности по
о проекта,
които биха могли
м
да
окажат влия
яние
върху текущ
щото
ползване на
а земята и
икономическия
потенциал в
околните територии.

В
Всички аспеккти и
д
дейности по проекта,
ккоито биха могли да
оокажат влиян
ние
ввърху текущо
ото
пползване на земята и
иикономическия
ппотенциал в
ооперативната
а площ.
В
Всички аспеккти и
д
дейности по проекта,
ккоито биха могли да
оокажат влиян
ние
ввърху текущо
ото
пползване на земята и
иикономическия
ппотенциал в
ооколните тер
ритории.

Тип на
въздейств
вието

Пряко и непряко

Пряко и непряко

П
Пряко и непр
ряко

Заинтересо
овани
страни

ално
Лока

Локално

Л
Локално

Показате
ел на оцене
ен компоне
ент: Земеп
ползване в рамките н
на площадк
ката на
проекта
Площадкката проектта, заедно с очаквана
ата буферн
на зона, щ
ще заеме около
о
135
хектара земя,
з
която се управля
ява на Изпъ
ълнителнат
та агенция ппо горите. Ще
Щ бъдат
придобитти допълни
ителни пло
ощи общин
нска земя близо до м. Победа, с цел
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разширяв
ване на пъ
ътя към р
рудника на Ада тепе
е. Освен ттова, в пер
риода на
монтиран
не и пола
агане на колектора за отпад
дъчни вод
ди, по тра
асето на
съществууващия път, ще се наложи вр
ременно по
олзване наа земи от 4 частни
парцела и на общи
ински земи,, което да бъде осигу
урено за пеериод от 15 години,
щ и строите
елството на
а колектора
а. При изгра
аждането нна колектор
ра ще има
обхващащ
временно
о нарушава
ане на общ ински и час
стни земи, като продъ
ължителността му не
е уточнен
на, но се оч
чаква да бъд
де кратка.
Етап на подготовка
п
а и строите
елство
емя означа
Необходи
имото усвояване на зе
ава намаляване на пл
лощите в Дъ
ържавния
горски фонд,
ф
но зем
мята ще бъ
ъде продад
дена на Дру
ужеството на нейната
а пазарна
стойност. В операти
ивната пло щ на рудни
ика няма зе
емеделски земи, след
дователно
ъздействия върху се
елскостопан
нския поми
инък са м
малко веро
оятни. За
преки въ
разширяв
ване на пъ
ътя за досстъп през м. Победа
а ще бъдаат трайно засегнати
з
общински
и земи, но пътят
п
ще бъ
ъде обнове
ен и подобр
рен от компаанията, катто по този
начин ще
е се подобр
ри и достъпа
а до селата
а Скалак и Къклица.
К
По време
е на строиттелните раб
боти на пла
анирания ко
олектор щее се следва
а линията
на същесствуващия път,
п
въпрекки, че може да има нар
рушаване нна земеделс
ски земи.
Ще има трайно физзическо на рушаване на археоло
огическия ообект на Ад
да тепе и
о засягане на терени
и в близостт до чувств
вителните м
места, разп
положени
временно
край на пътя за достъп, ка
ато наприм
мер кладен
нци за вод
допой на животни,
ени чешми, две ислям
мски гробища и свещ
щена гробниица (описан
ни в подобществе
раздел куултурно нас
следство).
Ще бъде възпрепятс
стван достъ
ъпа до:


Изосттавената туристическ
т
ка хижа (собственос
ст на об щината) и четири
изоставени туристически буунгала.



нът на Ада тепе за ра
азвлекателн
ни дейности
и като планнински туризъм, като
Район
се ра
азбира, че в района н
няма устан
новени туристически маршрути и според
консуултациите за установя ване на съществуващ
щото състояяние, терито
орията се
изпол
лзва от мал
лко хора. С
Съществува
ат алтернат
тивни териитории за планински
п
туризъм в рамки
ите на ЛЗП , поради ко
оето въздей
йствието нее е идентиф
фицирано
з
като значимо.



35 хектара от те
ериторията на ловната
а дружинка от с. Лулиичка; които включват
т
Терито
орията на А
Ада тепе е единствен
ната част отт ловната територия
т
Ада тепе.
на дружинката от Луличка, на която се
е среща глиган. Регионналната дир
рекция по
е е изразил
ла становищ
ще, че гран
ниците на ловните пол
лета са уста
ановени и
горите
не мо
огат да бъд
дат премесстени, тъй като това би намалиило терито
орията на
други ловни дружини. По тази прич
чина се счи
ита, че 50 мъже, членове на
ата дружинка в с. Лул ичка няма да могат да ловуват глиган в ра
амките на
ловна
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ограничената ловна
л
тери
итория. Въ
ъздействиет
то е оценнено като умерено
цателно).
(отриц


Ще бъ
ъде възпрепятстван до
остъпа до Ада
А тепе, ко
оето е едноо от многото места в
общината, къдетто се срещ
щат търсени видове гъби
г
през ссъответните
е сезони.
чването на екосистем
мните услугги показва, че общноостите в бл
лизост до
Проуч
проеккта не изпол
лзват теритторията за събиране на
н гъби, осввен един жи
ител на с.
Скала
ак. Тъй като
о съществу ват алтернативни горс
ски територрии в ЛЗП, където
к
се
среща
ат гъби, вкключително
о в близостт до с. Скал
лак (от друугата стран
на на Ада
Тепе, това възде
ействие не се счита за
а значимо.



Ще бъ
ъде възпрепятстван до
остъпа до Ада
А тепе, ко
оето е едноо от многото места в
общината, къде
ето може д
да се съб
бират дърв
ва за огре в, при нал
личие на
ешение отт Държавн
ното горскко стопанс
ство в Кррумовград. Според
разре
проуч
чването на екосистемн
ните услуги
и, в никое от околните села не се
е събират
дърва
а за огрев. Тъй като ссъществува
ат алтернат
тивни горскки територи
ии в ЛЗП,
къдетто може да
а се събир
рат дърва за
з огрев, въздействи
в
ето не се счита за
значи
имо.



Споре
ед консулта
ациите за уустановяван
не на насто
оящото състтояние и до
оклада за
проуч
чването на екосистемн
е
ните услуги, добитъкът
т от махалиите и селата
а Овчари,
Скала
ак и Ладов
во използва
а границата
а на гората в районаа на Ада тепе
т
като
пасищ
ще. Предложеният про
оект няма да засегне територии, иизползвани
и за паша,
но им
ма вероятност да о
ограничи достъпа до подобни територии, поради
увели
ичения траф
фик по пъття за достъп, който ще възпреепятства св
вободното
движе
ение на животните
ж
в близост до с. Ска
алак, коетоо може да
а наложи
търсе
енето на ал
лтернативн
ни пасища. Въздейств
вието се сччита за ми
инимално,
дори без смекчаващи мерки
и.

Въздейсттвието от пр
рякото усво
ояване на земя, без пр
рилагане наа смекчаващ
щи мерки,
се счита за отрицаттелно. Тер иториалния
ят обхват се
с счита заа местен. Степен
С
на
ерено (отри
ицателно), дълготрайн
но (за експл
лоатационн
ния живот
въздейсттвието - уме
на минатта) и постоянно. Увере ността в по
оява на възд
действиетоо е голяма.
Етап на експлоатац
е
ция
ни площи.
В етапа на
н експлоаттация няма да бъдат усвоявани
у
допълнител
д
Цялостн
но въздейс
ствие и зн
начимост
В етапа на експл
лоатация н
няма да бъдат
б
усво
оявани доппълнителни
и площи.
ействие от от директн
ното усвояв
ване на зем
мя, без сме
екчаване,
следоваттелно възде
се оценя
ява като отрицателн
но, с лока
ален геогр
рафски об
бхват. Степ
пента на
въздейсттвие е уме
ерено (отр ицателно) и дългоср
рочно с прродължаващ
щ ефект.
Увереноссттта в появ
вата на възздействието
о е висока.
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Closure Phase
P
В етапа на закриване инфра
аструктуратта на проекта ще бъ
ъдат демонтирана и
вната площ
щ ще бъде възстанов
вена. Наруш
шаването нна терени ще бъде
оператив
ограниче
ено до съще
ествуващатта оператив
вна площ, затова
з
в етаапа на закр
риване не
се очаква
а въздейств
вие върху а
археологиче
ески обекти.
Въздейсттвията вър
рху земята в операти
ивните площи по врееме закрив
ването се
считат за
а незначите
елни, тъй ка
ато терените вече са били усвоеени, но на този
т
етап
земята ще
щ бъде рекултивира
р
ана. Терито
ориалният обхват щее остане местен,
м
а
степента на въздей
йствие - неззначително
о отрицател
лно. Тъй каато земята ще бъде
на общнос
стта, продължителноостта се счита
с
за
рекултивирана и върната н
айна. Увереността в по
оява на възд
действието
о е умеренаа.
дълготра
Мерки за
а смекчава
ане и остат
тъчни въз
здействия
я
Следните
е ресурси и подкрепя щи документи са разработени оот компания
ята с цел
намалява
ане на възд
действията
а, свързани със земеползването и пряко зас
сегнатата
оператив
вна площ:


До
оклад за Оц
ценка на въ
ъздействиетто върху окколната срееда, 2010 г.



Пл
лан за упра
авление на минните оттпадъци, 20
013 г.



Ра
амков план
н за управл
ление на зд
дравето, бе
езопасносттта и сигурн
ността на
ме
естното нас
селение (До
оклад на АМ
МЕК A150-1
14-R2257), 22014 г.



Пл
лан за авар
рийна готоввност и реа
агиране (Доклад на АМ
МЕК A150-14-R2262),
20
014 г.



Специализир
рано проуччване на екосистемн
е
ите услугии (Доклад на АМЕК
258), 2014 г..
A150-14-R22



е на информ
мационен център
ц
в Кр
румовград и отдел за връзки с
Поддържане
бщността.
об



Пл
лан за ангажиране на заинтер
ресованите страни (П
Проект за добив и
пр
реработка на златосъ
ъдържащи руди, Общ
щина Крум
мовград, Бъ
ългария иззготвен от ДПМК),
Д
2014
4 г.



Проект за ре
екултивация
я и закриване на минен обект Адаа тепе, 2013
3 г.



анни за съ
ъществуващ
щото състоя
яние на вод
дите, почвиите и качес
ството на
Да
въ
ъздуха, съ
ъбрани в етапа на подготовка
а и прогррама за постоянен
п
мо
ониторинг, изготвена и описана в ОВОС (2010 г.).
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В допълн
нение, комп
панията е п оела ангаж
жимент към общината да изгради място за
отдих, по
одобно на съществува
с
ащата туристическа ст
танция и буунгала на Ада
А
тепе.
Мястото и времето на
н изгражда
ане са в процес на догговаряне.
Цели на мерките
е на въздей
м
за смекчаване
йствията:


Да
а се сведе до миниму м въздейсттвието върх
ху: пряко заасегнатите общности
о
окколо Ада тепе и по
о трасето на изпуска
ателния трръбопровод; хората,
иззползващи района на
а Ада Теп
пе; чувстви
ителните м
места край пътя за
до
остъп.



Мерките за подобрява
М
ане/смекчав
ване, посоч
чени по-дол
лу, на пър
рво място
вкключват об
бщи мерки за подобр
ряване, кои
ито са прил
ложими въ
ъв всички
еттапи, следв
вани от конккретни меркки, предлож
жени за вся ка отделен етап.

Общи ме
ерки за сме
екчаване
Въздейсттвията вър
рху земепо
олзването зависят от начина на управл
ление на
проекта, с цел минимизиране н
на отрицате
елните соци
иални въздеействия и засилване
з
жителните въздействия
в
я. Прилаган
нето на мер
рките за сввеждане до минимум
на полож
на отриц
цателните въздействвия и заси
илване на положител
лните възд
действия,
посочени
и в одобрен
ния доклад за ОВОС (2010 г.), както и препооръките, за
аложени в
Глава 5 от Доклада
а за проуччването на екосистемните услугии (Доклад на АМЕК
ито ще бъ
ъдат изпълнени и ще
е доведат до намаля
яване на
A150-14-R2258) кои
ху земеполззването на околните
о
те
еритории.
въздейсттвието върх
Както е посочено по-горе щ
ще бъде иззвършвано своевремеенно ангаж
жиране и
иране на общноститте и Общ
щината, чрез устойчииви механ
низми за
информи
комуника
ация (както е описано по-горе), и създаване
ето на проц
цедури за подаване
на сигнал
ли, наприме
ер чрез еки па за връзкки с общнос
стта, уеб саайт и имейл адрес на
Дружеств
вото и горе
еща телефо
онна линия, както е по
осочено в ГГлава 8 от ПАЗС на
проекта, изготвен отт ДПМК).
Ще бъде
е внедрен и публиккуван меха
анизъм за подаване на жалби
и, с цел
запознаване на заин
нтересован
ните страни
и в ЛЗП и РЗП
Р
с процеедурата за подаване
али. Ще се
е прави ссвоевременно актуали
изиране и достъп до
д всички
на сигна
документти за целите
е на външн
ни одитори и за вътреш
шни инспекц
ции.
Информа
ационният център в Крумовград ще обоб
бщава актууална инф
формация,
свързана
а с проекта, като ще оссигурява и специалист
т по връзки с обществеността с
турски еззик.
а подготов
Смекчав
ващи мерки
и в етапа на
вка и строи
ителство
Ще бъда
ат учреден
ни права за ползва
ане и ком
мпенсации, в съотве
етствие с
изискванията на ЕБ
БВР или по--високи стандарти, кат
то част от ввсеобхватен
н План за
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управлен
ние на соци
иалната сре
еда25 (в про
оцес на изгготвяне), с ц
цел компен
нсация на
четирите
е засегнати лица, чиитто парцели ще бъдат частично
ч
и временно засегнати
з
от полага
ането на кол
лектора за отпадъчни води.
При учре
едяването на допълн
нителни реж
жими на компенсаци
к
ия, ще бъд
дат взети
предвид следните
с
съ
ъображения
я:


Съгла
асуване с Общината на алтернативното местополоожение, тъ
ърсено за
изграж
ждане на туристичес
т
к
да бъ
ъдат изпол
лзвани от
ка хижа и бунгала, които
общността и уче
ениците.



Политтика за при
иоритетно н
наемане на
а пряко зас
сегнати лиц
ца и общно
ости, като
жител
ли на с. Ска
алак, които използват територият
та за събирране на гъби, жители
изпол
лзващи пътищата по п
предложени
ия маршрут
т за товаренн трафик за
з достъп
до жи
илищата им
м (в селата
а Звънарка, Къклица и Скалак и Овчари) и ромското
насел
ление, коетто традици
ионно събира гъби ка
ато източниик на дохо
оди. Тази
политтика трябва
а ще бъде ввъведена от
о Дружеств
вото и неговвите изпълнители, с
цел приоритетн
но наеман е на тези
и пряко засегнати ггрупи и общности.
о
новяване на
а подходящ
щ механизъм
м за просле
едяване на човешките
е ресурси,
Устан
който ще осигур
рява възмо
ожност за прозрачна
п
процедура
п
на одит и който да
и инициатива чрез мо
ониторинг нна нивата на заетост
дейсттва в подкрепа на тази
по пол
л, възраст, общност и тип догово
ор



Изготтвяне на План за раззвитие на общността
а (както е посочено по-горе
п
в
разде
елите за икономиче
ески инвес
стиции и смекчаванне на изх
ходящата
мигра
ация), на базата
б
конссултации съ
ъс заинтересованите страни, ко
ойто да е
пряко
о насочен къ
ъм бенефи
ициенти в по-широка
п
ЛЗП
Л
(общинна Крумовград) и да
има за цел уккрепване и разнообр
разяване на доминирраната от селското
анство иконо
омика чрез програми за
з обучение
е и развити е на МСП.
стопа



Изготтвяне на План за смекччаване на въздействия
в
ята върху ууязвимите лица,
л
като
част от
о плана за
а развитие н
на общносттта, който идентифициира уязвими
ите групи,
като например домакинсттва на сам
мотни родители (жении), възрасттни хора,
лиди и хора
а с уврежда
ания, младе
ежи и членове на ром
мската общн
ност, и ги
инвал
опред
деля като целеви
ц
груп
пи за смекчаващите мерки,
м
с цеел компенс
сиране на
присъ
ъщите недо
остатъци, ка
сано по-гор
ре. Съгласнно изходнитте данни,
акто е опис
махал
лите са оби
итавани пре
едимно с възрастното
о населениее, затова пл
ланът ще
бъде специално
о насочен към тази
и целева група, вкл
лючвайки например
н
репа чрез социални услуги (ккоято липсва, както е установ
вено при
подкр
изход
дните консу
ултации) в ссътрудниче
ество с Общ
щината, тъйй като тази
и уязвима
група няма да се
с възполззва от посо
очените политики за наемане на местни
жител
ли.

25

Планъ
ът за управление на социа
алната среда ще определи
и резултатите
е и действиятта, които да бъдат
б
предприе
ети за разреш
шаване на пр
роблемите, по
овдигнати в ОСВ
О
по отнош
шение на набеелязаните ри
искове и
въздейсттвия, и да вкл
лючва интегриран монитор
ринг и оценка
а на показате
елите за изпъ
ълнение и цел
лите, който
да просл
ледява развиттието във вре
емето и да по
озволява при
илагането на необходимитте корекции.
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Мерките за смекчаване по отношение
е на култ
турното нааследство включват
о:
следното




Разра
аботване на проце
едура за регистрир
ране на случайно открити
архео
ологически находки;
Избяггване на чувствителн
ч
ните места
а – избягв
ване на д
двете мюсю
юлмански
гроби
ища (с. Побе
еда) и гробн
ницата (с. Звънарка);
З
Обще
ествените чешми и коритата за поене за животнни няма да
д бъдат
преме
ествани ил
ли засяган
ни от изпъ
ълнението на проект
кта (с.Побе
еда), при
разши
иряването на
н пътя.

Безопасн
ността и сиггурността н
на площадка
ата ще се постигне
п
чаастично пос
средством
изгражда
ане на ограда около п
площадката
а на проекта. На базатта на консу
ултация с
общината
а и заинтер
ресованите
е страни, ще бъде обс
съдена удаччността на мярка за
изгражда
ане на теле
ена ограда от двете страни на пътя в отссечката от товарния
маршрут между кръстопътя при
рка до с. Победа.
и с. Звънар
Мерки за
а смекчава
ане на възд
действията
а в етапа на експлоаттация
Мерките за смекча
аване на ввъздействия
ята в етап
па на експплоатация включват
о:
следното


Своев
временно ангажиране
а
на общнос
стите и Общ
щината, чреез Отдел за
а връзки с
обществеността (както е оп
писано по-го
оре)



аването на процедури
и за уведом
мяване, например чрезз отдела за
а връзки с
Създа
общността, уеб сайт
с
и имей
йл адрес на
а Дружество
ото и горещ
ща телефонна линия,
пълнение къ
ъм процедуурата за обжалване (Глава
(
8 отт ПАЗС на проекта,
в доп
изготв
вен от ДПМ
МК),



Текущ
що прилага
ане и мон
ниторинг на
а Плана за управленние на со
оциалните
въпро
оси.

Смекчав
ващи мерки
и в етапа на
а закриван
не
Мерките за смекчаване на възд
действията в етапа на закриване включват следното:
с


Прила
агане на акттуализиран Проект реккултивация и закриван
не на минн
ния обект.
Като част
ч
от пос
стоянното п
планиране за
з закриван
нето на обеекта да се разгледат
р
стратегии за превръщан
нето на мястото в туристичческа атра
акция, в
сътруудничество с местнитте общностти и Общината, посрредством ефективен
Отдел
л за връзка
а с общноссттта (както е описан
но по-горе) и установ
вяване на
механ
низми за подаване
п
н
и, наприме
ер чрез Оттдела за връзки с
на сигнали
общността, уеб страницатта и електтронната поща
п
на ккомпанията, гореща
фонна лини
ия и процед
дурата за подаване
п
на
н жалби, ккато подроб
бности са
телеф
описа
ани в Глава 8 от ПАЗС
С на проекта
а, изготвен от ДПМК.
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Изготтвяне на пла
ан за съкра
ащаване на персонала

Значимо
ост на ос
статъчнот
то въздей
йствие сл
лед прилаагане на мерките:
м
Въздейс
ствия, св
вързани с усвоява
ането на земи заа площад
дката и
компоне
ентите на проекта
Ако се приеме, че горепосо
очените ме
ерки за смекчаване бъдат пр
риложени,
ото остатъчно възде
ействие вс
следствие на усвоенните терен
ни върху
очаквано
настоящи
ите начини на ползван
не на земята в етапа на подготовкка и строите
елство се
счита за ниско (отр
рицателно).. Прилагането на мер
рки за смеекчаване в етапа на
о ще окаж
же положите
елно възде
ействие, кооето може да бъде
закриване вероятно
ен, ако рекуултивациятта е добре обезпечена
о
на.
и изпълнен
умерено (+) по степе
ел на оценен компон
нент: Земеп
ползване в района о
около пред
дложения
Показате
проект
Етапи на
а подготовка, строите
елство и ек
ксплоатаци
ия
Няма ве
ероятност за проява
а на преки
и въздейст
твия върхуу селскосттопанския
поминък, тъй като инвестицио
онното пре
едложение се намираа в земи отт горския
С
се, че
ч може д
да възникн
нат осезае
еми въздеййствия, свъ
ързани с
фонд. Счита
притесне
ения относно замърссяването на отглежда
аните култтури като тютюн и
зеленчуц
ци, на пчела
арството, ка
п
ре
есурси катоо гъби, диви билки и
акто и на природни
горски пл
лодове. По
о време н а консулта
ациите със
с заинтерессованите страни
с
за
определя
яне на съ
ъществуващ
щото състо
ояние са изразени опасения, че има
вероятно
ост за замърсяване, ко
оето да засе
егне на пол
лските култуури, произв
водството
на пчеле
ен мед и възможност
в
тта за реал
лизацията на продукц
цията. Същ
що така е
установено, че както мъже, та ка и жени, събират ди
иви билки и гъби на територии
т
п
съотве
етните сезо
они, но само
о някои от тях практи куват тези дейности
от ЛЗП през
като изто
очник на до
оходи. Възм
можно е да има въздей
йствие по ссъщия начи
ин като се
засегне способносттта им да
а реализир
рат продуккцията. Иззразено е също и
ето, че дор
ри да няма замърсява
ане, предст
тавата на ккупувачите може да
опасение
бъде раззлична и да се отраззи отрицате
елно върху възможно стта да се продаде
продукци
ията. Възде
ействието и
има верояттност да бъде
б
по-изрразено при уязвими
групи от общността, като напри
имер ромитте по отнош
шение на съ
ъбирането на гъби и
а доходи ил
ли при хора
ата, чиято еединствена прехрана
билки катто сезонен източник на
зависи от
о селскосттопанската продукция
я за собст
твена употрреба, която
о според
проучван
нето на нас
стоящото ссъстояние включва
в
го
оляма част от населе
ението на
ЛЗП.
Въздейсттвието на хипотетичнатта представ
ва за замърсяване наа околните земи, без
прилагане
ето на смеккчаващи мер
рки, се считта за отрица
ателно, тъй като има вероятност
да повлия
яе върху спо
особността за препитан
ние на общн
ности и лицаа (по-специа
ално тези,
които са определени
о
и като уязви
ими) на месттно и регионално ниво (в рамките на ЛЗП) .
Степен на
а въздейств
вието - умер
рено (отрица
ателно). Про
одължителнност - дълготтрайна и с
редки про
оявления. Ув
вереността в поява на въздействие
ето е оцене на като уме
ерена.
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Етап на закриване
з
В етапа на
н закриван
не на рудни
ика, тъй катто хората ще
щ бъдат съ
ъкращавани
и, ще има
пренасоч
чване на населението обратно къ
ъм селскостопанските д
дейности.
Цялостно въздействие и зна чимост
Видът на
а въздейств
вието, без п
прилагане на
н смекчаващи мерки,, се счита за
з нулево
(без промяна в сра
авнение с изходните условия) и за местнно и регионално по
иален обхва
ат. Степен на въздей
йствието - незначител
територи
лно и дълготрайно.
Честотатта - постоянно. Уверено
остта в поя
ява на възде
ействието е умерена.
Мерки за
а смекчава
ане и остат
тъчни въз
здействия
я
Следните
е ресурси и подкрепя щи документи са разработени оот компания
ята с цел
намалява
ане на възд
действията
а, свързани със земеползването и пряко зас
сегнатата
оператив
вна площ:


Докла
ад за Оценкка на възде
ействието въ
ърху околната среда, 22010 г.



План за управле
ение на мин
нните отпад
дъци, 2013 г.
г



ение на общ
щественото здраве, безопасност и сигурностт (Доклад
План за управле
МЕК A150-14
4-R2257), 2
2014 г.
на АМ



План за готовност и реакци
ия при бедс
ствия и аварии (Доклад
ад на АМЕК
К A150-142), 2014 г.
R2262



Специ
иализирано
о проучване
е на екосисттемните усл
луги (Доклаад на АМЕК
К A15014-R2
2258), 2014 г.



Поддъ
ържане на информац
ционен цен
нтър в Крумовград и отдел за връзки с
общността.



ране на заи
интересова
аните страни (ПАЗС заа Проект за
а добив и
План за ангажир
аботка на зл
латосъдърж
жащи руди, издаден от
т ДПМК), 20014 г.
прера



Проеккт за рекулттивация и ззакриване на
н минен об
бект Ада теппе, 2013 г.



Данни
и за същесттвуващото ссъстояние на водите, почвите и ккачеството на
въздууха, събрани в етапа н а подготовкка и програма за постооянен мониторинг,
изготв
вена и опис
сана в ОВО
ОС (2010 г.).

Общи ме
ерки за сме
екчаване
Следните
е смекчаващ
щи мерки сса приложим
ми за всички етапи на проекта:
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Мерки
ите за смекчаване
с
на възд
действията, посоченни в раздела за
земеп
ползването в опера тивната площ
п
(по-горе), са приложими
и и към
показателя на то
ози компоне
ент на оцен
нката



Подоб
бряване на
а възможно стите за зе
емеделски поминък чррез разрабо
отване на
План за развити
ие на общн
ността, кактто е описан
но при пред
дишните ра
аздели за
чаващи мер
рки (Иконом
мически инв
вестиции и оттегляне).
о
смекч

Значимо
ост на ос
статъчнот
то въздей
йствие сл
лед прилаагане на мерките:
м
Въздейс
ствия, свъ
ързани със земеползв
ването в района
р
око
оло проект
та
Ако се приеме, че горепосо
очените ме
ерки за смекчаване бъдат пр
риложени,
елно и тези
и посочени
и за усвояв
ването на земи
з
за опперативната
а площ и
включите
компонен
нтите на проекта,
п
о
очакваното остатъчно
о въздейсттвие в ета
апите на
подготовка, изгражд
дане и експ
плоатация се счита за
а незначитеелно (отрицателно).
нето на сме
екчаващи м
мерки в ета
апа на закр
риване ще сведе рискковете до
Прилаган
незначиттелни.

2.5

Оценен компоне
ент: Услу
уги в об
бщността (жилищ
щна осигу
уреност,
образов
вание, социални у
услуги, ох
хранителн
ни услуги))

2.5.1

Резюме на същест
твуващото
о състояние на ОК
Housing
Съгласно
о изходните
е данни жи
илищният фонд
ф
в РЗП
П е изградеен от стом
манобетон
или части
ични стома
анобетонни елементи, много от сградите
с
саа построени
и през 80те и 90-тте години на
н миналия
я век. Жили
ищата в ЛЗ
ЗП са предиимно едное
етажни, с
тухлена, каменна или бетонна
а конструкц
ция. В маха
алите околоо Ада тепе
е, общото
ие на жили
ищата е ло
ошо, като много от къщите
к
изгл
глеждат изо
оставени.
състояни
Компания
ята е изготв
вила проуч ване за усттановяване на наличиието на възм
можности
за настаняване и наем
н
в Круумовград, тъй
т
като на
амерениетоо е служиттелите да
астанени в града. Реззултатите от
о проучването показзват, че съществува
бъдат на
капаците
ет за настаняване на 233 души. От тях 61 души могаат се възпо
олзват от
настаняв
ване в еднофамилн
е
ще. Допъл
лнителните възможн
ности за
но жилищ
настаняв
ване в жили
ищни сгради
и включват още 141 ду
уши, от кои то 89 души
и могат да
се възпо
олзват от настанява
ане в едн
нофамилно жилище. Съществу
уват още
възможно
ости за настаняване
н
е в Крумо
овград, но проучваннето включ
чва само
наемодаттели и аггенции за настанява
ане, които
о са израазили инте
ерес към
компания
ята.
Образов
вание и про
офесионал
лно обучен
ние
Данните от изходните проучва ния показва
ат, че в Бъл
лгария обраазователни
ите услуги
бро ниво, а в ЛЗП същ
ществуват 7 детски гр
радини, 11 уучилища (о
основни и
са на доб

Доклад № A150-14-R22
271
Проект №
№: 7879140150

ОЦЕНКА НА ССОЦИАЛНОТО ВЪ
ЪЗДЕЙСТВИЕ
ДОПЪЛНИТЕЛЕЕН ИНФОРМАЦИ
ИОНЕН ПАКЕТ ЗА КРЕДИТИРАЩ
ЩАТА ИНСТИТУЦ
ЦИЯ (ДИПИ)
"ДЪН
НДИ ПРЕШЪС М ЕТАЛС КРУМО
ОВГРАД" ЕАД
ПРО
ОЕКТ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА
А НА ЗЛАТОСЪДЪ
ЪРЖАЩИ РУДИ , КРУМОВГРАД
Д - БЪЛГАРИЯ
НОЕМ
МВРИ 2014 Г.

средни) и 1 пр
рофесионал
лна гимна
азия. Качеството нна предос
ставяните
ателни услу
уги не е оп исано, но при
п
изходни
ите консулттации е усттановено,
образова
че хоратта от махал
лите около
о Ада тепе
е предпочит
тат да изппращат дец
цата си в
училищатта в Крумов
вград, защо
ото считат, че качество
ото там е ппо-добро. Да
анните от
изходнитте консулта
ации показвват, че броят на зап
писаните уч
ученици нам
малява с
течение на
н годините
е, тъй като семействатта мигрират извън реггиона, след
дователно
училищатта имат възможносст да по
оемат пов
вече ученници. Въп
преки че
образова
анието е дъ
ържавно, сспоред изхо
одните дан
нни същесттвуват и св
вързани с
образова
анието разх
ходи, като в махалите около Ад
да тепе теззи разходи
и са 4,2%
(0,7% повече от средното за стран
ната) от общия гоодишен ра
азход на
домакинсствата.
По данни
и на НСИ от
о преброявването презз 2011 г. 93
3% от насел
елението в България
има завъ
ършено нач
чално обра
азование, от
о които 43
3% имат дииплома за средно и
19,6% за
з
висше образован
ние. Споре
ед даннит
те за обл
ласт Кърд
джали от
преброяв
ването пре
ез 2011 г. 11,4% са завършили начално училище, 35,7% основно училище,
у
32,5%
3
- сред
дно училищ
ще и 10,3% - университтет. Според
д данните
за общин
на Крумовгр
рад от преб
брояването през 2011 г. 5,6% са завършили
и начално
училище, 39,4% - ос
сновно учил
лище, 27,2%
% - средно училище и 6,7% - университет.
фри показва
ат, че въпр
реки че в ЛЗП
Л
повече
ето деца заавършват начално
н
и
Тези циф
основно образование, в сраввнение с нивото за областта,
о
м
много малкко от тях
ат средно образовани
ие, а броятт на завър
ршилите виисше образзование е
завършва
още по-м
малък. Това
а е призна
ак за сравн
нително нис
ското нивоо на образо
ованост в
ЛЗП.
Тази кон
нстатация се потвърж
ждава от проучванет
то на уменнията, поръ
ъчано от
компания
ята през юл
ли 2014 г., според кое
ето нивото на образоввание е сра
авнително
ниско, оссобено сре
ед регистри
ираните безработни. Въпреки тоова от 1 212
2
души,
изразяващи интерес
с да работя
ят в Дружеството в пе
ериода 201 1-2013 г.,, 670 души
едно общо
о или про
офесионалн
но образов
вание; 297 души са начално
имат сре
образова
ание, а 245 са завърш или висше образование (данни зза успеваем
мостта не
са предо
оставени). Направено
о е заключението, че
ч от 1 2112 души, които са
направил
ли запитван
ния към ком
мпанията квалификац
к
цията и опиитът на кан
ндидатите
отговарятт на някои от
о изискван
нията за пол
лу-квалифи
ицирани длъ
ъжности. Създадена
е база да
анни за обучение и р
развитие, в която са включени
в
вссички длъж
жности по
проекта, срок на обучението
о за всяка
а длъжнос
ст, организзационна структура,
с
ания за об
бучение на
а ръководиттелите на висше и
разходи за обучение, изисква
н
както
о и на опе
еративните работници
и по дисцииплини, свързани с
средно ниво,
непрекъсснатото про
офесионалн
но развитие (НПР) и безопасносст и здраве
е. Базата
данни също
с
опре
еделя граф
фик за об
бучение, както
к
и м
метод на обучение
(професи
ионален ку
урс, обуче
ение на работното
р
място, теооретично обучение
(вътрешн
но в Друже
еството - не
е външно), стипендии
и, стаж в Ч
Челопеч, въ
ъвеждащи
семинари
и и дп.).
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Социалн
ни услуги
Българсккият Закон за социалн
но подпомагане опред
деля групитте, които им
мат право
на месе
ечна фина
ансова по
омощ както следва: малолетнни лица, лица в
трудоспо
особна възраст и пен
нсионери, които полу
учават опрределен пр
роцент от
регламен
нтирания минимален д
доход за чл
лен на сем
мейството; ссамотни ро
одители и
бременни
и жени с определен
о
минимален
н доход; де
еца-сирации, деца нас
станени в
приемни семейства
а; деца с увреждания; деца от
т други наационалностти, които
п
яне на статтут на бежа
анец или хуманитарен
х
н статут. Нивата
Н
на
очакват предоставя
социална
а подкрепа в ЛЗП са
а високи. В Плана за
а развитиее на общин
ната като
нуждаещ
щи се от соц
циална подккрепа лица са определ
лени и самоотните пенс
сионери и
бездомни
ите лица. В социалн
но-икономич
ческото пр
роучване нна домакин
нствата е
установено, както е посочено в изходнитте данни, че 58% от иизвадката получават
п
олучават ссоциални помощи.
п
Анализът
А
нна съществуващото
пенсия, а 31% по
ие показва, че потенци
иално уязв
вими групи в ЛЗП са: възрастнитте хора и
състояни
младите хора, жени, безработн
ните, хората
а с уврежда
ания и ромсското насел
ление.
Служби за осигуря
яване на б
безопасността на на
аселението
о (противо
опожарна
2
охрана и полиция)26
В Крумов
вград, Момчилград и Кърджали има служби за пожаррна охрана,, но няма
налични изходни да
анни, относ но техния капаците
к
ил
ли ефективвност. В Кру
умовград,
рад и Кърд
джали има също и по
олицейски управленияя, но няма
а налични
Момчилгр
изходни данни, отн
носно техни
ия капацитет или ефе
ективност. Изходните
е данни и
т и без значчими транс
сгранични
консултациите показват ниско ниво на престъпност
и в ЛЗП, както и ср
равнително
о ниско ни
иво на преестъпност в област
проблеми
Кърджали.
2.5.1.1. Оценка на
н въздейс
ствията (в е
етапите на
а подготовк
ка, строитеелство,
експлоаттация и зак
криване) Н атоварван
не на услугите в общн
ността: жил
лищна
осигурен
ност, образ
зование, со
оциални ус
слуги и охр
ранителни услуги
Таблица 2-7:
2 Оценка на
н въздейств
вията върху услугите в общността
о
Резюме

По
одготовка/Иззграждане

Експлоатаци
ия

Закриване

Дейност,
включена
ав
проекта

Увеличено нато
оварване
върху услуги в
общността чрезз
пов
вишаване в б
броя на
нас
селението и ккато
сле
едствие на де
ейностите
по проекта

Увеличено
У
натоварване върху
услуги в общността
чрез повишав
ване в
броя на населението и
като следствие на
дейностите
д
по
п проекта

Увеличено
натоварване
е върху
услуги в общ
щността
чрез повиша
аване в
броя на насе
елението и
като следств
вие на
дейностите по проекта

Тип на

Пр
ряко и непряко
о

Пряко и непр
ряко

Пряко и непр
ряко

26

На зап
питвания, свъ
ързани с капацитета на охр
ранителните услуги, както
о и с нивото нна престъпността,
анкетира
аните не жела
аят да разкри
иват информа
ация, тъй катто считат, че това
т
е в интеерес на нацио
оналната
сигурносст. На тази ба
аза е препоръ
ъчително при разработван
не на мерки за смекчаванее да се оценя
ят нуждите
и капаци
итета на месттните служби за осигурява
ане на безопа
асността на населението, в сътрудниче
ество със
съответн
ните служби и институции.
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въздейсттвието
Заинтересовани
страни

естни (ЛЗП)
Ме

Местни (ЛЗП)

Местни (ЛЗП
П)

Показате
ел на оцене
ен компоне
ент: Жилищ
щна осигур
реност
Пряко на
аетият персонал, който
о не е от ЛЗ
ЗП, ще бъд
де настаненн в град Кру
умовград.
Подразби
ира се, че и непряко ззаетите слу
ужители, ко
оито не са оот района, също ще
бъдат настанени в града.
г
Етап на подготовка
п
а и строите
елство
Наемите и плащанията на ме
естни фирм
ми за наст
таняване наа работнатта сила в
енти в Круумовград по
о време на етапите на строиттелство и
хотели и апартаме
изгражда
ане ще доне
есат иконом
мически пол
лзи за ЛЗП.
Броят на
а хората, за
а които е н
необходимо
о настанява
ане в етапаа на изграж
ждане ще
бъде по--голям в ср
равнение с другите етапи.
е
Проу
учването наа възможно
остите за
наем на жилища
ж
покказва, че съ
ъществуватт достатъчн
но възможноости за нас
станяване
с електр
ричество, течаща
т
во
ода и добри условия, които д
да поемат преките
служител
ли, форми
иращи часст от при
идошлата работнатаа сила. Броят
Б
на
строителните работтници, наети
и от изпълн
нители все още не е иизвестен, но
о съдейки
ичността установена в проучв
ването на жилищнатта осигуре
еност се
по нали
предпола
ага, че същ
ществува ккапацитет за настаня
яване на пповече хор
ра. Други
въздейсттвия, свързани с жили
ищното нас
станяване и здравето на работниците, са
посочени
и при анализа на компо
онент здрав
ве
Има вер
роятност пр
рисъствието
о на рабо
отната сила
а в общноостта да причинява
п
периодич
чни смуще
ения под формата на антисо
оциално пооведение, като за
уязвимитте групи и лица, рискътт е по-високк.
Тъй като
о според иззходното пр
роучване състоянието
о на някои от къщите в ЛЗП е
лошо, им
ма вероятно
ост да възн
никне реал
лно въздейс
ствие или д
да бъдат създадени
притесне
ения сред местната
м
о
общност за
а възникван
не на възд
действие отт тежките
превозни
и средства могат
м
да за сегнат стро
оителните конструкции
к
и.
Видът на въздейс
ствието ще
е бъде както отрица
ателно, та ка и поло
ожително.
елното възздействие е свързано с финансо
ови ползи зза собствен
ниците на
Положите
места за настаняване, а отриц
цателните въздействи
в
я са свързаани с други
и описани
алният обхвват ще бъд
де местен, като
к
най-гол
лемите възздействия
фактори. Териториа
етят в Крум
мовград. Сттепента на въздействи
ие е умеренна до незна
ачителна.
ще се усе
Потенциа
алните възд
действия щ
ще бъдат кр
раткотрайни
и, потеницаално продъ
ължаващи
през пери
иода на екс
сплоатация . Увереносттта в поява на въздейсствието е висока.
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Етап на експлоатац
е
ция
Поради факта,
ф
че Дружеството
Д
о се е ангажирало да наеме 90%
% от работн
ната сила
от ЛЗП, се
с счита, че
е в етапа н
на експлоаттация необх
ходимосттаа от настаняване ще
намалее значително
о, тъй като
о хората ще
е живеят в собственитте си домов
ве. Счита
лащанията н
на местни фирми
ф
за настаняване
н
е на работн
ната ръка
се, че наемите и пл
н експлоатация ще до
онесат икон
номически ползи
п
за ЛЗ
ЗП.
в етапа на
Има веро
оятност при
исъствието
о на пряко и непряко наети прихходящи раб
ботници в
общносттта да прич
чинява пер иодични см
мущения под форматта на антисоциално
поведени
ие в общес
ството, особ
бено сред уязвимите групи/лицаа, за които рискът е
по-висок..
Както бе
е споменато, има вер
роятност да възникне
е реално ввъздействие
е или да
бъдат създадени
с
притеснен
ния сред местната общност за възниккване на
въздейсттвие от теж
жките прево
озните сред
дства, взривяването и други дей
йности по
проекта могат
м
да засегнат стро
оителните конструкции
к
и.
о, и полож
Видът на
а въздейсттвието ще бъде и отрицателн
о
жително, както
к
при
предишния етап. Положително
ото въздей
йствие е св
вързано с ф
финансови ползи за
лните въздеействия са свързани
собствениците на места за насстаняване, а отрицател
о-горе факктори. Тери
иториалният обхват щ
ще бъдат местен и
с други описани по
лен, като на
ай-големите
е въздейств
вия ще се усетят в Круумовград, а степента
регионал
ще намал
лее до неззначителна,, тъй като в този етап
п ще има ппо-малко пр
риходящи
работниц
ци и случ
чайни кан
ндидати. Потенциалн
П
ното въздеействие ще
щ
бъде
дълготра
айни за ета
апа на експ
плоатация и ще се проявява ряядко. Увере
еността в
поява на въздействи
ието е висо
ока.
з
Етап на закриване
Въздейсттвията в етапа
е
на закриване ще бъдат
т сходни с въздейс
ствията в
предходн
ните етапи
и, въпреки,, че ще бъдат
б
мно
ого по неззначителни, поради
намалява
ането на ра
аботната си
ила и дейно
остите по пр
роекта.
Въздейсттвията ще бъдат пре
едимно отр
рицателни, с някои ф
финансови ползи за
собствениците на места
м
за насстаняване. Териториалният обхвват ще бъда
ат местен
нален, като
о най-голем
мите възде
ействия ще
е се усетяят в Крумо
овград, а
и регион
степента ще намал
лее до незн
начителна, тъй като в този етаап ще има по-малко
щи работн
ници и оп
портюнисти
ично настр
роени канд
дидати за работа.
приходящ
Потенциа
алното възздействие щ
ще бъдат краткотрай
йно и ще ссе проявяв
ва рядко.
Увереносстта в поява
а на въздей
йствието е висока.
в

Доклад № A150-14-R22
271
Проект №
№: 7879140150

ОЦЕНКА НА ССОЦИАЛНОТО ВЪ
ЪЗДЕЙСТВИЕ
ДОПЪЛНИТЕЛЕЕН ИНФОРМАЦИ
ИОНЕН ПАКЕТ ЗА КРЕДИТИРАЩ
ЩАТА ИНСТИТУЦ
ЦИЯ (ДИПИ)
"ДЪН
НДИ ПРЕШЪС М ЕТАЛС КРУМО
ОВГРАД" ЕАД
ПРО
ОЕКТ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА
А НА ЗЛАТОСЪДЪ
ЪРЖАЩИ РУДИ , КРУМОВГРАД
Д - БЪЛГАРИЯ
НОЕМ
МВРИ 2014 Г.

Показате
ел на оцене
ен компоне
ент: Образ
зование и професион
п
нално обуч
чение
Етап на подготовка
п
а и строите
елство
Увеличен
ният на бро
ой на работн
ниците и ев
вентуално техните
т
сем
мейства, кои
ито ще се
преместя
ят в района, може да д
доведе до леко
л
повишаване на б
броя на запи
исаните в
училище деца. Въ
ъпреки това
а се считта, че капа
ацитетът нна съществуващите
яние да оттговори на
а увеличенното на тъ
ърсене и
училища ще бъде в състоя
действието ще бъде незначител
лно. Хоратта, които ще
щ бъдат
следоваттелно възд
пряко и косвено финансово о
облагодетелствани от
т проекта, ще имат по-големи
п
ости да си позволят р
разходите, свързани
с
с образованиие. Това се
е счита за
възможно
положите
елно влияни
ие.
В етапите
е на подготтовка и изгр
раждане ком
мпанията ще
щ трябва д
да осигури основно
о
и
специали
изирано обучение
о
и подгото
овка на служителиите за етапа на
строителството, каккто и да по
одготви поттенциалните служител
ли в съотве
етствие с
апа на експл
лоатация (9
90% от тях следва да бъдат наетти от ЛЗП
изискванията за ета
нето на по
олу-квалиф
фицирани и неквалиф
фицирани
и областт Кърджали). Наеман
работниц
ци от ЛЗП ще бъде ц
целесъобразно, но нуж
ждите на поо-специали
изираните
длъжностти налагат своевремен
фесионалноо обучение
е, за може
нни инвестиции в проф
компания
ята да постигне поеттия ангажим
мент. Ако тази цел б
бъде изпъл
лнена, за
длъжносттите, които
о изискват по-специа
ализирани умения,
у
щее трябва да
д бъдат
осигурени кандидати от по-шир
роката РЗП
П, от страна
ата или евеннтуално от чужбина,
ози начин ползите
п
в ра
амките на ЛЗП
Л
ще се ограничат.
о
като по то
Счита се
е, че инвес
стициите в образован
ние и проф
фесионалноо обучение ще имат
положите
елно възде
ействие чре
ез подобря
яване на квалификац
к
цията на човешките
ресурси в ЛЗП и РЗП.
Р
Компа
анията е ра
азработила план за ообучение и предвид
оект в Чел
лопеч, който също е управляван
у
н от компанията, се
опита с минния про
е компания
ята ще бъ
ъде в състтояние да изпълни ппоетия анггажимент.
счита, че
Територи
иалният обх
хват на въ
ъздействиетто на инвес
стициите в обучение ще бъде
местен, регионален
р
, областен,, национале
ен и международен, ноо ще се про
ояви найвече на местно
м
и ре
егионално н
ниво, ако др
ружеството
о наеме 90%
% от работн
ната сила
от ЛЗП. Степен на
а въздействвието - значително, положител но, ако компанията
лана за обуучения. Про
одължителн
ността ще б
бъде в дълготрайна,
успешно изпълни пл
лжат след жизнения
тъй като уменията, в които са вложени инвестиции, ще продъл
а проекта. По отноше
ение на че
естотата въ
ъздействиеето ще се проявява
цикъл на
рядко, а увереностт
у
а в появата
а му е високка.
Етап на експлоатац
е
ция
Броят на
а новозапис
саните в уччилище деца ще намалее (в срравнение с етапа на
строителството), тъй като комп
панията ще
е бъде в съ
ъстояние даа наема пов
вече хора
д разчита на външн
ни кандида
ати от РЗП
П или от чужбина.
от ЛЗП, и няма да
ързани с то
ова, се счи
итат за нез
значителнии. Хората, които ще
Въздейсттвията, свъ
бъдат пр
ряко и косв
вено финан
нсово обла
агодетелств
вани от прроекта, ще имат по-
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големи възможност
в
и да си поззволят разх
ходите, свъ
ързани с об
бразование
е. Това се
счита за положителн
но въздейсствие.
В етапа на
н експлоатация обуччението на работницит
те и потенц
циалните служители
ще продъ
ължи. Проф
фесионално
ото обучени
ие се счита за положиттелно възде
ействие с
дълготра
айни ползи, свързани с подобря
яване на квалификац
к
цията на човешките
ресурси в ЛЗП и РЗ
ЗП. Планира
ането на съ
ъкращеният
та ще започчне през то
ози етап и
ще включ
чва възмож
жности за пр
реквалификкация.
Счита се
е, че инвес
стициите в образован
ние и проф
фесионалноо обучение ще имат
положите
елно възде
ействие чре
ез подобря
яване на квалификац
к
цията на човешките
ресурси в ЛЗП и РЗП. Територ иалният об
бхват на въз
здействиетто на инвесттициите в
обучение
е ще бъде местен,
м
реггионален, областен, на
ационален и международен, но
ще се пр
рояви най-вече на месстно и регио
онално ниво, ако друж
жеството на
аеме 90%
от работн
ната сила от
о ЛЗП. Сте
епен на възздействие - значителнно положително, ако
дружеств
вото е успе
ее да разра
аботи план
н за обучен
ние и да гоо приложи успешно.
Продълж
жителността
а ще бъде
е в дълготтрайна, тъй
й като умеенията, в които са
вложени инвестици
ии, ще пр
родължат след
с
жизнения цикъ
ъл на про
оекта. По
ие на честтотата възздействието
о ще бъде
е постоянноо, а увере
еността в
отношени
появата му
м е висока
а.
Етап на закриване
з
Въздейсттвията, свъ
ързани с но
овозаписан
ни ученици, ще бъдатт незначите
елни, тъй
като бро
оят на на
аселението
о ще се върне към изходниите услови
ия. След
съкращав
ването на пряко и н
непряко заети работн
ници, верооятно ще възникнат
в
затрудне
ения при пос
срещане на
а разходите
е за образов
вание.
Ще бъде извърше
ено обуче ние на намалената работна села, свъ
ързана с
ите по закр
риване. Биввшите прекки и непреки работниици ще моггат да се
дейности
конкурират със своя
я професио
онален опитт и обучени
ие за възмоожности за работа в
ч
РЗП и в чужбина.
Инвестиц
циите в обр
разование и професио
онално обуч
чение ще б
бъдат нама
алени и в
крайна см
метка преусттановени в рамките на етапа на за
акриване, каато обучението ще се
фокусира
а повече върху преквал
лификациятта, а инвест
тициите в ообразование
е ще имат
пряко пол
ложително въздействи
ие. Териториалният обхват ще бъ
ъде главно местен и
регионале
ен, и може да
д се разпр
ростре на об
бластно, национално и междунаро
одно ниво.
Степен на
н въздейсттвие - значи
ително положително. Продължитеелността ще
щ бъде в
дълготрай
йна, тъй катто уменията
а, в които са
а вложени инвестиции,
и
, ще продъл
лжат след
жизнения
я цикъл на проекта. По о
отношение на
н честотата въздействвието ще се проявява
рядко, а увереността
у
а в появата м
му е висока.
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Показате
ел на оцене
ен компоне
ент: Социа
ални услуги
и
Етап на подготовка
п
а и строите
елство
Осигурен
ните възмо
ожности за
а пряка и непряка заетост, ще допринесат за
намалява
ане на броя
я на безраб
ботните, ко
оито получа
ават социал
лни помощи
и в ЛЗП и
РЗП.
Някои гр
рупи от нас
селението, които се считат за уязвими, ккато възра
астни или
безработтни хора, ко
оито не са в състояние
е да се ада
аптират към
м промените
е и нямат
достъп до ползите, свързани с проекта, ще
щ бъдат в по-неравно
п
остойно пол
ложение и
мат нужда о
от социална
а подкрепа..
следоваттелно ще им
Въздейсттвието ще бъде и п
положително с оглед намаляваането на нивата на
безработтица, но и потенциалн
п
но отрицате
елно, тъй като дейносстите по пр
роекта ще
засегнат уязвими групи и лиц
ца, които не
н са в състояние даа се адапттират към
ият обхват на това въ
ъздействиее ще бъде местен и
променитте, като териториални
регионал
лен. Степен
нта се счи
ита за незн
начителна, продължиттелността ще бъде
краткотра
айна, като потенциал
лно е въззможно да продължии и през етапа
е
на
експлоатация, но въ
ъздействие
ето ще се проявява рядко.
р
Уверреността в поява на
енена като средна.
въздейсттвието е оце
Етап на експлоатац
е
ция
Тъй като
о ще бъдат създадени
и преки и непреки
н
въз
зможности за работа, но в помалка сттепен (но по-дълготра
п
айно), отко
олкото в ет
тапа на иззграждане, това ще
допринессе за намал
ляването н а броя на безработни
ите, които пполучават социални
помощи в ЛЗП и РЗП
П.
Идентиф
фицираните уязвими гр
рупи и лица, като възра
астни хора и неквалиф
фицирани
работниц
ци, които не
е са в състтояние да се
с адаптира
ат към про мените, ще
е бъдат в
по-неравностойно положение и следов
вателно ще
щ имат ннужда от социална
а.
подкрепа
Въздейсттвието ще бъде и п
положително с оглед намаляваането на нивата на
безработтица и тр
райността на работните мест
та, предлаагани в етапа
е
на
експлоатация, но и потенциалн
к
дейносстите по пр
роекта ще
но отрицателно, тъй като
ца, които не
н са в състояние даа се адапттират към
засегнат уязвими групи и лиц
начителна, продължиттелността ще бъде
променитте. Степента се считта за незн
дълготра
айна, като потенциално
п
о ще продъ
ължи в рамкките на екссплоатацион
нния етап
и етапа на затваря
яне, но възздействието
о ще се пр
роявява ряядко. Увере
еността в
ието е оцен
нена като ср
редна.
поява на въздействи
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Етап на закриване
з
При липссата алтер
рнативни въ
ъзможности
и за заетос
ст в ЛЗП, с намаляв
ването на
преките и непреки работни м
места броя
ят на регис
стрираните безработн
ни ще се
циално пол
лучаващите социални ппомощи.
увеличи, както и тоззи на потенц
фицираните уязвими гр
рупи и лица, като възра
астни хора и неквалиф
фицирани
Идентиф
работниц
ци, които не
е са в състтояние да се
с адаптира
ат към про мените, ще
е бъдат в
по-неравностойно положение и следов
вателно ще
щ имат ннужда от социална
а.
подкрепа
Въздейсттвието е оттрицателно
о, тъй като работните места ще бъдат съккратени и
броят на уязвими гр
рупи и лица вероятно ще
щ се увели
ичи в рамкиите на ЛЗП (местна и
лна). Степен
нта на възд
действие се
е счита за умерена, ппродължите
елността регионал
за дълго
отрайна/краткотрайна, в зависим
мост от тов
ва колко бъ
ързо може да бъде
намерена
а алтерна
ативна зае
етост. Възздействието ще сее проявява
а рядко.
Увереноссттта в появ
ва на възде
ействието е оценена ка
ато средна..
Показате
ел на оцен
нен компо
онент: Слу
ужби за бе
езопасностт (противо
опожарна
охрана и полиция)
Етапи на
а подготовка, изгражд
дане, експл
лоатация и закриванее
С увелич
чаване на население
ето и дейн
ностите по проекта в региона вероятно
службите
е за пожарна охрана ще трябва
а да отгова
арят на по вече повикквания за
възникна
али инциде
енти. В пр
роучването на същес
ствуващотоо състояни
ие не се
посочва капацитета
а на служба
ата за пожа
арна охран
на и не е и звестно да
али тя ще
н вида и ччестотата на потенциа
алните инцииденти в еттапите на
може да отговори на
ждане.
подготовка и изграж
оятност пол
лицейското
о управлени
ие да се на
аложи да сее справя с по-голям
Има веро
брой инциденти (пътнотрансспортни пр
роизшестви
ия, антисоц
оведение)
циално по
нето на раб
ботниците и дейностит
те в ЛЗП. Каакто бе посочено попредвид увеличаван
п
о на същесствуващото състояние
е не се поссочва капац
цитета на
горе, в проучването
полицейсското управ
вление и не
е е известно
о дали то ще
щ може даа отговори на
н вида и
честотата
а на потен
нциалните инциденти в етапите на подготтовка и изгграждане.
Както беше посочен
но по-рано , социална
ата сплотен
ност в ЛЗП е стабилн
на е няма
ост инциден
нтите да се
е отразят на социална
ата структуура на общн
ностите в
вероятно
ЛЗП.
Тъй като информац
цията относсно капациттета на охранителнитее услуги в ЛЗП
Л
и поо
Кърд
джали е огр
раничена, в настоящияя доклад не
е може да
широкия район на област
правена оце
енка на възд
действието
о върху тях. .
бъде нап
Мерки за
а смекчава
ане и остат
тъчни въз
здействия
я
Следните
е ресурси и документи
и са разрабо
отени от ко
омпанията с цел намал
ляване на
въздейсттвията, свър
рзани обще
ествените услуги:
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Проуч
чване на ле
егловата ба
аза, 2014 г.



База данни
д
на План за обуччение и раззвитие, 2014
4 г.



План за управле
ение на общ
щественото здраве, безопасност и сигурностт (Доклад
МЕК A150-14
4-R2257), 2
2014 г.
на АМ



План за готовност и реакци
ия при бедс
ствия и аварии (Доклад
ад на АМЕК
К A150-142), 2014 г.
R2262
План за социалн
ни инвестиц
ции



Основнитте цели на смекчаващ
ите мерки са:
с
с


Ограничаван
не на степе
ента на възд
действието
о върху услуугите в общ
щността и
амата общн
ност, особен
но уязвимите групи в Крумовград
К
д;
са



Съ
ъответствие с добритте практики
и в отрасъ
ъла за услоовията на живот на
ра
аботната си
ила.

Показате
ел на оцене
ен компоне
ент: Жилищ
щна осигур
реност
Мерки за
а смекчава
ане на възд
действията
а в етапа на подготов
вка и строи
ителство
Ще бъдатт изпълнение следнитте мерки:


Разра
аботване на
а процедур
ра за управ
вление на настаняване
н
ето, която е част от
Плана
а за управл
ление на ччовешките ресурси. Процедурата
П
а да е осн
нована на
политтика за кач
чеството и управление на настаняванетоо и осигуря
яване на
основ
вни услуги
и, наприме
ер минима
алното пр
ространствоо, водосна
абдяване,
подхо
одяща кана
ализация и система за
з изхвърл
ляне на оттпадъци, по
одходяща
защитта срещу топлина, студ, влагга, шум, пожар,
п
под
дходящи санитарни
с
помещ
щения, вентилация, по
омещения за готвене и съхраненние на вещ
щи и др. в
съотв
ветствие съ
ъс Изискван
нията за изп
пълнение на
н ЕБВР. Въ
ъзлагане на член от
персо
онала да сл
леди за жил
лищата оси
игуреност на
н работниц
ците и да извършва
и
монитторинг, вклю
ючително м
мониторинг на жилищн
ните условиия.



Разра
аботване на
н Кодекс за повед
дение за работницитте, който съдържа
подро
обно описан
ние на очаккванията за
а поведение
е на работнното място, както и в
помещ
щенията по
од наем. Ще
е има изисккване за непряката раб
а (непряко
ботна сила
наети
и служители
и) също да подписват Кодекса за поведениее.



Политтика на нул
лева толера
антност към
м незаконни
и и противоообществени прояви,
за вси
ички директтно наети и непряко на
аети служит
тели.



Въвеж
ждане на процедура
п
за подаван
не на сигна
али от раб
ботниците, която им
дава възможно
ост да по
одават оп
плаквания, без да са заплашени от
риминация или торм
моз. Гаран
нтиране от
т страна на компан
нията че
дискр
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работтниците, наети от изпъ
ълнителите, също ще имат
и
достъ
ъп до процед
дурата за
подав
ване на сигн
нали.


Повиш
шаване на информир
раността оттносно здра
авословни начини на
а живот с
акцен
нт върху алкохол, личн
на хигиена и хигиена на храненеето, заразни
и болести
(вклю
ючително БП
ПП, сексуал
лното и репродуктивно
о здраве) и незаразни болести.



Изготтвяне на Пл
лан за сме
екчаване на
а въздейст
твията върхху уязвими
ите групи,
описа
ан в предиш
шните разде
ели за смеккчаващи мерки.



Въвеж
ждане на процедура за подава
ане на жал
лби от стррана на Об
бщността,
описа
ана в предишните разд
дели за сме
екчаващи мерки.

Мерки за
а смекчава
ане на възд
действията
а в етапа на експлоаттация
Ще се изпълняват следните ме
ерки за смекчаване:


рол на ефективното п рилагане на
н Кодекса за поведенние на рабо
отниците,
Контр
(преки
и и непреки), периоди
ичен прегле
ед Кодекса за поведеение и акту
уализация
при не
еобходимос
ст.



Осигууряване на постоянен достъп на работницит
те до процеедурата за подаване
на жа
алби на компанията.



Повиш
шаване на информира
аността отн
носно здравословнитее начини на
а живот с
акцен
нт върху алкохол, личн
на хигиена и хигиена на храненеето, заразни
и болести
(вклю
ючително БП
ПП, сексуал
лното и репродуктивно
о здраве) и незаразни болести.



Монитторинг на изпълнени
ието и акту
уализиране на Планаа за смекчаване на
възде
ействията върху
в
уязви мите групи.



Осигууряване на постоянен
н достъп на
а местните общности до процед
дурата за
подав
ване на жа
алби и въззможност за
з подаван
не на оплааквания, без да са
запла
ашени от ди
искриминац
ция или торм
моз.

Мерки за
а смекчава
ане на възд
действията
а в етапа на закриван
не
Ще се изпълняват следните ме
ерки за смекчаване:


м
и уссловията за
а настанява
ане.
Монитторинг на местата



Контр
рол на ефективното п рилагане на
н Кодекса за поведенние на рабо
отниците.
Текущ
що прилагане на Поли
итиката на компанията за нулевва толеранттност към
незакконни и проттивообщесттвени прояв
ви, за всичкки преки и ннепреки слу
ужители.



Осигууряване на постоянен достъп на работницит
те до процеедурата за подаване
на жа
алби.

Доклад № A150-14-R22
271
Проект №
№: 7879140150

ОЦЕНКА НА ССОЦИАЛНОТО ВЪ
ЪЗДЕЙСТВИЕ
ДОПЪЛНИТЕЛЕЕН ИНФОРМАЦИ
ИОНЕН ПАКЕТ ЗА КРЕДИТИРАЩ
ЩАТА ИНСТИТУЦ
ЦИЯ (ДИПИ)
"ДЪН
НДИ ПРЕШЪС М ЕТАЛС КРУМО
ОВГРАД" ЕАД
ПРО
ОЕКТ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА
А НА ЗЛАТОСЪДЪ
ЪРЖАЩИ РУДИ , КРУМОВГРАД
Д - БЪЛГАРИЯ
НОЕМ
МВРИ 2014 Г.



Повиш
шаване на информира
аността отн
носно здравословнитее начини на
а живот с
акцен
нт върху алкохол, личн
на хигиена и хигиена на храненеето, заразни
и болести
(вклю
ючително БП
ПП, сексуал
лното и репродуктивно
о здраве) и незаразни болести.



Монитторинг на изпълнени
не Плана за смекча
аване на
ието и акктуализиран
възде
ействията върху
в
уязви мите групи.



Осигууряване на постоянен достъп на общностит
те до процеедурата за подаване
на жа
алби и възм
можност за
а подаване на оплаквания, без д
да са заплашени от
дискр
риминация или
и тормоз .

Значимо
ост на ос
статъчнот
то въздей
йствие сл
лед прилаагане на мерките:
м
Въздейс
ствия, свъ
ързани с ус
слугите в общностт
о
та - жилищ
щна осигур
реност
Ако се приеме, че горепосо
очените ме
ерки за смекчаване бъдат пр
риложени,
ото остатъчно въздейсствие се счита за незн
начително ввъв всички етапи на
очаквано
проекта.
ел на оцене
ен компоне
ент: Образ
зование и професион
п
нално обуч
чение
Показате
Смекчав
ващи мерки
и в етапа на
а подготов
вка и изгра
аждане
Ще се изпълняват следните ме
ерки за смекчаване:


Наблю
юдение на записване
ето в учебн
ните завед
дения, за д
да се гаран
нтира, че
търсе
енето на ме
еста за учащ
щи не надви
ишава капацитета им;



Работта с учили
ищата и д руги образзователни институциии в ЛЗП и РЗП за
подпо
омагане на професион
налното обу
учение



Въвеж
ждане на програма
п
за
а предостав
вяне на сти
ипендии с ц
цел насърч
чаване на
изуча
аването на дисциплини
д
и, свързани с нуждите на проектаа



Устан
новяване на
а справедл
лива и проззрачна проц
цедура за пподбор на персонал
като част от по
олитиката на управление на човешките ресурси, която е в
ветствие с национал
лното зако
онодателств
вото и дообрите практики в
съотв
отрассъла. Актуализиране на базатта данни за обученние и раззвитие и
проуч
чването на уменията , с цел съ
ъгласуване
е на необхходимите умения
у
и
пропууските в ум
менията на
а местните общности. Въвежданне на меха
анизми за
монитторинг, нас
сочени към заетостта на хората от ЛЗП. О
Определяне на цели,
които да гаранти
ират, че жен
ните имат равен
р
достъ
ъп до обучеение



п
а за обучен
ние и на до
оставчицитее на образзователни
Монитторинг на програмата
услуги
и. Осигуря
яване на об
бучентелни дейности, които адреесират обуч
чителните
нужди
и на двата пола.
п
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Мерки за
а смекчава
ане на възд
действията
а в етапа на експлоаттация
Ще се изпълняват следните ме
ерки за смекчаване:


Наблю
юдение на записванетто в учебнитте заведени
ия.



Работта с учили
ищата и д руги образзователни институциии в ЛЗП и РЗП за
подпо
омагане на професион
налното обу
учение.



Изпъл
лнение на програма
п
за
а предоста
авяне на стипендии с ц
цел насърч
чаване на
изуча
аването на дисциплини
д
и, свързани с нуждите на проектаа



Текущ
що прилагане и актуа лизиране на
н Плана за
з обучениее и развити
ие, с цел
осигуряване на подготовкка за раб
бота на ме
естната об
бщност, ко
оято е в
ветствие и целесъобра
ц
азна с нужд
дите на про
оекта и насоочена към постигане
п
съотв
на ан
нгажимента за наеман
не на 90%
% от работн
ната сила от ЛЗП в етапа на
експл
лоатация. Осигуряване
О
е на услови
ия за постиггане на опрределените
е на цели,
които да гаранти
ират, че же
ените имат равен дост
тъп до обуч
учение, а в противен
ай - регулир
ране на ме
ерките за га
арантиране
е на ефектиивно изпъл
лнение на
случа
целитте. Стартиране на план
нирането на съкращен
нията.



Текущ
щ монитор
ринг на п рограмата за обуче
ение и наа доставчи
иците на
образзователни услуги, за
а гарантир
ране на своевремен
с
нното и ефективно
обуче
ение. Ensure that train
ning continues to be ge
ender sensittive. Осигур
ряване на
обуче
ентелни дей
йности, коитто адресира
ат обучител
лните нужд и на двата пола

Мерки за
а смекчава
ане на възд
действията
а в етапа на закриван
не
Ще се изпълняват следните ме
ерки за смекчаване:


юдение на записванетто в учебнитте заведени
ия.
Наблю



Работта с учили
ищата и д руги образзователни институциии в ЛЗП и РЗП за
подпо
омагане на професион
налното обу
учение.



Текущ
що прилага
ане и актууализация на плана за обучеение и развитие и
осигуряване на ефективно
о и адекваттно обучение като чааст от план
новете за
ляване на персонала.
п
намал

Значимо
ост на ос
статъчнот
то въздей
йствие сл
лед прилаагане на мерките:
м
Въздейс
ствия, св
вързани с услугит
те в общ
щността - образование и
професи
ионално об
бучение
Ако се приеме, че горепосо
очените ме
ерки за смекчаване бъдат пр
риложени,
ото остатъч
чно въздей
йствие се счита
с
за значително (положите
елно) във
очаквано
всички еттапи на про
оекта.
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Показате
ел на оцене
ен компоне
ент: Социа
ални услуги
и
Смекчав
ващи мерки
и в етапа на
а подготов
вка и изгра
аждане
Ще се изпълняват следните ме
ерки за смекчаване:


В съттрудничесттво с общи
ината - мо
ониторинг на нивата на безработица и
регистрираните в общината
а уязвими лица,
л
с цел
л преценка дали дейно
остите по
ават броя н
на уязвими
ите лица и преценка дали смекч
чаващите
проеккта увелича
мерки
и, предприе
ети от комп анията по отношение
о
на уязвимиите групи и лица, са
ефекттивни. Кори
игиране на м
мерките при необходимост.



Публи
ично разпр
ространяван
не на всич
чки политики и процеедури за подбор
п
и
заето
ост на ключо
ови места в района на
а проекта, включителноо в общината.

Мерки за
а смекчава
ане на възд
действията
а в етапа на експлоаттация
Ще се изпълняват следните ме
ерки за смекчаване:


ината - мо
ониторинг на нивата на безработица и
В съттрудничесттво с общи
регистрираните уязвими
у
груупи/лица. Коригиране
К
одимост.
на меркитее при необхо



Публи
ично разпространява
ане на вс
сички акту
уализации на политтиките и
проце
едурите за подбор и заетост на
н ключови места в района на проекта,
включ
чително в общината.
о

Мерки за
а смекчава
ане на възд
действията
а в етапа на закриван
не
Ще се изпълняват следните ме
ерки за смекчаване:


ониторинг на нивата на безработица и
В съттрудничество с Общ ината - мо
регистрираните в уязвими ггрупи/лица. Тъй като това
т
е закл
лючителния
ят етап на
рираната бе
езработица
а има вероя
ятност да н арасне. Съ
ъдействие
проеккта, регистр
на съ
ъкратения персонал
п
за
а намиране
е на алтерн
нативна заеетост в секктора или
другаде.

Значимо
ост на ос
статъчнот
то въздей
йствие сл
лед прилаагане на мерките:
м
Въздейс
ствия, свъ
ързани с ус
слугите в общностт
о
та - социал
лни услуги
и
Ако се приеме, че горепосо
очените ме
ерки за смекчаване бъдат пр
риложени,
ото остатъчно въздейсствие се счи
ита за незначително в етапите по
одготовка
очаквано
и изгражд
дане, а в еттапа на закр
риване - незначително
о (отрицател
лно).
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Показате
ел на оцене
ен компоне
ент: Услуги
и за осигур
ряване на б
безопаснос
ст на
населени
ието
Смекчав
ващи мерки
и в етапа на
а подготов
вка и изгра
аждане
Ще се изпълняват следните ме
ерки за смекчаване:


ответните служби, ще бъде нааправена оценка
о
на
В съттрудничество със съо
капац
цитета и нуж
ждите на те
и за да се прецени
п
ни вото на кап
пацитет и
ези служби
инфра
аструктура,, което е не
еобходимо да
д се изград
ди.



Създа
аване на комитет
к
за
а реакция при извън
нредни ситууации перс
сонал на
Друже
еството и други
д
члено
ове, които са
с счетени за необход
дими. Разр
работване
на про
оцедури за реакция въ
ъз основна на различн
ни сценариии



В съттрудничеств
во с общин
ната - мониторинг на капацитетта по отнош
шение на
нужди
ите от проттивопожарн
на охрана. При необх
ходимост, уусъвършенс
стване на
спосо
обностите чрез
ч
обучен
ние. Предос
ставяне на ресурситее за пожарн
на охрана
на про
оекта на ра
азположени
ие за нуждитте на ЛЗП при
п необход
димост.



Отдел
лът за връзки с об
бщността следва
с
да играе прооактивна роля
р
при
ангаж
жиране на заинтересо
ованите стр
рани, с цел
л осигуряваане наличн
ността на
навре
еменна и точна
т
инф ормация за проекта и разпросстранението
о й чрез
общината, отде
елните км
метства, ка
акто и в рамките на маха
алите на
заинттересованитте страни.



Друже
еството ще
е инвестира
а в дейностти, свързан
ни със социиални инве
естиции в
общината и реги
иона, както е посочено по-горе.

Мерки за
а смекчава
ане на възд
действията
а в етапа на експлоаттация
Ще се изпълняват следните ме
ерки за смекчаване:


Подпо
омагане на
н
необхходимост



Осигууряване на
а противоп
пожарното оборудван
не на прооекта в по
омощ на
проти
ивопожарни
ите служби в рамките на
н ЛЗП при необходим
мост



Текущ
що и проакттивно поддъ
ържане на връзка
в
със заинтересо
з
ованите стр
рани



Текущ
щ мониторинг на де
ейностите, свързани със социаални инвес
стиции, в
съотв
ветствие със заложено
ото в Плана
а за развити
ие на общноостта.

комитетта

за

реа
акция

при
и извънред
дни

ситуа
ации

при

Мерки за
а смекчава
ане на възд
действията
а в етапа на закриван
не
Ще се изпълняват следните ме
ерки за смекчаване:


омагане на
н
Подпо
необхходимост
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Поддъ
ържане на операти
ивен конттакт с противопожаарните сл
лубжи и
добро
оволческия противопо
ожарен отр
ряд. Осигу
уряване наа противопожарното
оборуудване на проекта в помощ на противопож
жарните сл
лужби в ра
амките на
ЛЗП при
п необход
димост



Компа
анията ще следи
с
често
отата на кр
риминалните и противоообществен
ни прояви
на тер
риторията на
н проекта



Текущ
щ оперативе
ен контакт ссъс заинтер
ресованиет страни.

Продълж
жаващо изпъ
ълнение на
а дейности, свързани със
с социалнни
Значимо
ост на ос
статъчнот
то въздей
йствие сл
лед прилаагане на мерките:
м
Въздейс
ствия, свъ
ързани с ус
слугите в общностт
о
та - охрани
ителни усл
луги
Ако се приеме, че горепосо
очените ме
ерки за смекчаване бъдат пр
риложени,
ото остатъчно въздейсствие се сч
чита за незначително във всички
и етапи, с
очаквано
незначиттелни рискове.

2.6

Оценен компоне
ент: Инфр
раструкту
урни услу
уги (пъти
ища и тра
анспорт,
комунал
лни услугги, отдих и развлечения)

2.6.1

Резюме на същест
твуващото
о състояние на ОК
Пътища
Според данните
д
от проучване
ето на съще
ествуващот
то състояниие пътната мрежа в
България
я като цяло е в лошо ссъстояние. В последни
ите години са направе
ени малко
или никакви ремонтти на второ
окласните пътища
п
в област Кърд
джали и само 1% от
асната пътн
на мрежа в областта
а е ремонт
тирана. Общ
първокла
щностите в ЛЗП са
свързани
и с асфалти
ирани пъти ща, някои от които са
а в лошо съ
ъстояние. Пътищата
П
за достъ
ъп до някои
и от по-мал
лките маха
али в ЛЗП, които са ззначение за
з района
около опе
еративната
а площадка , не са асф
фалтирани изобщо
и
катоо Ладово, Чобанка
Ч
1
и 2, Тайн
ник, Битово
о, Сойка, К
Купел, Скал
лак. При ко
онсултациитте е устано
овено, че
купувачитте на живо
отни и млеччни продуктти обикнове
ено нямат желание да купуват
продукти в ЛЗП заради лошите
е пътни усл
ловия. Пътя
ят за достъ
ъп до площа
адката на
ад, един от съществув
ващите пътиища минава
а по мост
проекта в посока отт Крумовгра
над река
а Крумовиц
ца. Мостътт изглежда в добро състояние. Според социалнос
икономич
ческото про
оучване на д
домакинств
вата повече
ето от тях ппритежават превозни
средства
а. Но се счи
ита, че дви
ижението по пътищата
а в ЛЗП нее е натовар
рено (виж
Таблица 2-8 по-долу
у). Въпреки
и слабия тра
афик регист
трираният б
брой на зло
ополуките
рез 2013 г. е 14, от ко
оито една е завършила със смъ
ърт. Въпреки това в
в ЛЗП пр
областта
а са регистр
рирани 141 произшеств
вия, 5 от ко
оито са завъ
ършили със
с смърт, а
общият брой
б
на регистрирани
ите пътнотр
ранспортни произшесттвия в Бълггария е 7
015.
През 2014 г. е разра
аботен Ген ерален пла
ан за организация на д
движението
о (Доклад
К A150-14-R
R2244), кой
йто определя предпоч
читаното тррасе (определено в
на АМЕК
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съответствие с одо
обрения в О
ОВОС от 2010 г., и в сътрудниччество с Ре
егионална
я „Пътища““) за преввозване на
а доставки и материиали в ета
апите на
дирекция
изгражда
ане и екс
сплоатация и за тр
ранспорт на
н конценттрата в етапа
е
на
експлоатация. Трас
сето следва
а Път II-59 (Момчилгр
рад - Крем енец) - Пъ
ът III-5902
ец - Токачка
а) - Път III-5
509 (Токачка
а – Крумовгград). Този маршрут иззбягва гр.
(Кремене
Крумовгр
рад. Местн
ният достъ
ъп до пло
ощадката през
п
предппочитания маршрут
включва две алтерн
нативи, всякка от които използва Път
П III-509:


лтернатива
а Б1 – Откл
лонение отт път III-509 на изтокк от кв. Изггрев през
Ал
не
еобозначен
н път, който
о минава паралелно до
д р. Крумоовица презз Калджик
де
ере до с. Овчари
О
и сл
лед това на
агоре към площадкатаа на минатта на Ада
те
епе;



Ал
лтернатива
а Б2 се откл
лонява от Път III-509 при с. Звъ
ънарка, по Път
П 5355,
сл
лед което достига
д
площ
щадката на
а Ада тепе по
п черен пъ
ът.

Втората алтернатив
а
ва се счита за най-под
дходящ маршрут за теж
жкотоварни
и моторни
превозни
и средства
а (ТМПС), според Генералния план зза организзация на
движение
ето.
Базово състояние
с
ение на път
тния трафи
ик
по отноше
Данните от преброя
яването на пътния тра
афик, представени в Генералния
я план за
между Петъ
ък 11 юни
организация на движението, с а събрани за период от 4 дни (м
ник 14 юни 2010 г., включително
в
о) на три тточки, в бл
лизост до
2010 г. и понеделн
площадка
ата:




Точка
а 1 намиращ
ща се в центтъра на гр. Крумовград
д, по протеж
ежение на Път
П III-59;
Точка
а 1 намиращ
ща се източ но от кв. Иззгрев на гр. Крумовграад, по проте
ежение на
Път IIII-509; и
Точка
а 1 намиращ
ща се в с. Зввънарка, по
о протежени
ие на Път IIII-509.

Резултаттите от преб
брояването
о на трафика са предст
тавени в Тааблица
Таблица 2-8 по-дол
лу, като се категоризи
ират като лекотоварни
л
и моторни превозни
а (ЛМПС) (автомоб
били, миккробуси, лекотоварни
л
средства
и автомобили) и
тежкотов
варни мотор
рни превозн
ни средства
а (ТМПС).

Доклад № A150-14-R22
271
Проект №
№: 7879140150

ОЦЕНКА НА ССОЦИАЛНОТО ВЪ
ЪЗДЕЙСТВИЕ
ДОПЪЛНИТЕЛЕЕН ИНФОРМАЦИ
ИОНЕН ПАКЕТ ЗА КРЕДИТИРАЩ
ЩАТА ИНСТИТУЦ
ЦИЯ (ДИПИ)
"ДЪН
НДИ ПРЕШЪС М ЕТАЛС КРУМО
ОВГРАД" ЕАД
ПРО
ОЕКТ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА
А НА ЗЛАТОСЪДЪ
ЪРЖАЩИ РУДИ , КРУМОВГРАД
Д - БЪЛГАРИЯ
НОЕМ
МВРИ 2014 Г.
Таблица 2-8:
2 Обобщен
ние на пребр
рояването на
а трафика.
Точка на
преброяв
ване

Петък
к
8 ч. до
о 20 ч.

Събота
8 ч. до 20 ч.
ч

Съ
ъбота/Неделя
я
(ве
ечер)
20 ч. до 8 ч.

Понеде
елник
8 ч. до 20 ч.

ЛМПС
С

ТМПС

ЛМПС

ТМПС
Т

ЛМ
МПС

ТМПС
С

ЛМПС

ТМПС

Ул. „Княз
Борис“ №1
№

1000

146

306

70
7

163
3

24

747

111

Ул. „Хрис
сто
Ботев“ №2
№

988

123

190

38
3

118
8

12

721

77

Път
рад
Крумовгр
– Токачка
а
№3

122

13

34

4

27

8

133

15

яването пр
редставят дните
д
с най
й-натоваре н трафик в община
Данните от преброя
рад. Традиц
ционно, пон
неделник е зает ден по
оради пазарруването, работните
р
Крумовгр
пътувани
ия и посеще
енията в ин
нституции, докато
д
петъ
ък е денят, в който от 25
2 години
се провеж
ждат срещи
и на общно
остта в гр. Крумовград.
К
. Той е същ
що така нато
оварен от
гледна то
очка на трафика, пора
ади причини
и свързани с вероизпооведанията,, тъй като
местната
а джамия провежда пе
етъчни мол
литви. В същия ден сее провежда
а и открит
пазарен ден,
д
о местните
е жители мо
огат да про
одават свояята селскос
стопанска
където
продукци
ия.
Както е видно
в
по-горе, най-наттоварените нива на тр
рафик се оссъществува
ат в Точка
на пребр
рояване 1 в петък в часовете между
м
8ч. и 20ч. Табл
блица 2-9 представя
п
разбивка
а на този поток в рамки
ите на 12-ча
асовия пери
иод.
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Таблица 2-9:
2 Разбивка
а на трафика
а при Точка за
з преброява
ане 1.
Време

Петък: 8 ч. до 20 ч..
ЛМПС

ТМПС

% ТМП
ПС

8ч. – 9 ч.

65

16

19.8%

9 ч. – 10 ч..

80

8

9.1%

10 ч. – 11 ч.
ч

86

12

12.2%

11 ч. – 12 ч.
ч

85

12

12.4%

12 ч. – 13 ч.
ч

78

12

13.3%

13 ч. – 14 ч.
ч

65

9

12.2%

14 ч. – 15 ч.
ч

81

10

11.0%

15 ч. – 16 ч.
ч

78

9

10.3%

16 ч. – 17 ч.
ч

80

11

12.1%

17 ч. – 18 ч.
ч

102

24

19.1%

18 ч. – 19 ч.
ч

112

23

17.0%

19 ч. – 20 ч.
ч

88

8

8.0%

Общо

1000

146

12.7%

в
от да
анните по-ггоре, съще
ествуващите
е нива на ттрафик по местната
Както е видно
пътна мр
режа са сра
авнително сскромни, като пикът на
астъпва преез делничен
н ден при
средноча
асов поток от
о 112 МПС
С (18ч. до 19
9ч.), като съ
ъотношениеето на ТМП
ПС е 17%.
Автопарк
Автопарккът, необход
дим за прое
екта е пред
дставен в Та
аблица 2-100 по-долу:
Таблица 2-10:
2
Автопар
рк
Тимп МП
ПС

Категори
ия МПС/Бр.

МПС, които се
нуждаятт от превоз

Пробивн
ни машини – 2
Багери - 2
али - 5
Самосва
Булдозер
ри - 2
Изравниттел - 1
IT обслуж
жващ автомо
обил - 1
Челен то
оварач – 1

МПС, които се движа
ат
на собсттвен ход

Водоносски - 3
Цистерн и - 1
ращи автомобили - 4
Ескортир
Влекач с автоплатфо
орма – 1
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Чувствиттелни мест
та, намира
ащи се по маршрута
м
за
з достъп
При про
оучването на същесствуващото
о социално
о-икономичческо състтояние е
установено, че по този
т
марш рут е разположено чувствителнно място: началното
н
нарка, коетто се нами
ира край Път ІІ-59. Освен това според
училище в с. Звън
щните автоб
буси минав
ват по пътя за достъп два пъти
изходнитте консултации училищ
сутрин и два пъти ве
ечер. Траф
фик, свързан
н с проекта ще има съ що и от Кру
умовград,
р персонал
лът, пътува щ до работа и автобусите, преввозващи ра
аботници.
например
Крумовгр
рад е сравн
нително гъссто населен
н и оживен град, а в доопълнение към това
пътят ми
инава покра
ай болница
ата в покрайнините на
а Крумовграад, която се
с намира
край пътя
я в кв. Изгр
рев и порад
ъщо се смят
та за чувсттвително мя
ясто (виж
ди това съ
Приложение Б).
Комунал
лни услугги (водос
снабдяване
телекому
уникации, енергия, о тпадъци)

и

кан
нализация,,

електро
оенергия,

Водосна
абдяване и канализац
ция
Достъпътт до водопр
ровод в ма
ахалите в околностите
о
е на проектта е ограни
ичен, като
повечето
о домакинсттва се снаб
бдяват с во
ода от клад
денци и иззвори. В Кр
румовград
обаче е осигурен добър д
достъп до безопасно
о и сигурнно центра
ализирано
бдяване. Твърди
Т
се , че водо
оснабдяван
нето е наадеждно, но
н някои
водоснаб
домакинсствата спод
делят, че кл
ладенците им
и пресъхв
ват през топплите летни
и месеци,
а когато това се случи, изп олзват алттернативни кладенци и извори. Според
6% от анке
етираните в социално-икономичееското проу
учване на
изходнитте данни 76
домакинсствата смяттат, че каче
еството на водата
в
е зад
доволителнно.
Канализа
ационните системи
с
вЛ
ЛЗП съгласно изходните данни саа ограничен
ни или не
съществууват. Споре
ед социалн о-икономич
ческото про
оучване на домакинствата 36%
от извад
дката на домакинства
д
ата използзват центр
рализирана канализац
ция, 43%
използва
ат септични
и ями, 19% заустват отпадните
о
води
в
дирекктно в земя
ята или в
близката река. Пос
следното ссе случва основно в селата С
Скалак и Звънарка.
З
с
също
о, че най-гголемият риск, свързаан с качес
ството на
Изходнитте данни сочат
водата, е слабо развитата кана
ализационн
на система в ЛЗП.
Електрос
снабдяван
не
Според изходните
и
данни
д
електтрическата мрежа в ЛЗ
ЗП е добре развита и осигурява
о
надежден
н и безопас
сен пренос на електрое
енергията.
Telecomm
munication
ns
Изходнитте данни со
очат, че те лефонните
е мрежи имат добро ппокритие и в цялата
ЛЗП има
а възможност за достъ
ъп до интернет чрез мобилни усслуги. Въпр
реки това
според социално--икономичесското про
оучване на
н
домакиинствата 61% от
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анкетира
аните в изв
вадката ня мат достъп
п до интер
рнет, верояятно порад
ди своята
демограф
фска характтеристика и свързанитте разходи.
Енергия
Основния
ят източникк на енерги
ия за отоп
пление в ЛЗП са дъррвата за огрев, като
малък пр
роцент от домакинства
д
ата използв
ват газ и ел
лектроенерргия за тази
и цел. Газ
(в бутилкки) обикнове
ено се изпо
олзва за готтвене.
Битови отпадъци
о
Битовите
е отпадъци в ЛЗП оби кновено се
е събират от Общинатта и се изхв
върлят на
временно
о сметище в село Ви
ишеград, което
к
се на
амира в об
бщина Кърджали. В
изходнитте данни се
с уточнявва, че сме
етището няма систеема за кон
нтрол на
количеството и вида
а на изхвър
рляните там
м отпадъци.
Отдих и развлечен
ния
Изходнитте данни со
очат, че ин фраструкту
ура за отди
их в общинаата е мини
имална. В
града им
ма обществ
вен парк, сп
портна пло
ощадка, рес
сторанти и кафенета, но няма
кино или
и театър. Има някол
лко читали
ища и тан
нцови ансаамбли. Дейностите,
свързани
и с отдих и развлечени
ия не са мн
ного популя
ярни, като ппри консулттациите е
установено, че мал
лко хора имат фина
ансови въз
зможности и време да
д си ги
позволятт.
2.6.1.1. Оценка на
н въздейс
ствията (в е
етапите на
а подготовк
ка, строитеелство,
експлоаттация и зак
криване) И нфраструк
ктурни услуги (пътищ
ща и трансп
порт,
комунални услуги, отдих и ра
азвлечения
я)
Table 2-11:

Infrastruc
cture Services
s Effects Ass
sessment

Резюме

Под
дготовка/Стр
роителство

Експлоатац
ция

З
Закриване

Дейност,
включена в
проекта

Увел
личен обем н
на трафика
и въ
ъздействие въ
ърху
пъти
ищата и тран спорта,
увел
личено натовварване на
кому
уналните усл
луги и
инф
фраструктуратта за
отди
их.

Увеличен об
бем на
трафика и
въздействие
е върху
пътищата и
транспорта,
увеличено
натоварване
е на
комуналните
е услуги и
инфраструктурата за
отдих.

У
Увеличен обе
ем на
ттрафика и
ввъздействие върху
ппътищата и
ттранспорта,
уувеличено
ннатоварване на
ккомуналните услуги и
иинфраструктурата за
оотдих.

Тип на
въздейств
вието

Пряко и непряко

Пряко и непряко

Пряко и непр
ряко

Заинтересо
овани
страни

стни, регионал
лни и
Мес
обла
астни

Местни, регионални
и областни

Местни, регионални
и областни
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Оценен компонент
к
: Пътища и транспор
рт
Етап на подготовка
п
а и изгражд
дане
В етапа на изгражд
дане на про
оекта ще се
е наложи тр
ранспортирране на 14 превозни
а до обектта чрез ко
омбинация от нискор
рамни рем
маркета и превозни
средства
средства
а за извънга
абаритен ттовар с есккорт. Допъл
лнителен теежкотоваре
ен трафик
ще транспортира материали,
м
, необходи
ими за стр
роителните дейности,, но към
вяне на до
оклада, под
дизпълните
елите не сса идентиф
фицирани.
момента на изготв
ците ще бъдат
б
съби
ирани от махалите
м
в ЛЗП и транспорти
ирани до
Работниц
добивния
я участък с автобус, като ще се
е правят по 1 или 2 автобусни курса за
обслужва
ане трите дневни
д
сме
ени. Към ру
удника ще се движатт също и множество
м
частни автомобили
а
и, но не е вероятно
о това движение даа съвпадне
е с найнатоваре
ената част от
о дневния трафик в рамките на локалната
л
ппътна мреж
жа.
В сравне
ение с настоящите условия, ще
щ има ув
величение на движението по
пътищата
а в ЛЗП и РЗП.
Р
Селатта, които ще
е бъдат осо
обено засеггнати от движението
на превоззните средс
ства по мар
ршрута за придвижван
п
не на строиттелни материали са:
с.Скалака
а (вкл. махалите Побе
еда, Белагу
уш, Скалак и Копривниик), с. Къкл
лица (вкл.
махала Щърбина
Щ
и Кокошар), с. Овчари
и (вкл. Тайн
ник, Битовоо, Сойка, Върхушка,
В
Конско, Чобанка
Ч
1, Чобанка 2 и Синап), и с. Звъна
арка (вкл. махалите Лозино
Л
1,
Лозино 2 и Лозино
о. Селища
ата засегна
ати от мар
ршрута за транспорти
иране на
концентр
рата са с. Зв
вънарка, с. Токачка и гр.
г Момчилгград.
Трафикът няма да се
с увеличи д
дотолкова, че да пред
дизвика зад
дръствания, но ще се
о
пътноттранспортни
и произшествия и сблъсъци
и между
увеличи рискът от
щите в прое
екта и мест ните прево
озни средства, пешехоодци, велос
сипедисти
участващ
и животн
ни. Въпреки това про
оизшествия
ята има ве
ероятност д
да окажат вторични
въздейсттвия, като например
н
е
експлозии, пожари, ра
азливи на ггориво, пов
вреда или
блокиран
не на пътна
ата инфрасструктура. Работниците, които ппосещават местните
общности
и, също им
ма вероятн
ност да бъ
ъдат излож
жени на р искове, свързани с
движение
ето по пъ
ътищата, о
особено сблъсъци между
м
преевозни сре
едства и
пешеходц
ци. По отно
ошение на автомобилния трафикк, при изход
дните консу
ултации е
изразена
а особена загриженост
з
т за безопа
асността на
а общносттта в кв. Иззгрев, тъй
като деца
ата, нямащи опит с уввеличения трафик,
т
играят свобод
дно край пъттищата, а
освен това не навс
сякъде покр
рай пътища
ата в насел
леното мяссто има тро
отоари. В
ние училищ
щните автоб
буси пътув
ват до нача
алното учил
лище в с. Звънарка
допълнен
начесто сутрин
с
и следобед в ра
аботните дни.
Увеличен
ният обем на трафикка ще се отрази
о
отри
ицателно ввърху качес
ството на
пътищата
а. Все пак са предви
идени подобрения на пътя за д
достъп в уч
частъците
Звънарка
а-Победа. В резултат на това до
остъпът до махалите потенциално ще се
подобри.
Добитъкъ
ът и овцете
е се оставя
ят да се дв
вижат своб
бодно межд
ду местата за паша,
често безз придружи
ител, особе
ено край пъ
ътя за достъ
ъп между м
махалите на
а Скалак.
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Това пре
едставлява допълните
елен риск за движение
ето на преввозните сре
едства на
проекта и общността
а.
емисии и вибрациите
Шумът, праховите
п
е27 от траф
фика ще наарушат ком
мфорта в
домовете
е, които се намират
н
кр ай пътя.
Въздейсттвието върху общносстите и пъттищата по време на строителсттвото ще
бъде отр
рицателно и пряко, тъ
ъй като ще бъде оказа
ано от траннспортните дейности
по проеккта. Териториалният о
обхват ще се разшири до нациоонален, но ще бъде
предимно
о местен и регио
онален. Степен
С
на
а въздейсствие - умерено.
Продълж
жителността
а на въздей
йствието ще
е бъде пост
тоянна в етаапа на изгр
раждане и
ще продъ
ължи в ета
апа на експ лоатация. Увереностт
та в поява на въздейс
ствието е
висока.
Етап на експлоатац
е
ция
По време
е на етапа на експлоа
атация на проекта, изв
возването нна златно-сребърния
концентр
рат и доста
авките на м
ване ще геенерират около
о
920
материали и оборудв
пътувани
ия в година. Превозни
ите средств
ва ще вари
ират междуу 3.5 и 20 то
она. Тези
доставки са описани в таблица
а 2-12 по-д
долу, като е направенаа разбивка на всеки
авки:
вид доста
Таблица 2-12:
2
Тежкото
оварен траф ик от и до пл
лощадката на проекта

Материали
и

Очакван брой превозни средств
ва за период от 330
дни
Месечно
о

Годи шно

Концентра
ат – 10,000 т.//г. в 20-тонни
и
камиони

40

500

Реагенти и консуматив
ви:

10

120

Гориво – 150,000 л/г. (ц
цистерни,
500 л)

25

300

ОБЩО

75

920

чет на баззата на 28
8 дни/месец се очакв
ва, че прооектът ще генерира
При разч
допълниттелно около 3 ТМПС на ден28. В допълне
ение ще д
движат и множество
м
частни автомобили
а
и, но не е вероятно
о това движение даа съвпадне
е с найнатоваре
ената част от
о дневния трафик в рамките на локалната
л
ппътна мреж
жа
Въздейсттвията, описани за ета
апа на строителството се отнасятт също и за
а етапа на
експлоатация.
27

В рамкките на устан
новените норм
ми, определе
ени в одобрен
ния ОВОС, 20
010 г.
28 Генер
ралния план за
з организаци
ия на движен
нието ще бъде актуализиран преди наччалото на вся
яка фаза –
строител
лство, експло
оатация, затва
аряне и рехаб
н базата на идентифицир
и
раните подизп
пълнители
билитация, на
и транспортното обор
рудване (за материали
м
ио
отпадъци).
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Въздейсттвието вър
рху общно
остите и пътната
п
инфраструкттура по време
в
на
експлоатацията ще
е бъде отр
рицателно и пряко, тъй като щ
ще бъде окказано от
ртните дейн
ности по п роекта. Териториални
ият обхват ще се раззшири до
транспор
национал
лен, в зави
исимост отт крайната дестинаци
ия за преввоз на концентрата.
Степента
а на въздействието щ
ще бъде ум
мерена, тъй като учаастниците в пътното
движение
е ще са се адаптирали
и към тежко
отоварния трафик.
т
Проодължителността на
въздейсттвието ще бъде
б
непреккъснато и дълготрайно
д
о в етапа наа експлоата
ация и ще
продължи
и през етапа на затвваряне в по
о-малка сте
епен. Уверреността в поява на
въздейсттвието е уме
ерена
Етап на закриване
з
Характер
рът на въздействията о
от трафика
а ще бъде много
м
сходеен с тези, оп
писани за
строителната и експ
плоатацион
нна фаза, но
о ще има сравнителноо по-малки обеми на
ващ на нам
малените де
ейности, свъ
ързани с прроекта.
трафика, съответств
риториалниият обхват ще бъде
Въздейсттвието ще бъде отри цателно и пряко. Тер
национал
лен, в зави
исимост отт местопол
ложението на бъдещ ите съоръж
жения за
управлен
ние на отпад
дъците при
и затваряне
ето на обект
та. По степеен на възде
ействието
ще бъде незначително, порад
ди характер
ра на дейно
остите. Проодължителн
ността на
щ бъде кра
аткотрайнаа, като проя
явлението
въздейсттвието презз етапа на ззатваряне ще
ще се пр
ромени от постоянно
п
в често. Вер
роятността за проява на въздейс
ствието е
средна.
ел на оце
енен комп
понент: Ко
омунални услуги (в
водоснабд
дяване и
Показате
канализа
ация, елект
троенергия
я, телекому
уникации, енергия, оттпадъци)
Етап на подготовка
п
а и строите
елство
Водосна
абдяване и канализац
ция
Увеличен
ното населе
ение, порад
ди приходящите работ
тници и слуучайни канд
дидати за
работа в ЛЗП и осо
обено в Кр
румовград, ще натовари канализзационната система,
която функционира на ниско ни
иво.
Нуждите от вода съ
ъщо ще се увеличат с притока на
н населен ието към ЛЗП
Л
и поно към Кр
румовград. Въз основа на изх
ходните даанни, се счита,
с
че
специалн
водоснаб
бдяването ще
щ бъде в ссъстояние да
д се задоволи увеличченото търс
сене.
Електро
оснабдяван
не
Счита се
е, че капаци
итетът на е
електрическката мрежа е в състояяние да отгговори на
нараснал
лото търсен
не, свърза но с евенттуалното ув
величаванее на насел
лението и
необходи
имостта от доставки
д
за
а проекта.
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Телеком
муникации
Телекомууникационната инфр
раструктура
а има ка
апацитета да отгов
вори на
увеличен
ното търсене. Дружесството ще инсталира
а оптични кабелни линии
л
до
площадка
ата на проекта, което
о се счита за
з благоприятно за м
махалите в ЛЗП, тъй
като ще им осигури по-добър
р достъп до интернет
т. Освен тоова Дружес
ството се
а да осигури
и безплатен
н интернет в центъра на Крумовгград. Възде
ействията
ангажира
върху тел
лекомуника
ационната и
инфраструкктура се счи
итат за незнначителни.
Битови отпадъци
и
Битовите
е отпадъци, генериран и от проектта, ще бъда
ат събирании разделено
о (стъкло,
хартия, пластмаса
п
и метали) и ще бъдатт изхвърлян
ни съгласноо договори с фирми,
които има
ат разреши
ителни за уп
правление и рециклир
ране на отпаадъците (виж ОВОС
2010 г.).
С увелич
чаване на населениет
н
то количесттвото на битови отпад
дъци в ЛЗП
П също се
увеличи. Това ще окаже натовварване вър
рху общинс
ските служб
би за сметосъбиране
ци, в което п
понастояще
ем не се пр
рилагат меррки за монитторинг.
и депото за отпадъц
ху комунал ните услуги
и в етапа на
н подготоввка и изграж
ждане ще
Въздейсттвието върх
бъде отрицателно и непряко по
о отношени
ие на канализацията и битовите отпадъци,
о
азват, че те
ези услуги са
с на нискоо ниво. Що се
с отнася
тъй като изходните данни пока
муникациитте и електроснабдяваннето, възде
ействието
до водосснабдяванетто, телеком
се счита за незначи
ително, тъй като изход
дните данни
и показват, че тези усл
луги имат
иториалния
ят обхват на
н отрицатеелните възздействия
допълниттелен капацитет. Тери
ще бъде местен и регионален,
р
, ограничен
н до ЛЗП. Степента
С
наа въздейств
вието, без
не на смекч
чаващи ме
ерки, се сч
чита за уме
ерена. Проодължителн
ността на
прилаган
съответните въздей
йствия ще бъде кратккотрайна, но
н ще прод
дължи в пе
ериода на
ато има вероятнос
ст за увеличаване на насе
елението.
експлоатация, кога
а на въздей
йствието е ниска.
н
Увереносстта в поява
Етап на експлоатац
е
ция
Водосна
абдяване и канализац
ция
Населени
ието в ЛЗП
П ще се но
ормализира по време на етапа нна експлоаттация, но
въпреки това в срав
внение с иззходните ус
словия то ще
щ бъде заавишено. В резултат
щ се увели
ичат и отпа
адните води
и в канализ
зационната система, която
к
не е
на това ще
в добро състояние.
с
По същия
я начин нуж
ждите от во
ода ще нам
малеят в сравнение с еетапа на по
одготовка
и изграж
ждане, тъй като броятт на жител
лите ще се нормализиира. Въз основа
о
на
изходнитте данни, се
с счита, чче водосна
абдяването ще бъде в състояние да се
задоволи
и увеличено
ото търсене
е.
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Електро
оенергия
Населени
ието в ЛЗП ще намале
ее в сравне
ение с етап
па на изграаждане. Кап
пацитетът
на електропреносна
ата мрежа в ЛЗП се счита
с
за до
остатъчен зза задовол
ляване на
енергия на проекта.
нуждите от електрое
муникации
Телеком
Въздейсттвията
незначиттелни.

вър
рху

омуникацио
телеко
онната

инфраструктуура

се

сч
читат

за

Битови отпадъци
и
В етапа на експлоатация насселението в ЛЗП ще намалее, но въпрекки това в
ие с изход
дните усло
овия то ще
е бъде завишено, а увеличаването на
сравнени
битовите
е отпадъци ще на
атовари допълнител
д
ужби за
но общиннските слу
сметосъб
биране и де
епото за оттпадъци, в което понастоящем нее се прилагат мерки
за монито
оринг.
Въздейсттвието върх
ху комунал ните услуги
и в етапа на
н експлоаттация, без да бъдат
прилаган
ни смекчава
ащи мерки,, ще бъде отрицателн
но и непрякко по отнош
шение на
канализа
ацията и би
итовите отп
падъци, тъй
й като изходните даннни показватт, че тези
услугите са на ниско
о ниво. Що се отнася до
д водоснабдяването,, телекомун
никациите
роснабдява
ането, възд
действието се счита
а за незнаачително, тъй като
и електр
изходнитте данни по
оказват, че тези услуги имат доп
пълнителенн. Въздейсттвията ще
бъдат по
очувствани на местно и регионал
лно ниво, в рамките нна ЛЗП. Сте
епента на
въздейсттвие, без пр
рилагане на
а смекчава
ащи мерки, ще намалеее до незна
ачителна,
тъй като се очаква
а броят на
аселението да се нор
рмализира с намаляв
ването на
имата работна сила. П
Продължите
елността на
а съответниите въздей
йствия ще
необходи
бъде дъл
лготрайна и постоянна
а в етапа на експлоатация като щ
ще продълж
жи и през
етапа на затваряне. Увереносттта в поява
а на въздействието е нниска.
Етап на закриване
з
Натоварв
ването на общинскките комун
нални услуги (канал
лизация, общинско
о
сметосъб
биране и де
епониране, водоснабд
дяване и ел
лектроснабд
дяване) ще
е намалее
в процесса на закриване на проекта и връщане на броя н а населението към
изходнотто състояние.
Въздейсттвието върху комунал
лните услу
уги в етапа
а на закривване, без да
д бъдат
прилаган
ни смекчава
ащи мерки,, ще бъде отрицателн
но и непрякко по отнош
шение на
канализа
ацията и би
итовите отп
падъци, тъй
й като изходните даннни показватт, че тези
услугите са на ниско ниво . Както вече бе сп
поменато, що се оттнася до
бдяването, телекомуни
икациите и електроснабдяванетоо, въздейсттвието се
водоснаб
счита за
а незначиттелно. Възд
а ще бъда
ат почувсттвани на местно
м
и
действията
регионал
лно ниво, в рамките н а ЛЗП. Сте
епента на въздействие
в
е, без прил
лагане на
смекчава
ащи мерки, ще оста
ане незначителна, тъ
ъй като сее очаква броят
б
на
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населени
ието да се
е нормали зира до изходните
и
нива. Прод
одължителността на
съответните въздей
йствия ще б
бъде кратко
отрайна и по
остоянна в етапа на за
акриване.
ва на възде
ействието е ниска.
Увереносстта за появ
Показате
ел на оцене
ен компоне
ент: Услуги
и, свързани с отдих и развлече
ения
Етап на подготовка
п
а и строите
елство
Въздейсттвията върх
ху ловните
е и туристи
ически дейн
ности е опиисано в ра
аздела за
земеполззване.
С увели
ичаване на
а населени
ието на ЛЗП
Л
ще се
с увеличии и търсе
енето на
развлека
ателни дейности, катто спортове
е, културни
и и развлеекателни дейности.
д
Проучван
нето на базовите усл
ловия показзва, че инф
фраструктуурата за оттдих не е
добре развита, тъй като търсен
нето е малкко.
Въздейсттвието вър
рху развле
екателните дейности
и в етапаа на подго
отовка и
изгражда
ане ще бъд
де положиттелно и неп
пряко, тъй като увелииченото тъ
ърсене на
развлека
ателни дейн
ности ще ссе отрази благоприятн
б
но на качееството на живот на
хората и на икономи
иката. Възд
действието ще бъде почувстваноо в рамките
е на ЛЗП епен на въздействие
в
е - незна
ачително.
на месттно и реггионално н
ниво. Сте
Продълж
жителността
а на въздей
йствието ще
щ бъде кра
аткотрайна,, но ще про
одължи и
през периода на експлоатация
я, като ще се проявяв
ва рядко. У
Увереността
а в поява
на въздействието е висока.
Етап на експлоатац
е
ция
Въздейсттвията върх
ху ловните
е и туристи
ически дейн
ности е опиисано в ра
аздела за
земеполззване.
Броят на
а населени
ието ще се
е нормализзира, но хо
ората с по--голям раззполагаем
доход ще
щ бъдат повече, п
поради уве
еличената заетост. Следовате
елно има
вероятно
ост търсене
ето на раззвлекателни
и дейности, като спо ртни съоръ
ъжения и
културни дейности, също да се
е увеличи.
Въздейсттвието върх
ху развлека
ателните де
ейности в етапа на екссплоатация
я ще бъде
положите
елно и непряко, тъй ккато нивата на търсе
енето ще ссе нормализират, но
местната
а работна сила ще раззполага с доходи,
д
койт
то да отдел
ля за развл
лекателни
дейности
и. Въздейсттвието ще бъде почув
вствано в рамките
р
наа ЛЗП - на местно и
регионал
лно ниво. Степен н
на въздействие - незначител
н
но. Потенциалното
въздейсттвие ще бъ
ъде дългос рочно в еттапа на екс
сплоатацияя и ще се проявява
рядко. Увереността
а в поява на
а въздейств
вието е висо
ока.
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Етап на закриване
з
Със закр
риването на
н проекта
а и рекулттивацията земята им
ма вероятност във
възстано
овяването на терена да бъдатт включени и развл
лекателни функции.
Възможностите за лов и тур
ристически дейности ще бъдат възстановени след
закриване на проектта.
на бъде нуж
жна, домаки
инства вечее потенциално няма
Тъй като работна сила няма н
н
доходи,
д
коитто да отдел
лят за развл
лекателни д
дейности.
да имат надеждни
Въздейсттвието върх
ху развлеккателните дейности
д
в етапа на закриване ще бъде
нулево, тъй
т
като ра
аботниците ще намаля
яват, а дох
ходите им щ
ще спрат, търсенето
т
ще отпад
дне изцяло. Въпреки това с възстановяван
нето на террена е възм
можно да
бъдат съ
ъздадени други
д
потен
нциални въ
ъзможности за отдих. Въздейств
вието ще
бъде месстно и регио
онално. Сте
епен на възздействие - незначитеелно. Потенциалното
въздейсттвие ще бъд
де краткоср
рочно в ета
апа на закри
иване и щее се проявява рядко.
Увереносстта в поява
а на въздей
йствието е висока.
в
Мерки за
а смекчава
ане и остат
тъчни въз
здействия
я
Следните
е мерки са приложени
и от компан
нията с цел намаляванне на възде
ействията
и прилага
ане на меркки, свързан и с ОК:





Генер
рален план
н за органи
изация на движениет
то (Доклад на АМЕК A150-14R2244
4), 2014 г.
План за готовнос
ст и реакци
ия при бедсттвия и авар
рии (Доклад
д на АМЕК A150-14A
2), 2014 г.
R2262
База данни
д
на План за обуччение и раззвитие, 2013
3 г.
План за управле
ение на общ
щественото здраве, безопасност и сигурностт (Доклад
МЕК A150-14
4-R2257), 2
2014 г.
на АМ

с
с
Основнитте цели на смекчаващ
ите мерки са:
 Огран
ничаване на
а степента на въздейс
ствието вър
рху местниите инфрасттруктурни
услуги
и в ЛЗП;
 Приве
еждане в съответстввие с общите изискв
вания за иинфраструкктурата и
работтниците във
в всички ета
апи на прое
екта;
 Огран
ничаване на
н въздейсствието въ
ърху качеството на пътищата, както и
намал
ляване на въздействие
в
ето върху участниците
у
е в движениието;
 Подоб
бряване на устойчивосстта на засе
егнатите об
бщности слеед закриван
нето; и
 Насър
рчаване и подкрепа
п
на
а Общината
а за подобр
ряване нивоото на подд
дръжка на
инфра
аструктуратта в ЛЗП.
чертае, че докато про
оектът се съобразява със собств
вените си
Важно е да се подч
раструктура
а и услуги, не трябва
а да изземвва отговорн
ността на
изисквания за инфр
а
за
поддръ
ъжка
на
ме
фраструктур
ра.
Вместо
т
това
компа
анията
ще
стната инф
общината
формира
а партньорс
ства с общ
щината и други заин
нтересовании страни, които да
спомогна
ат за подобр
ряване и ин
нфраструктурата на ус
слугите.
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Оценен компонент
к
: Пътища и транспор
рт
Мерки за
а смекчава
ане на възд
действията в етапите на подго
отовка, изграждане,
експлоаттация и зак
криване
Следните
е смекчаващ
щи мерки сса приложим
ми за всички етапи на проекта:


Генер
ралният пла
ан за орган
низация на
а движение
ето (Доклад
д на АМЕК A150-14R2244
4) ще бъде
е актуализи
иран, прило
ожен и ще се извърш
шва монито
оринг. Поспеци
иално, ще се извърш
шва поставя
яне на съо
ответната ппътна марккировка в
ЛЗП, както и на определен ите чувстви
ителни места, напр. наачалното училище в
ънарка, бол
лницата в К
Крумовград, на опреде
елените месста за прес
сичане на
с. Звъ
животтни, както и в населени
ите места в ЛЗП и РЗП
П.



Поста
авяне на по-здрава о
ограда окол
ло игрищет
то на начал
лното учил
лище в с.
Звъна
арка.



Перио
одична проверка и под
ддръжка на всички пре
евозни сред
дства;



Инстр
руктиране на
н всички во
одачи на превозни средства отноосно потенциалните
риско
ове от пътнотранспорттни произшествия, свъ
ързани с меестните уча
астници в
движе
ението, кактто и текущо
о обучение по безопас
сност на дввижението и редовна
прове
ерка за употтреба на ал
лкохол;



Компа
анията и избраните
и
ли следва да разраб
ботят и иззпълняват
изпълнител
прогр
рама за във
веждане в р
работния процес, вклю
ючително К
Кодекс за поведение
за вси
ички работн
ници, които
о са пряко свързани с проекта (ккакто е посо
очено погоре).. В Кодекса
а за повед
дение трябва да се обърне
о
вниимание на следните
аспеккти във връззка с органи
изацията на
а движение
ето по пътищ
щата
o

Зачитане на
н местните
е жители

o

Спазване на
н Генерал
лния план за
а организац
ция на движ
жението;

o

Определян
не на дисц
циплинарни
и мерки пр
ри нарушааване на кодекса
к
и
правилникка на компан
нията;

o

При устан
новяване н
на наруше
ение на Кодекса
К
за поведени
ие срещу
работника се прилага
а дисципли
инарна проц
цедура, кояято може да
д доведе
ние;
до уволнен



нт на пъттищата, кой
йто включва отбивки
и покрай пътните пл
латна
Ремон
улесн
няване раззминаванетто на пре
евозните средства. Сътруднич
чество
Общи
ината и Изп
пълнителна
а агенция "Пътища" за
а мониториинг на качес
ството
инфра
аструктуратта, подобр
ряване на инфраструктурата и разпреде
еляне
разхо
одите.



На ба
азата на ко
онсултация
я с община
ата и заинт
тересованитте страни, ще бъде
обсъд
дена удачно
остта на мя
ярка за изгр
раждане на телена огррада от дветте страни
на пъ
ътя в отсечкката от това
арния марш
шрут между кръстопътяя при с. Звъ
ънарка до
с. Поб
беда
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Извоззване на пр
реките и не
епреки раб
ботници с автобус,
а
с цел намал
ляване на
трафи
ика по пъти
ищата за до
остъп до пл
лощадката за
з добив. Т
Транспортир
рането на
тежки
и товари ще
щ се план
нира така, че да се избягват ппиковите часове на
трафи
ика и курсо
овете на уучилищните
е автобуси. Ще се изб
бягва или сведе до
миним
мум движен
нието на те
ежкотоварн
ни превозни
и средства през или в близост
до жи
илищни рай
йони в Крум
мовград и други
д
жилищ
щни районии, с цел нам
маляване
на потенциалнотто въздейсттвие върху местните жители,
ж
осообено тези,, които се
ат за уязвим
ми.
счита



Авари
ийна готовн
ност за реа кция в случ
чай на прои
изшествия и разливи на
н опасни
вещесства.



Обуче
ение на об
бщността по
о пътна бе
езопасност, или чрез отдела за връзки с
обществеността на Дружесството или чрез местн
на НПО, нассочено към
м уязвими
ата, особен
но в началн
ното училищ
ще в с. Звъ
ънарка), с
групи като деца (в училища
щта на по
одходящи м
мултимедийни материали, катоо например
р ролеви
помощ
игри/ттеатър, рад
дио и т.н.



Ангаж
жиране на общности те, чрез отдела
о
за връзки с обществе
еността и
прила
агане на оф
фициална процедура за подава
ане на жал
лби. Повиш
шаване на
освед
домеността сред соб
бствениците на животни отноосно потенциалните
фатал
лни рискове
е за свобод
дно движещ
щите се по пътищата
п
ж
животни.



Прила
агане на см
мекчаващи мерки по отношение
о
е на прах
намаляванне емисиите
по пътя за достъ
ъп до площа
адката, кактто е посочено в ОВОС
С 2010 г.



о засегнатите жители на махалитте и селата
а в ЛЗП и Р
РЗП да се определят
о
Пряко
като целева
ц
група за възм
можностите за заетост
т и други иннициативи, които са
част Плана
П
за ра
азвитие на о
общността..

Значимо
ост на ос
статъчнот
то въздей
йствие сл
лед прилаагане на мерките:
м
Въздейс
ствия, свъ
ързани с пъ
ътища и транспорт
т
т
След при
илагането на
н смекчава
ащи мерки остатъчнот
о
п
о въздейсттвие върху пътищата
и транспо
орта в етап
пите на изг раждане и експлоатац
ция се считта за слабо
о. В етапа
на закрив
ване това въздействие
е ще намалее до незна
ачително и пренебреж
жимо.
Показате
ел на оцене
ен компоне
ент: Комун
нални услуги
Смекчав
ващи мерки
и в етапа на
а подготов
вка, строит
телство и еексплоатац
ция
Ще бъдатт приложен
ни следните
е смекчаващ
щи мерки:


Компа
анията ще
е си сътр
рудни с Общината
О
за осигурряване на условия
комун
налните усл
луги (водосснабдяване
е и канали
изация, деппониране на
н битови
отпад
дъци) да не
е се прето
оварват и когато е необходимо - предосттавяне на
помощ
щ съвместн
но с Община
ата.
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Текущ
щ монитори
инг на договворите с иззпълнители, ангажиранни по проеккта, които
имат разрешите
елни за упр
равление и рециклир
ране на отппадъците, за да се
ониране на отпадъците
е.
гарантира правилното депо



еството да
а изследва възможно
остите за намаляване
н
е на потре
ебяваната
Друже
енерггия чрез ком
мпенсиране
е с енергия от възобно
овяеми изтоочници.

а закриван
Смекчав
ващи мерки
и в етапа на
не
Смекчава
ането ще се
е състои в о
осигуряване на обучен
ние на перссонала на Общината
О
(което се
е препоръчв
ва да започчне в етапа
а на експлоатация), с цел информираност
относно състояниет
с
о след закр
риване на проекта.
п
Значимо
ост на ос
статъчното
о въздейс
ствие сле
ед прилаггане на мерките:
Въздейс
ствия, свър
рзани с инф
фраструктурата на ко
омуналнитте услуги
Остатъчн
ното въздей
йствие, свъ
ързано с изп
ползването на комунал
лни услуги по време
на подго
отовка, изгр
раждане, е
експлоатаци
ия и закриване на п роекта се счита за
незначиттелно при положени е, че мер
рките за смекчаване
с
е бъдат адекватно
а
приложен
ни.
Показате
ел на оцене
ен компоне
ент: Услуги
и, свързани с отдих и развлече
ения
Смекчав
ващи мерки
и в етапа на
а подготов
вка, изграж
ждане и екссплоатация
я
Ще бъдатт приложен
ни следните
е смекчаващ
щи мерки:


Насоч
чване на со
оциални инввестиции къ
ъм активите за отдих в ЛЗП, като
о спортни
съоръ
ъжения, спо
ортни отбо
ори, спортни събития, местни ф
фолклорни ансамбли
а
(за песни
п
и та
анци) (като
о част от План на развитие на общно
остта), за
подси
игуряване целенасоче
еност на социалните
с
е инвестиц
ции и за избягване
и
едноккратни „бартерни“ плащ
щания.



Разгл
леждане на възможносстта за създ
даване на фитнес
ф
залаа за служиттелите по
проеккта и технитте семействва.

Както е посочено
п
по
о-горе, съгл
ласуване с Общината
О
на изграждаане на тури
истическа
хижа и буунгала, коитто да бъдатт използван
ни от общно
остта и ученниците.
Мерки за
а смекчава
ане на възд
действията
а в етапа на закриван
не
Смекчава
ането ще се състои в уточняване със заинтересоованите сттрани на
разглежда
ане на възм
можностите
е за превръ
ъщане на оп
перативнатаа площ на проекта в
зона за оттдих на общ
щността.

Доклад № A150-14-R22
271
Проект №
№: 7879140150

ОЦЕНКА НА ССОЦИАЛНОТО ВЪ
ЪЗДЕЙСТВИЕ
ДОПЪЛНИТЕЛЕЕН ИНФОРМАЦИ
ИОНЕН ПАКЕТ ЗА КРЕДИТИРАЩ
ЩАТА ИНСТИТУЦ
ЦИЯ (ДИПИ)
"ДЪН
НДИ ПРЕШЪС М ЕТАЛС КРУМО
ОВГРАД" ЕАД
ПРО
ОЕКТ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА
А НА ЗЛАТОСЪДЪ
ЪРЖАЩИ РУДИ , КРУМОВГРАД
Д - БЪЛГАРИЯ
НОЕМ
МВРИ 2014 Г.

Значимо
ост на ос
статъчното
о въздейс
ствие сле
ед прилаггане на мерките:
Въздейс
ствия, свър
рзани с усл
лугите за отдих
о
и раз
звлечения
Остатъчн
ните въздействия, свъ
ързани с инфраструк
и
ктурата за отдих, пре
ез всички
етапи ще
е бъдат незначителни.

2.7

Оценен компон
нент: Зд
драве (З
Здравни
състоян
ние на работницитте и общн
ността)

2.7.1

Резюме на същест
твуващото
о състояние на ОК

услуги,

здраво
ословно

Систематта на здра
авеопазван
не в Бълга
ария се уп
правлява оот държава
ата, като
съществууват
същ
що
и
частни
здравни
заведениия.
Наци
ионалната
здравноо
осигурителн
на каса фин
нансира бол
лници, клин
ники и другии здравни заведения
въз осно
ова на зад
дължителни
и индивиду
уални месе
ечни вноскки. Въпреки
и това е
известно, че здра
авните завведения в България
я не пол
лучават до
остатъчно
ране и фун
нкционират на ниско ниво. Изходн
ните даннии за селскитте райони
финансир
показват,, че общин
нските болн
ници са зле
е оборудва
ани и на иззпитват нед
достиг на
персонал
л. Съществу
ува също и отделна мрежа
м
от це
ентрове за спешна ме
едицинска
помощ – услуги за бърза
б
помо
ощ, координирани с те
елефон за спешни случаи 112,
пращат ква
алифициран
з спешна медицинскаа помощ. 28
2 такива
които изп
ни екипи за
центрове
е работят в 28-те обл
ластни гра
ада, включи
ително и в област Кърджали.
К
Капаците
етът за спеш
шен трансп орт по възд
дух е ограни
ичен.
В областтният центъ
ър Кърджал и има две многопрофилни болниици с общ капацитет
к
от 400 легла.
л
Осве
ен това в К
ржавна психхиатрична болница.
Кърджали има и дър
Болницатта в Крумовград има капацитет от 60 легла
а и здравн ите грижи покриват:
вътрешни
и болести, педиатрия , акушерств
во и гинеко
ология. Ням
ма обаче хи
ирургично
отделени
ие, психиатр
рична клин ика, а спосо
обността за
а реагиранее при спешн
ни случаи
е ограничена. Пр
ри изходни
ите консул
лтации е установенно, че бо
олничните
ния функци
ионират по
од средното
о ниво и хората
х
обиккновено иззбират да
съоръжен
използва
ат други болници в Кърджали и дори в София. В допълне
ение към
болницатта, в община Крумо
овград има
а редица общопракттикуващи лекари
л
и
стоматол
логични пра
актики.
Здравния
ят профил на насел
лението в ЛЗП пока
азва, че в селските
е райони
здравосл
ловното със
стояние на ххората е по
о-лошо от това
т
на град
дското насе
еление на
Крумовгр
рад. Въпреки това, сспоред дан
нни от проучваенто нна съществуващото
състояни
ие здравосл
ловното съ
ъстояние на
а хората в ЛЗП като цяло е добро, като
само с 16% от анке
етираните в извадката
а на социал
лно-иконом
мическото проучване
п
с имали зздравен пр
роблем в последните
п
е 2 години. Това се
на домаккинствата са
потвържд
дава и от изходните консултац
ции със заинтересовааните стран
ни, които
споделятт, че няма
ат сериозн
ни здравни
и проблеми
и и по прринцип отч
читат, че
качествотто на вод
дата и въ
ъздуха в ЛЗП
Л
е до
обро.
Наай-често ср
рещаните
регистрир
рани здрав
вни пробле
еми през последните две годинии са високко кръвно
налягане
е, следвано
о от грип и сърдечно
о-съдови за
аболяванияя. Установе
ено е, че
статистич
ческите данни за мон
ниторинг на
а заболявания като Х
ХИВ/СПИН и полово
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предаван
ни болести
и са оскъд
дни, това е потвърд
дено от ад
дминистрац
цията на
болницатта в Крумо
овград. Спо
оред НСИ обаче, пре
ез 2013 г. сса регистрирани 10
случая на
н сифилис
с в областт Кърджали
и, а даннит
те показваат, че проц
центът на
заболели
ите в Бълга
ария е сред
д най-нискитте в света. Това би моогло да се дължи на
ограниче
ения капаци
итет за изсл
ледвания в болниците
е, което е уустановено по време
на консул
лтациите за
а установявване на същ
ществуващо
ото състоянние.
2.7.1.1. Оценка на възд
действията
а (в етап
пите на подготовкка, строи
ителство,
з
Здравни услуги, здравослов
з
вно състо
ояние на
експлоаттация и закриване)
работниц
ците и общ
щността
Таблица 2-13:
2
Оценка на здравнитте ефекти
Резюме

Подготовка/И
П
Изграждане

Експлоатац
ция

Закриване

Дейност по
о
проекта/Ин
ндикатор

Натоварване
Н
на сектора
на
н здравните услуги
Дейности
Д
по ппроекта и
входяща
в
мигр
рация, които
водят
в
до увел
личаване на
здравните възздействия

Натоварван
не на
сектора на здравните
услуги
Дейности по проекта
и входяща миграция,
които водят
т до
увеличаван
не на
здравните
въздействия

Натоварване
е на
сектора на
здравните ус
слуги
Дейности по проекта
и входяща миграция,
м
които водят до
увеличаване
е на
здравните
въздействия
я

Тип на
въздейств
вието

Непряко
Н

Непряко

Непряко

Заинтересо
овани
страни

Работниците
Р
в мината,
приходящи
п
ра
аботници,
местни
м
общно
ости,
медицински
м
ра
аботници

Работницит
те в
мината, при
иходящи
работници, местни
общности,
и
медицински
работници

Работниците
ев
мината, прих
ходящи
работници, местни
м
общности,
медицински
работници

вото е в съ
ъстояние да
а осигури незабавна
н
първа
п
помоощ на обеккта, но за
Дружеств
всички медицински услуги ще бъде изпо
олзвана бол
лницата в К
Крумовград
д. Както е
о по-горе, в резултат о
от изграждането на про
оекта насел
лението в ЛЗП
Л
ще се
посочено
увеличи, което има
а вероятно
ост да увел
личи риска
а от заразнни болести
и и други
ания (включ
чително уве
еличаване на социалн
ните заболяявания). Де
ейностите
заболява
по проеккта биха мо
огли да уве
еличат риска от незар
разни болеести и нара
анявания,
свързани
и с пътноттранспортн и произше
ествия и други
д
инцииденти, свъ
ързани с
проекта. Необходим
мото лечен
ние ще до
оведе до допълнител
д
лно натоварване на
б това е н
натоварена.
систематта, която и без
Показате
ел на оцене
ен компоне
ент: Здрав
вни услуги
Етап на строителст
с
тво
дящи рабо
Входяща
ата миграция на пря
яко и непряко заети
ите (приход
отници и
случайни
и кандидати), както и здравосл
ловните пр
роблеми наа работниците, ще
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увеличатт потенци
иалното н
натоварван
не на медицински
м
ите
Крумовгр
радската бо
олница, коятто функцио
онира с нисъ
ък капацитеет.

отдел
ления

в

Въздейсттвието дейн
ностите по проекта и работницит
те, свързанно с допълн
нителното
натоварв
ване на бол
лничната ин
нфраструкттура в Крум
мовград щее бъде отри
ицателно.
Към мом
мента на разработва
ане на на
астоящия доклад
д
им
ма информация, че
компания
ята ще ос
сигури фи
инансиране на болницата, за да съдейства за
облекчав
ване на наттоварванетто върху зд
дравната инфраструкттура. Въпреки това,
без прил
лагане на смекчаващ
щи мерки, степента
с
на въздейсттвието се счита за
значителна, тъй като болницатта функцион
нира на мно
ого ниско нииво, при не
едостиг на
ане и персо
онал, в допъ
ълнение към което в района
р
нямаа други алттернативи
оборудва
за медиц
цинска пом
мощ. Теритториалният обхват на
а въздействвие е регионален с
вероятно
ост да се ра
азшири до областен, тъй
т
като ко
огато Крумоовградската
а болница
не е в съ
ъстояние да
а се справи с вида заб
боляване ил
ли нараняваане, ще се прибегне
до услуги
ите на бол
лницата в К
Кърджали. Продължит
телността на въздейс
ствието е
краткотра
айна, но ще
щ продълж
жи и в ра
амките на етапите наа експлоатацията и
затварянето. Често
отата на в ъздействие
ето ще бъде постояннна. Увере
еността в
ието е сред
дна.
поява на въздействи
е
ция
Етап на експлоатац
В етапа на
н експлоаттация броятт на населе
ението ще намалее
н
и ппоради тази
и причина
натоварв
ването върх
ху болница
а в Крумовгград също ще намалеее. Въпреки
и това за
дейности
ите по про
оекта все още бъде
е необходи
има медиц
цинската помощ на
Крумовгр
радската бо
олница във връзка със
с здравосло
овни пробл еми на раб
ботниците
и при спе
ешни случаи
и.
Без при
илагане на
н
смекча
аващи ме
ерки възде
ействието върху здравната
з
инфрастр
руктура ще
е бъде отр
рицателно, а територ
риалният м
му обхват ще бъде
местен и регионал
лен, въпре
еки че се
е счита, че в етапаа на експлоатация
циите на компанията в здравното
о заведение
е ще създаадат възмож
жности за
инвестиц
медицинсски грижи, които отго
оварят в по
о-голяма ст
тепен на ввида и честтотата на
медицинсските нужди. Независсимо от тов
ва, без при
илагане на смекчаващ
щи мерки,
степента на възд
действие се счита за умере
ена. Прод
дължително
остта на
д
раничена до
д периодаа на строителство.
въздейсттвието е дълготрайна
а и е огр
Честотатта на възд
действието
о ще бъде
е постоянн
на. Уверенността в поява
п
на
въздейсттвието е сре
една.
Етап на закриване
з
В етапа на
н закриван
не местната
а общност бъде
б
приви
икнала към определено ниво на
обслужва
ане, което би
б било по
остижимо са
амо с помо
ощ от странна на компанията, а
вероятно
о без помощ
щта на комп
панията кач
чеството на здравната инфрастру
уктура ще
се влоша
ава с течени
ие на време
ето.
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Въздейсттвието вър
рху здравн
ната инфр
раструктура
а ще бъд
де отрицаттелно, а
територи
иалният обх
хват ще бъ
ъде на мес
стен, регион
нален и еввентуално областен.
о
Степента
а на възд
действие се счита за умерена. Прод
дължително
остта на
въздейсттвието е кр
раткотрайно
о/дълготрай
йно, а честотата постооянна в за
ависимост
от време
ето, необх
ходимо на болницата
а и Общин
ната да сее приспосо
обят към
промянатта, настъпи
ила след за криване и спиране
с
на финансираането. Веро
оятността
за проява на въ
ъздействиетто е умер
рена. Важ
жно е да се отбел
лежи, че
елността на
н заинтере
есованите страни, по
о-специалноо на Общи
ината ще
чувствите
бъде виссока. Това се дължи
и на придо
обитата зависимост зза финансиране на
местната
а болница от
о страна на
а компаниятта.
Мерки за
а смекчава
ане и остат
тъчни въз
здействия
я
Следните
е мерки са въведени о
от Дружеството с цел намаляванне на потенциалните
въздейсттвия, свърза
ани с този п
показател на
н ОК:
Дружеств
вото е поел
ло ангажим
мент за обновяването
о на сградаата на бол
лницата в
Крумовгр
рад.
Основнитте цели на смекчаващ
с
с както сле
едва:
ите мерки са


Огран
ничаване на
а степента на въздейс
ствие върху Крумовграадската болница;



Подоб
бряване на
а устойчиво
остта на бо
олничното заведение след закр
риване на
проеккта;



Насър
рчаване и подкрепа н
на правите
елството и Общината за подобр
ряване на
медиц
цинската ин
нфраструкттура и услугги.

Смекчав
ващи мерки
и в етапите
е на подгот
товка, изграждане и еексплоатац
ция
Мерките за смекчаване ще вкл
лючват:


оставяне на
н финанссова помощ
щ на Крум
мовградскатта болница
а, с цел
Предо
подоб
бряване съ
ъществуващ
щите услу
уги, обору
удване и инфрастру
уктура в
отдел
ленията. Акко работниц
ците се нуж
ждаят от до
опълнителнни специални грижи,
те ще
е бъдат транспортиран
ни до подхо
одяща болница в странната.



Осигууряване на линейка за
а нуждите на проекта
а, която щее бъде баззирана на
площадката на проекта.
п



ържане на
а връзка с Крумо
овградската
а болницаа и Наци
ионалната
Поддъ
здрав
вноосигуриттелна каса
а за проа
активно ид
дентифицирране на бъдещите
б
здрав
вни нужди на
н местните
е общности и здравнит
те проблемии на работн
ниците.



Въвеж
ждане на процедури зза спешна медицинска
м
а евакуацияя в случай на нужда
от спе
ешна медиц
цинска помо
ощ.
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Смекчав
ващи мерки
и в етапа на
а закриван
не
Мерките за смекчаване ще вкл
лючват:


ота с Крумо
овградската
а болница и общинатаа за осигур
ряване на
Съвместна рабо
ата подготв
веност за е
етапа, в който финансирането оот проекта ще бъде
тяхна
спрян
но.



Съдействие при
и търсене н
на финанси
иране от други източнници, ако такива
т
са
ане способ
бността на болницатаа да прод
дължи да
необхходими, за осигурява
предо
оставя същ
щото ниво н
на обслужва
ане, както по време нна строител
лството и
експл
лоатацията, след като мината бъд
де закрита.

Значимо
ост на ос
статъчнот
то въздей
йствие сл
лед прилаагане на мерките:
м
Въздейс
ствия, свъ
ързани със здравнит
те услуги
Значимосстта на осттатъчното д
действие сл
лед прилаггане на смеекчаващите
е мерки в
етапите на
н подготов
вка/изгражд
дане и експлоатация ще
щ бъде неззначително
о. В етапа
на закрив
ване остатъ
ъчното възд
действие ще бъде незн
начително.
Показате
ел на оцене
ен компоне
ент: Здрав
вословно състояние н
на работни
иците и
общносттта
През жиззнения цикъ
ъл на проектта ще има три
т потенци
иални здраввни въздей
йствия:


Зараззни болестти (като пттичи грип, паразитни червеи и полово предавани
инфекции като ХИВ
Х
/ СПИН
Н);



Незар
разни бол
лести (по
о-специално
о сърдечно-съдови
забол
лявания) и хранителни
х
и разстройства);



Телессни повреди
и (включите
елно кратко
отрайни и дълготрайнии увреждани
ия);

и

пираторни
респ

.
Заразни болести
оятност от разпростра
анение на заразни бо
олести среед местните
е жители,
Има веро
като ХИВ
В/СПИН, пол
лово преда
авани болес
сти и туберккулоза. Товва въздейсттвие може
да се дъ
ължи на потенциални
и социално
о-икономически фактоори, като например
н
увеличав
ване на приходящите ххора, които се установ
вяват в Крум
мовград с неоткрити
н
или латентни заболявания, усл
ловия на жи
ивот, лоша хигиена наа хранене, както
к
и на
и проблеми
и, които ув еличават податливос
п
тта към зааразни забо
олявания.
социални
Степента
а на разпро
остранение на ХИВ и полово
п
пред
давани бол
лести в ЛЗП
П и РЗП е
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неизвестна, като по
п време н
на изходни
ите консулт
тации са уустановени оскъдни
лства за съ
ъществуван
нето на про
оституция в общносттаа. Сигурно
о е обаче,
доказател
че време
енният при
иток на ра
аботници може
м
да повиши
п
рисска от инф
фекции и
разпространение на
а ХИВ/ СПИ
ИН, полово
о предавани
и болести. Други забо
олявания,
а вероятнос
ст да се уве
еличат са чревните
ч
ин
нфекции и ггрипа..
които има
Незаразн
ни болест
ти и хранит
телни разс
стройства
Възможно е увелич
чаване на ззаболеваем
мостта от незаразни
н
б
болести в местните
и, както и сред ра
аботниците
е. Причина
а за товаа могат да
д бъдат
общности
потенциа
алните еми
исии във вводата и замърсяван
з
нето на поочвата и водите
в
от
проекта и свързанитте с него тр
ранспортни дейности. Възможно
В
е и разпрос
странение
на храниттелни разсттройства ср
ред работни
иците или хората
х
от об
бщността.
Телесни повреди, безопасно
б
ст и сигур
рност
Работниц
ците по про
оекта има ввероятност да получат
т претърпятт трудови злополуки
з
в процесса на рабо
ота вследсствие на непредвиде
н
ни рисковее, като повреда на
оборудва
ането или разливи
р
на
а химически
и/отпадни вещества,
в
ккакто и спе
ецифични
рискове за
з жените. Освен товва има поте
енциален риск от нараанявания и смъртни
случаи на
н работници или ме
естни жител
ли при път
тнотранспо ртни произзшествия,
свързани
и с пътния трафик по
о проекта и с работни
иците, коитто живеят в близкия
град.
Охраните
елите (нев
въоръжени)), работещ
щи на пл
лощадката или изпъ
ълняващи
дейности
и от името на компани
ията създа
ават потенц
циален рискк от наруш
шаване на
човешкитте права пр
ри евентуал
лни конфрон
нтации.
Pre Cons
struction an
nd Construc
ction Phase
e
С рязкото
о нарастване на насе
елението в етапа на строителств
с
вото същес
ствува поголям ри
иск от разпр
ространени
ие на зараззни болести
и. В този еетап има ве
ероятност
търсещитте работа, които миггрират към района, да
д се засел
лят в Крум
мовград и
затова рискът за гр
рада е по-гголям. В до
опълнение към това ссъществува
а риск от
ания на раб
ботници и или
и членове на общноостта, вслед
дствие от
физическки наранява
пътнотра
анспортни произшесттвия с пре
евозни сре
едства на проекта, както и
професио
онални рис
скове. Вероя
ятността отт хранителн
ни разстроййства е мал
лка, но не
трябва да
а се изключ
чва.
Тези възд
действия се
е считат за
а отрицател
лни, а терит
ториалният им обхват е местен
и региона
ален, ограничен до зон
ната на про
оучване, тъй като е свъ
ързан с възздействие
върху общността на
а Крумовгра
ад. Продъ
ължителнос
стта на възд
действието
о ще бъде
айна, ограничена до пе
ериода на строителств
с
во, когато м
миграционният поток
краткотра
ще е на
ай-голям и то ще се
е проявява
а рядко. Степента
С
нна въздейс
ствието е
значителна, а вероя
ятността - уумерена. Ве
ероятността
а обаче би м
могла да се
е увеличи
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до голям
ма или евентуално да
а намалее на малка, въз основва на допъ
ълнителни
данни за профила на заболява
анията пред
доставени от
о здравнитте органи.
Етап на експлоатац
е
ция
Проектътт ще работи в нормал
лен режим в този етап
п броят на население
ето ще се
доближи до базовата ситуация
о ако канди
идатите за работа, кои
ито не са
я, тъй като
ети, ще напу
уснат район
на в търсен
не на други възможноссти.
били нае
С намаля
яване на на
аселението
о рискът от разпростра
анение на ззаразни бо
олести ще
намалее,, но ще остане
о
рисскът от не
езаразни болести в резултат от
о малко
вероятно
ото освобож
ждаване е
емисии в аттмосферата
а и замърссяване на почвата
п
и
подземни
ите води от
о дейносттите по пр
роекта. Тов
ва се отнаася и за риска от
физическки наранява
ания на раб
ботници и или
и членове на общноостта, вслед
дствие от
пътнотра
анспортни произшеств
п
вия с превозни средства на прое кта, както и трудови
злополукки. Въздействията се
е считат за отрицателни, с обхват на местно,
регионал
лно и обла
астно ниво - тъй като
о концентр
ратът ще ссе транспортира до
Момчилгр
рад. Продъ
ължителносстта на възд
действието е дълготраайна и посттоянна за
периода на експло
оатация. Сттепента на
а въздействието ще остане зна
ачителна,
лните под
добрения в стандарта на жиивот и ни
ивото на
въпреки потенциал
ание, като например
р повишава
ане на ин
нформираноостта на местната
образова
общност относно бе
езопасносттта по пътищ
щата, порад
ди естествоото на дейн
ностите в
ения цикъл
л на проекта. Въпрекки това няккои групи и лица в
този етап от жизне
дължат да
а бъдат мн
ного по-уязвими, катоо възрастни
ите хора,
общносттта ще прод
жените и младежите. Въздей
йствието ще
щ се проя
явява рядкко. Вероятн
ността от
появата му може да
д се увел
личи до го
оляма, ако Дружествоото и реги
ионалните
р
ссъвместно за установяване нна профи
илите на
здравни органи работят
аемост.
заболева
Етап на закриване
з
Очаква се
с да намал
леят рисковвете, свърза
ани с незар
разни болессти, произттичащи от
малко ве
ероятното освобожда
аване еми
исии в атм
мосферата и замърся
яване на
почвата и подземните води от дейностите
е по проекта
а. Същото ссе отнася и за риска
от разпро
остранение
е на заразни
и заболява
ания в етапа
а на закривване, тъй ка
ато броят
на населението ще върне към изходните нива, с ма
алки и врем
менни в дви
ижения на
ци, свързани с извежда
ането от екксплоатация
я и приключчване на де
ейностите
работниц
по проеккта. В етап
па на закр
риване същ
ществува ри
иск от физзическо на
араняване
вследств
вие от дейно
остите по п роекта.
Въздейсттвието в етапа
е
на ззакриване се счита за
з отрицаттелно. Обх
хватът на
въздейсттвието ще бъде
б
месте
ен и регион
нален. Степ
пента ще наамалее до умерена,
поради естеството
е
на дейносстите. Прод
дължително
ост - кратккотрайна и с редки
проявлен
ния. Уверен
ността в поя
ява на възд
действието е средна
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Мерки за
а смекчава
ане и остат
тъчни въз
здействия
я
Следните
е мерки са въведени от компани
ията с цел намаляванне на потенциалните
въздейсттвия, свърза
ани с този п
показател на
н ОК:


Компа
анията е по
оела ангаж
жимент за обновяванет
о
то на сград
дата на бол
лницата в
Крумо
овград.



Компа
анията е провела
п
пр
рограма за мониторинг на състтоянието на водата
въздууха и почвитте и е съста
авен изходе
ен профил на трите реецептора



Компа
анията е ос
сигурила сл едните рес
сурси:
o

Ге
енерален план
п
за орга
анизация на
а движението (Доклад на АМЕК A150-14A
R
R2244)

o

План за гото
П
овност и реа
акция при бедствия
б
и аварии
а
(До клад на АМ
МЕК A15014
4-R2262), 2014
2
г.

o

План за упра
П
авление на обществен
ното здраве
е, безопасноост и сигурност
(Д
Доклад на АМЕК
А
A150--14-R2257),, 2014 г.

o

Пл
лан за анга
ажиране на заинтересо
ованите стр
рани (ПАЗС
С за Проект за добив
и преработка
а на златосъ
ъдържащи руди, издад
ден от ДПМ
МК), 2014 г.

o

П
План
за разв
витие на об
бщността

Целта на
а мерките за
а смекчаван
не е, както следва:


Свежд
дане до минимум на р
разпростран
нението на болести чррез ефектив
вни мерки
за кон
нтрол и нам
маляване ввъздействието на заболяваниятаа върху здр
равето на
свърззаните с проекта рабо
отници и ме
естните общ
щности до ввъзможно най-ниска
н
степе
ен.



Също
о така мини
имизиране вероятносттта от инци
иденти на рработното място
м
и в
местн
ните общно
ости и защ
щита на раб
ботната сила и общееството, особено на
тези, които се сч
читат за по--уязвими къ
ъм подобни въздействиия.



Осигууряване на достъп до б
безопасни вода,
в
храни
и и чист възздух.



Гаран
нтиране, че не се случчва наруша
аване на човешките пррава и охра
анителите
на ком
мпанията са
а получили
и адекватно обучение.

Общи ме
ерки за сме
екчаване
Заразни болести
Предлож
жени са след
дните мерки
аване:
и за смекча
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Съдействие на местните зздравните органи в кампаниите
к
е за повишаване на
о заразнитте болести
и, включитеелно ХИВ//СПИН и
информираносттта относно
во предаван
ни болести..
полов



Просл
ледяване на
н здравнитте проблем
ми на работ
тниците чреез редовни
и срещи с
предсставители на Крумоввградската болница и евентуал
лно чрез съвместни
рутин
нни кампани
ии за събир
з
ране и споделяне на анонимни данни за здравните
услуги
и между болницата
б
в Крумов
вград, отде
ела за оххрана на труда
т
на
Друже
еството и представите
п
ели на рабо
отниците. По такъв наачин ще мо
оже да се
създа
аде по-добр
ра представва за насто
оящите и бъ
ъдещите нууждите от здравни
з
и
социа
ални грижи.



Проуч
чване и пр
ровеждане на диалог с работни
иците относсно значим
мостта на
пробл
лема за пре
едпазните ссредства в половото общуване.
о
За целта следва
с
да
се по
отърси съдействието
о на Крум
мовградскат
та болницаа за съби
иране на
анони
имни статис
стически да
анни и просл
ледяване на
н полово п редаваните
е болести
сред работниците по п
проекта. Това
Т
може
е да нал
ложи пред
доставяне
з
ангажи ране на специалис
ст по секксуално здраве в
финансиране за
овградската
а болница.
Крумо



Прила
агане на пр
роцедура за
а подаване на жалби от страна наа общността
а.



Изготтвяне и пр
рилагане н
на План за смекчаване на въ
ъздействията върху
уязвимите групи.

ни болест
ти
Незаразн
и за смекча
Предлож
жени са след
дните мерки
аване:


Заявя
явяване за включване в Комитета
а за реакция
я при извъннредни ситу
уации.



Създа
аване на яс
сна процедуура и прото
окол за извънредни сиитуации, ука
азания за
преве
енция, готтовност и реакция, изрично включващ
щи проце
едура за
уведо
омяване на общността
а, установяване на ро
оли и отговоорности на
а ключови
органи на общно
остите и общ
щината.



з аварийна
а готовностт и реакция (2014 г.).
Запоззнаване с и прилагане на Плана за



Повиш
шаване на информира
аността отн
носно здравословнитее начини на
а живот с
акцен
нт върху алкохол, личн
на хигиена и хигиена на храненеето, заразни
и болести
(вклю
ючително БП
ПП, сексуал
родуктивно здраве) и незаразни болести.
лно и репр
Монитторинг на жилищните
ж
е условия на
н приходящ
щите работтници, коитто живеят
под наем.



агане на мерките, п
посочени в ОВОС (2010 г.) за намаля
яване на
Прила
потен
нциалните въздействи
в
ия върху ка
ачеството на
н водата, въздуха и почвата,
включ
чително теккущ монито
оринг на рец
цепторите и оповестявване на реззултатите
в общ
щността.
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Телесни повреди, безопасно
б
ст и сигур
рност
Предлож
жени са след
дните мерки
и за смекча
аване:


Разра
аботване на
а правилни
ик за безопа
асност и здраве и меррки в съответствие с
добра
ата произв
водствена практика за предот
твратяванее на инци
иденти и
наран
нявания, пр
роизтичащи
и от или св
вързани с, или възниккващи в пр
роцеса на
работта. Идентиф
фициране н
на потенциалните рис
скове за рааботниците,, особено
на теззи, които са
а животозасстрашаващ
щи; осигуряв
ване на преевантивни и защитни
мерки
и, включите
елно рефор
рмиране, иззменение или
и
елиминниране на опасни
о
на
услов
вия работн
ното мястто; осигуря
яване на непрекъсннато обуч
чение по
безоп
пасност и зд
драве на ра
аботниците
е; дискретно
о документииране и отч
читане на
трудо
овите злопо
олуки, болессти и инцид
денти.



Създа
аване на служба
с
за охрана на
а труда в компаниятта, която да
д следи
факто
орите на работната среда и въздействието им ввърху здра
авето на
работтниците. Съ
ъщо така р
разработване на план
н за безопаасност и здраве
з
на
работтното място
о.



Разра
аботване на Кодекс зза поведение (както е посоченоо при смекч
чаващите
мерки
ите в предишните разд
дели), който
о да бъде подписван оот всички сл
лужители,
включ
чително изп
пълнители.



Разра
аботване на
н регистър
р на политтиките на компаниятаа по отнош
шение на
човеш
шките права
а за да се гарантира, че прават
та на рабоотниците и местната
общност (където това е приложимо
о) не са нарушени
н
оот някой аспект
а
от
остта на ком
мпанията. С
Създаване на първона
ачален проц
цес на преглед за да
дейно
се гар
рантира, че
е процедури
ите на компанията по отношение
о
на човешки
ите права
остав
ват актуални
и, и практикките отговарят на възп
приетите поолитики.



Редов
вна поддр
ръжка и п
проверка на
н превозн
ните средсства, обуч
чение по
безоп
пасност на водачите и контрол на
а стриктнот
то прилаганне на огран
ниченията
на сккоростта, вкключително
о гореща телефонна
т
линия, на която життелите на
местн
ните общно
ости да се о
обаждат, акко счетат, че поведениието на дад
ден водач
на пътя е опасно
о.



сност на пъ
ътя (за служ
жители и за
з целеви
Осигууряване на обучение по безопас
групи в общностите, наприм
мер децата в училище) и опресниителни курс
сове.



нтиране, че
е превознитте средств
ва за проеккта използвват нискоемисионни
Гаран
горива.



ляване на интензивн
ността на трафика
т
чр
рез сподел ено пътува
ане до/от
Намал
работтното място
о.



Всичкки охраниттели, рабо тещи на площадката на проеекта или наети от
компа
анията извъ
ън площадкката ще бъдат адекватно обученни от компа
анията, за
да се
е гарантира
а, че действват според
д възприети
ите практикки, в съотве
етствие с
кодеккса на повед
дение на сл
лужителите
е и зачитат човешките
ч
права.
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Проце
едура, чре
ез която р
работниците да пода
ават сигнаали за нер
редности,
свърззани с условията на ра
аботното място.
м
Процедурата заа подаване на жалби
да бъ
ъде лесно достъпна
д
и работницитте да се ин
нформират за нея при
и наемане
на работа.



ждане на процедура зза подаване
е на жалби от страна на общносттта, както
Въвеж
е посо
очено по-го
оре.

Мерки за
а смекчава
ане на възд
действията
а в етапа на подготов
вка и изгра
аждане
Компания
ята ще подкрепя месттните здрав
вни институции в кампаании за пов
вишаване
на освед
домеността относно ззаразни бо
олести, включително ХИВ/СПИН
Н и други
БПП.
а смекчава
ане на възд
действията
а в етапа на експлоаттация
Мерки за
Предлож
жени са след
дните мерки
и за смекча
аване:


При отсъствие
о
на
н общинскка програма
а за повишаване на иинформиран
ността на
ХИВ/С
СПИН, комп
панията ще
е ангажира своите
с
служ
жители;



Контр
рол на еми
исиите и иззпаренията
а от проект
та с цел наамаляването им до
възмо
ожно най-н
ниско ниво
о чрез използването на механ изация и превозни
средсства с ниски
и емисии, ка
акто и филттри/газоочистващи съооръжения



Гаран
нтиране на
а адекваттно обучен
ние на пе
ерсонала
управ
влението на
а отпадъци..

шение на
по отнош

Очаква се
с управлен
нието на о
отпадъците да бъде възложено
в
на подизпъ
ълнители.
Препоръч
чва се:


Марш
шрутът на камионите за превоззване на отпадъци, оособено тези, които
трансспортират опасни
о
отпа
адъци, няма
а да минава
ат през Круумовград. Доколкото
Д
е въззможно камионите тр
рябва да минават по
п обиколнния маршру
ут, който
избягва населените места.



оните за превозване
п
е на отпад
дъци ще бъдат
б
провверявани, преди
п
да
Камио
напусснат обекта
а, за да се гарантира спазването
о на меркитте за съхра
анение на
отпад
дъците.

Значимо
ост на ос
статъчнот
то въздей
йствие сл
лед прилаагане на мерките:
м
Въздейс
ствия, свъ
ързани със
с здравословното съ
ъстояние н
на работн
ниците и
общност
тта
Остатъчн
но въздейсттвие се оча
аква, но пре
едвид прил
лагането наа смекчаващ
щи мерки,
то ще бъ
ъде незначи
ително в еттапите на изграждане
и
и експлоаттация и ще намалее
до незнач
чително/пре
енебрежим
мо в етапа на
н закриване.
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2.8

Оценен
компо
онент:
Култура
а
(Култ
турно
археоло
огически ресурси, и културни ценности)

2.8.1

Резюме на същест
твуващото
о състояние на ОК

наследст
тво

и

По отнош
шение на ар
рхеологичесското насле
едство България се см
мята за едн
на от найбогатите страни в Европа
Е
и че
есто е сравнявана с Италия и Гъ
ърция. Установено е,
д се развиват по Бъл
лгарските земи
з
през
че праиссторическитте култури ззапочват да
епохата на
н неолита. Древната история на
а България е свързанаа с присъсттвието на
траките, а по-късно - на гърцитте и римлян
ните.
Освен ма
атериалнотто историче
еско и култу
урно наследство Бълггария разпо
олага със
забележи
ително нематериално културно наследство. Най-силниите влияния
я идват от
национал
лния фолкл
лор – песн
ни и танци
и, уникални
и във всекии българскки регион
(обикнове
ено основа
ани на нера
авноделен ритъм), дъ
ърворезба, металообр
работка и
текстилни
и занаяти, кухня и бо гата словес
сна традиц
ция. Фолклоорът и трад
дициите в
по-голямата си частт са оцелел
ли и до днес
с и са особено добре ззапазени и ценени в
ските регио
они. Разно
ообразният етническии микс на България
селските и планинс
атява местн
ните традиц
ции, чрез до
обавяне на значителен и ценен
допълниттелно обога
принос от турскки, ромски
и, българ
ро-мохамедански, аррменски, еврейски,
е
и етнически и/или релиигиозни общ
щности.
каракачански и другги локално уустановени
д също има
а богата кул
лтура, която се дължии на разноо
образното
Община Крумовград
о населени
ие и култур
рни традиц
ции. Култур
рните традииции предс
ставляват
етническо
смесица от различни етничесски култури
и и техните
е религиоззни вярвания, които
лстват за здраво
з
пре
еплетената
а социална
ата структуура на общ
щностите.
свидетел
Съгласно
о изходните
е данни в п
по-широката
а ЛЗП са от
ткрити многгобройни останки от
тракийски
и светилищ
ща, храмове
е и средно
овековни кр
репости, грробища и надгробни
н
плочи. Освен
О
тов
ва, югозап
падните склонове
с
на
н
Ада ттепе иматт голямо
археологгическо зна
ачение. В етапа на подготовка
а Дружестввото е пор
ръчало и
финансир
рало архео
ологическо проучване на Ада теп
пе, тъй катоо в района на хълма
се съдър
ржат доказа
ателства за
а археологи
ически стру
уктури - хооризонтална
а галерия
(напълно
о проучена) и два отва
ала, за които се смята
а, че са часст от древн
на златна
мина, датиращи от къснобронззовата/ранн
ножелязнат
та епоха. С
Според архе
еолозите,
ли спасител
лното проуччване, оста
анките открити на Ада тепе свиде
етелстват
извършил
за най-ра
анния известен златен
н рудник в Югоизточн
на Европа, открит до момента.
Освен то
ова са идентифициран
ни и чувстви
ителни мес
ста, като наапример обществени
чешми, гробницата
г
на Саид Б
Баба (мюсю
юлмански мъченик
м
и ппълководец
ц, който е
много поч
читан в реггиона) и мю
юсюлмански
и гробища край
к
планиррания път за
з достъп
край м. Победа
П
(виж
ж Приложен
ние Б). Тур
рските мюсюлмански ггробищата се считат
за особено важни места,
м
тъй ккато са изкключително
о ценени зааради култу
урната им
а към предц
ците.
значимосст и почитта
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2.8.1.1. Оценка на
н въздейс
ствията (в е
етапите на
а подготовк
ка, строитеелство,
експлоаттация и зак
криване) Ку
ултурно на
аследство,, археологи
ически обе
екти и
културни
и ценности
и
Таблица 2-14:
2
Оценка на културни те въздейст
твия
Резюме

Подготовка/
П
Изграждане
И

Експлоатаци
Е
ия

З
Закриване

Дейност по
о
проекта/Ин
ндикатор

Нарушаване
Н
н
на
културното на
аследство
и археологиче
ески
ресурси
р
чрез
изменение
и
на
ландшафт/тер
л
ритории
Загуба
З
на култтурни
ценности
ц
и чуувство за
принадлежнос
п
ст

Нарушаване
Н
на
културното
к
наследство
н
и
археологичес
а
ски
ресурси
р
чрез
изменение
и
на
а
ландшафт/
л
те
еритории
Загуба
З
на кул
лтурни
ценности
ц
и чу
увство за
принадлежно
п
ост

Н
Нарушаване на
н
ккултурното
ннаследство и
аархеологичес
ски
рресурси чрез
иизменение е на
н
л
ландшафт/ те
еритории
З
Загуба на културни
цценности и чу
увство за
ппринадлежност

Тип на
въздейств
вието

Пряко
П
и непряяко

Пряко
П
и непряко

П
Пряко и непря
яко

Заинтересо
овани
страни/рец
цептори

Археологичес
А
ски
ресурси
р
Общности
О
вЛ
ЛЗП

Археологичес
А
ски
ресурси
р
Общности
О
в ЛЗП
Л

О
Общности в ЛЗП
Л

Показате
ел на оце
енен компо
онент: Кул
лтурно на
аследство и археологически
обекти
Етапи на
а подготовка, строите
елство, екс
сплоатация
я и закриваане
Хронологгията на де
ейностите, които са съпъствали
с
спасителнните археол
логически
разкопки на Ада теп
пе е показан
на в Таблиц
ца 2-15:
Таблица 2-15:
2
Хроноло
огия на архе
еологическит
те дейности,, извършени
и на Ада тепе
е
Година

Дейност

Осн
новни резултаати/последствия

2005

Предвариттелни археологгически изслед
двания
от Национален археологгически институ
ут с
аповет
музей при БАН според за
005):
84/11.08.20



Министерствоото на културата издава
заповед 184/112.05/2006, коя
ято
отписва тракиийското светил
лище на
Ада тепе от ррегистъра на
паметниците на културата



Екипът устаноовява, че разко
опки за
злато на Ада тепе са се раззвивали
та на втори век пр.Хр, по
още в средата
време на разццвета на древн
на Тракия
и Микена, коеето означава, че
ч Ада
тепе е най-стаарата мина, отткрита в
Европа

2008 - 2010
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1.

Траки
ийско светилищ
ще Ада тепе

2.

Гробн
ница, разполож
жена на 200 метра на
север
р от махала Ме
езан кьой на се
ело
Скала
ак

3.

Траки
ийско светилищ
ще на връх Кованлък

4.

Архео
ологически обе
ект под Ада теп
пе

Взаимни българо-немски
б
и предварителн
ни
изследвания, обозначени
и „Желязо и Зл
лато“. В
търсене на
а металургични
и следи от Дре
евна
Тракия.
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Година

Дейност

Осн
новни резултаати/последствия

2010

Започване
е на археологиччни разкопки в поконцентрирана зона.



Висока концеентрация на стр
руктури и
Разкопките прод
дължават
материали. Р
и приключватт през 2011.

април 2011ноември
2011

1.

Продъ
ължаване на по
олевата работта,
която започва през 2
2010, но извън
н
и.
очерттаните граници



2.

Изсле
едване на 5 оснновни сектора на Ада
тепе в по-високите ччасти.

Висока концеентрация на
археологичесски структури и
материали. Р
Разкопките прод
дължават
и през 2012.

3.

Прила
агане на широккоспектърно
геофи
изично проучва
ане за да се
конце
ентрират усили
ията за изследв
ването
на опр
ределени зони
и.

4.

Прикл
лючване на изсследванията по
о
източния склон на ввърха.

5.

Еднов
временно прил
лагане на редица
интер
рдисциплинарнни изследвания
яв
златната мина.

6.

Плани
ирано запазванне на всички
придо
обити материал
ли и тяхната
подготовка за финал
лно обработва
ане
след приключване нна полевата ра
абота.

7.

Високката концентра
ация на
архео
ологически струуктури и матер
риали
изисква полевата ра
абота в центра
алния
и и през 2012.
сектор да продължи

1.

Продъ
ължаване на по
олева работа във
в
всички сектори е нео
обходима за
завър
ршване.



2.

Завър
ршване на поле
евата работа в
секторите, които са разкрити през 2010 и
2011.

Завършване нна полевата ра
абота в
централните сектори, включ
чително
добивни
останките от ддревни златод
дейности



3.

едване на посл
ледно непроуче
ени
Изсле
сектори.

абота във
Завършване нна полевата ра
високите частти на севернитте и
североизточнните склонове

4.

Еднов
временно изсл едване на оста
анки от
древн
ни минни, прер
работвателни
дейно
ости и пребива
аване.



5.

Завър
ршване на посл
ледните етапи от
полев
вата работа и д
документация.

Завършване нна полевата ра
абота по
източните скллонове – отвор
рена мина
от късната брронзова ера и отпадъчни
о
камъни



6.

Еднов
временно изпъ
ълнение на няко
олко
интер
рдисциплинарнни изследвания
я,
необх
ходими за актуа
ално изследва
ане на
древн
ната златна ми
ина.

Завършване нна спасителни разкопки
в югозападнаата част на скло
оновете



Завършване нна възстановяването на
технологичниия процес от др
ревната
мина в Ада теепе

7.

Плани
ирано запазванне на всички
придо
обити материал
ли и тяхната
подготовка за финал
лно обработва
ане
след приключване нна полевата ра
абота.



Разграничаваане между дватта
основни перииода на заселва
ане –
нна
късна бронзовва епоха и ран
желязна епохха. 25 останки от
о двата
периода са отткрити при разкопките,
локализирании са множество
о
керамични съ
ъдове и фрагме
енти, но
също и цели ссъдове, каменни
сечива, фрагм
менти от форм
ми за
отливане на ббронзови сечив
ва и
твърда суроввина.



Документацияя на всички отккрития.

април 2012декември
2012

изложените
е и описани дейности следният
с
аннализ е направен:
Въз основа на гореи

Доклад № A150-14-R22
271
Проект №
№: 7879140150

ОЦЕНКА НА ССОЦИАЛНОТО ВЪ
ЪЗДЕЙСТВИЕ
ДОПЪЛНИТЕЛЕЕН ИНФОРМАЦИ
ИОНЕН ПАКЕТ ЗА КРЕДИТИРАЩ
ЩАТА ИНСТИТУЦ
ЦИЯ (ДИПИ)
"ДЪН
НДИ ПРЕШЪС М ЕТАЛС КРУМО
ОВГРАД" ЕАД
ПРО
ОЕКТ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА
А НА ЗЛАТОСЪДЪ
ЪРЖАЩИ РУДИ , КРУМОВГРАД
Д - БЪЛГАРИЯ
НОЕМ
МВРИ 2014 Г.
Таблица 2-16:
2
Анализ на дейносттта на компанията в отгов
вор на постав
вените от ЕБ
БВР
е за изпълнение 8 Култур
рно наследсттво.
целите на Изискване
ЕБВР цели
и на
Изискване за
изпълнени
ие 8 Културно
наследство

Дейностти на компан
нията към то
ози момент


В съ
ъгласие с Министерството на културата и Наационален
архе
еологически институт с музей при БАН и въ
ъз основа на чл
л. 161 пар.
1 от закона за култтурното наслед
дство, компанияята отделя 2.5 милиона
а за археологич
ческото изслед
дване на Ада теепе обекта.
лева
Изсл
ледването е в съответствие
с
с регулациите зза културното
насл
ледство на Бъл
лгария.



Най--големият часттно финансиран проект за арххеологически разкопки
р
изпъ
ълнен в Българ
рия.



Това
а е първото цел
ленасочено изс
следване на дрревна мина в България,
Б
като се знае, че в страната
с
има и много други таакива мини.



Науччните методи за
з изследване включват т.нарр. метод
„Mon
ntanarchäologie
e", както и други
и специализираани
инте
ердисциплинар
рни методи за изследване,
и
катто например; геология,
г
мине
ералогия и кристалография, палеоботаника
п
а, остеология и
пале
еозоология, гео
оморфология, LiDAR
L
сканираане, GIS.



Ради
иовъглеродно датиране
д
и пле
еосеизмологияя за пръв път в
Бълггария.



Екиппът провежда археологически
а
и експеримент като използва реплики
на „и
инстрименти“ и стари методи за добив на зллато.



Архе
еологичните пр
роучвания откриват, че това е най-древната
а златна
мина
а в Европа.



логични проучв
вания са извърршени и редица
а
Спассителни археол
арте
ефакти са възстановени и кат
талогизирани. В момента се
съхр
раняват в Софи
ия.



Разккопките доприн
несят за опазва
ането и популя ризирането на
а
исто
орията на добива на злато.



Комппанията назнач
чава архаеолог на пълен рабботен ден, койтто ще
оста
ане на обекта по
п време на фа
азите на стоитеелство, експлоа
адация и
закр иване на мина
ата.



едура за случай
йни находки кат
ато част от мерките за
Разввитие на проце
смеккчаване.

Насърчаване
е на равномерн
но
разпределен
ние на ползите
от използван
нето на
културното наследство
н
за
бизнес дейно
ости



даване и финансиране в рамките на един м
музей на интера
активно и
Създ
обра
азователно изл
лагане на артеф
фактите, както и пресъздаван
не на
древвните методи за
з златодобив. Мястото все ооще не е избран
но, но
комппанията е отделило средства, както е посоччено в резюметто на
пред
дставянето на сътрудничеств
с
о с общината.

За да се насъ
ърчи
информиран
ността за
зачитането на
н културното
наследство, където е
възможно.



Изго
отвена е брошу
ура за Ада тепе
е и тайните а ддревното минир
ране.
Пълнна публикация на резултатит
те и по-нататъш
шни
мулттидисциплинар
рни изследвани
ия ще бъдат нааправени.



Арте
ефактите да бъ
ъдат изложени в публичен муузей в рамките на
обла
астта, като все още не е реше
ено къде точноо те ще бъдат изложени.
и



Орга
анизирани са две
д изложби (25
5.01-9.03.2012 в Националния
архе
еологически му
узей и 5.11.2012
2-18.01.2013 в Регионалния
исто
орически музей
й в Кърджали).



Провведена е проф
фесионална дис
скусия между 44.11.2012 и 6.11
1.2012 в
Крум
мовград и в Кър
рджали. Археолози от водещ
щите институти в
Бълггария участватт в обсъжданет
то на методите на работа по проекта
п
и
за по
остигнатите ре
езултати по вре
еме на кампанииите през 2010
0-2012.
Преггледът е изклю
ючително позит
тивен.

Подкрепа на опазването на
а
н
в
културното наследство
контекста на финансиранитте
от ЕБВР проекти

За да се защ
щити културното
о
наследство от
о
неблагоприя
ятни въздействия
на дейноститте по проекта
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Етапът на строителство ще вкл
лючва разч
чистване на
а терените и изкопи в различни
а площадка
ата, с цел
л подготовкка за изгра
аждане наа инфрастр
руктурата.
части на
Първонач
чалните стр
роителни ра
аботи ще включват:


Предв
варителни откривни
о
ра
аботи за отткрития рудник;



Изгра
аждане на вътрешна
в
пъ
ътна мрежа
а;



Изгра
аждане на ИССМО
И
и др
руги инфра
аструктурни съоръжениия; и



Разширяване на
а пътя за до
остъп.

Археологгическите находки се ссчитат за уникални и невъзобнов
н
вяеми ресурси.. Има
вероятно
ост строите
елството и експлоаттацията на
а инфрастрруктурата също да
допринессат за загуб
бата на няко
ои археоло
огически арт
тефакти. В светлината
а на това,
въздейсттвията в етапите на и зграждане и експлоат
тация на прроекта са оценени
о
в
тяхната съвкупност,
с
е са тясно свързани.
с
тъй като те
Освен това чувствиттелни места
а са иденти
ифицирани край пътя зза достъп;


2 мюссюлмански гробища



2 общ
ществени че
ешми



2 клад
денеца за водопой
в
на животни



Свещ
щената гробница на Са
аид Баба

Едно отт мюсюлма
анските гр обища и споменатата гробни ца на Са
аид Баба
продължа
ават да бъ
ъдат посеща
авани от съ
ъседните общности
о
в с. Победа, макар и
рядко. Гр
робницата на Саид Б
Баба е обе
ект на ежеггодно празнненство в памет на
мъченика
а Саид Баб
ба. Според местния ре
елигиозен водач,
в
тезии обекти не могат да
бъдат преместени.
Кладенци
ите за поен
не на животтни също продължава
ат да се изпползват за свободно
пасящия добитък. Двете
Д
общесствени чеш
шми са достъпни за жеелаещите да
а ползват
п
според
д заинтерес
сованите ст
трани тези чувствител
лни места
питейна вода. Все пак,
местени.
могат да бъдат прем
ат да се раззглеждат ка
ато трайни и необратим
ми и има ве
ероятност
Въздейсттвията мога
да бъдат почувств
вани през всички ета
апи на проекта и оссобено в етапа на
ане. Без пр
рилагането на смекча
аващи мерки въздейсствията, св
вързани с
изгражда
загуба на
н археоло
огическите ресурси, се счита
ат за прекки и отри
ицателни.
Въздейсттвията ще бъдат
б
лока
ални и огра
аничени до съответнитте места. Степен
С
на
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въздейсттвие - значи
ително. Про
одължителността ще бъде постооянна, и че
естотата еднократтна. Вероятността за п роява на въ
ъздействие
ето е голямаа.
Разгледа
ани са и поттенциалнитте въздействия в етапа
а на закриваане. Но на този етап
дейности
ите ще вклю
ючват прем
махването на
н съществуващата иннфраструкттура и ще
бъдат огграничени до
д определ
лената опе
еративна пл
лощ. Порад
ди това в етапа на
закриване не се оча
акват възде йствия върху археологическите ообекти.
n Measures
s and Resid
dual Effects
s
Mitigation
Компания
ята е пред
дприела сл
ледните мерки
м
за смекчаване на въздействията,
свързани
и с този пока
азател на О
ОК:


Финан
нсиране на археологичческо проуч
чване през 2012 г. и пооет ангажим
мент за
създа
аване на му
узей, в който
о да бъдат изложени откритите
о
аартефакти, както и
за ресставрация на
н древната
а мина.



ПАЗС
С и процеду
ура за подавване на жал
лби, 2014 г.



Цели на мерките
е за смекча ване на възздействията
а:



Минимизиране нарушаване
н
ето на архео
ологически обекти;



Къдетто е възмож
жно избягва
ане на реце
епторите, сч
читани за куултурни цен
нности на
общината;



Насър
рчаване и запазване
з
н
на дейности
и за съхране
ението на ккултурното
насле
едство

Мерки за
а смекчава
ане на възд
действията в етапите на подго
отовка, изграждане,
експлоаттация и зак
криване
Мерките за смекчаване ще вкл
лючват след
дните:


олог ще при
исъства на обекта във
в всички етапи на реал
а проекта.
Архео
лизация на
Той ще
щ направл
лява строиттелните и експлоатац
е
ионни дейнности при намиране
н
на слуучайна нахо
одка.



Ще се
с прилага
а процедур
ра за случ
чайно открити наход
дки, която да бъде
прила
агана в слу
учай, че на
а оператив
вната площ
щадка случаайно бъдатт открити
артеф
факти от кул
лтурно насл
ледство



Персо
оналът на оперативн ата площа
адка да бъ
ъде обучен да разпоззнава, да
борав
ви и да реаггира при сл
лучайно откриване на археологиче
а
ески находки.
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Архео
ологът, койтто извършвва наблюдение на обекта да след
ди активнитте зони на
изграж
ждане и да
а дава насо
оки при раззпознаванет
то и действвията при откриване
о
на арххеологичес
ски находки .



Въвеж
ждане на пр
роцедури за
п случайн
но открити ннаходки, вкключващи
а реакция при
спира
ане на раб
ботите в окколностите на потенц
циално знаачителни находки
н
и
уведо
омяване и компетентни
к
ите органи.



Плано
ове за бързза оценка и спасяване на значите
елни случаййни находки
и.



Поддъ
ържане на подлежащ
щ на контрол дневник на дейносттите по мониторинг,
включ
чително отр
рицателни кконстатации и реални открития;



Откри
итите значи
ими обекти да бъдат избягвани
и
чрез
ч
прилаггане на про
оцедурата
за сл
лучайно отккрити нахо
одки, когато
о това е възможно,
в
в съответс
ствие със
Закон
на за култур
рното насле
едство

Кодексътт за поведе
ение да заб
бранява на
а работници
ите да наруушават обе
ектите на
културно наследство
о. Ако обеккт на култур
рното насле
едство бъдее повреден
н, това ще
азглеждано като нар
рушаване на
н кодекса
а на повеедениеПрое
ектът ще
бъде ра
предприе
еме следните мерки за защитта и нама
аляване наа неблагоп
приятните
въздейсттвия върху чувствителн
ч
ните места:


Всичкки подроб
бни устрой
йствени планове
п
ще
щ
изисквват одобрение от
Министерството на култур
рата за гар
рантиране на безопассното отсттояние от
рно значени
ие (наприме
ер идентиф
фицираните чувствител
лни места
обектти от култур
– гроб
бницата на Саид Баба
а и мюсюлм
манските гробища, раззположени край
к
пътя
за достъп), с цел
л запазване
е на тяхнатта културна
а стойност, състояние и околна
а.
среда

Маркиран
ните обектти, да бъ
ъдат инспе
ектирани редовно, заа установя
яване на
случайни
и или несигн
нализирани
и повреди, както и за идентифиц
и
иране на рискове от
въздейсттвие на прое
екта.
Значимо
ост на ос
статъчното
о въздейс
ствие сле
ед прилаггане на мерките:
Въздейс
ствия, свъ
ързани с културно
ото насле
едство и археологическите
ресурси
Прилаган
нето на гор
репосочени
ите смекчаващи меркки в етапа на изграж
ждане ще
сведат остатъчнот
о
о въздейсствие до умерено (отрицателнно). В ета
апите на
експлоатация и закр
риване то щ
ще намалее
е до незначи
ително с миинимални рискове.
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Показате
ел на оц
ценен
принадл
лежност

ком
мпонент:

Културни

ценности
и

и

чувство

за

Етапи на
а подготовка, строите
елство и ек
ксплоатаци
ия
Културни
ите ценностти и чувстввото за принадлежност са динам
мични и под
длежат на
постоянн
на промяна и адаптир
ране. Съще
ествува вероятност ппроектът ко
освено да
предизви
ика незначи
ителни пром
мени в култтурните цен
нности. Въззможно е ку
ултурните
ценности
и на придошлите раб
ботници да се сблъсккат с тези в ЛЗП, както беше
дискутирано в разд
дела за дем
мографията
а. Това мож
же да пред
дизвика нап
прежение
лаха към св
воето чувсттво за идентичност и
особено сред тези, които почуввстват запл
Най-уязвимите групи в това оттношение, които са
чувство за принадлежност. Н
ицирани в ЛЗП, са възрастнитте хора и жените, оссобено пос
следните,
идентифи
поради преобладава
ащата мюссюлманска култура.
к
Пр
рез експлоаатационния живот на
к
ценности и традиции
и ще продъл
лжат да сее променят, тъй като
проекта културните
общносттта все пове
ече ще се сб
блъсква с различни
р
ку
ултури и миирогледи. Чувството
Ч
за прина
адлежност към
к
района
а произтича
а от ландш
шафта и нееговото възздействие
върху сетивата.
с
При изхо
одните консултации е устан овено, че
е всички
заинтере
есовани стр
рани отбеля
язват красо
отата и кач
чеството наа живот, ко
оито ЛЗП
предлага
а, но въпре
еки чувствотто за принадлежност,, което преедизвиква, ЛЗП
Л
не е
уникална
а в областтта. Въпрекки това про
оектът ще наруши окколния пей
йзаж чрез
изгражда
ането на ин
нфраструкттура, увели
ичено движ
жение по пъ
ътищата, увеличени
у
29
емисии на
н прах и шум
ш
, които
о също мога
ат да преди
извикат доппълнителни
и промени
в цялостн
ното чувств
во за култур
рна принадл
лежност.


В зависимост от степента н
на уязвимос
ст на заинте
ересованитте страни промените
нности и чуввството за принадлежност има веероятност да
д окажат
в култтурните цен
отриц
цателно възздействие, ттъй като на
а хората, ос
собено на ввъзрастните
е хора ще
им бъ
ъде трудно да следватт темпото на
н промяна
ата, но млад
дите хора например
н
ще въ
ъзприемат промяната като полож
жителна. Пр
ромяната щ
ще бъде на местно и
регио
онално ниво
о, но огран
ничена до ЛЗП. Степе
ента на въ
ъздействие ще бъде
незна
ачителна, но въздейсттвието ще бъде
б
дълго
отрайно и в рамките на
н всички
етапи
и на проектта. Уверено
остта в появата на въздействиетто е средна
а Етап на
закриване

В етапа на закриване на мина
ата населен
нието ще се върне къ
ъм изходнитте нива и
дейности
ите по про
оекта ще н
намалеят. Въпреки
В
то
ова има веероятност трайната
промяна в пейзажа все още
е да оказв
ва трайно влияние ввърху чувс
ството за
ежност на хората.
х
принадле
Мерки за
а смекчава
ане и остат
тъчни въз
здействия
я
Мерките за смекчаване са огра
аничени до подпомаган
не на заинттересованите страни
ането на ме
еханизми за
а справяне с променящ
щата се кул
лтура и ценн
ности.
в развива

29

В рамкките на устан
новените в страната норми
и, определени в одобрени
ия ОВОС, 20110 г.
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Общи ме
ерки за сме
екчаване
Ще бъдатт изпълнени общи мер
рки за смекч
чаване какт
то следва:


Прила
агане и мониторинг
м
г на смеккчаващите мерки, поосочени в Раздел
"Демо
ография"



Разра
аботване и прилаган
не на Коде
екс за пов
ведение, с цел свеж
ждане до
миним
мум на рискка от конфл
ликти (както
о е посочено по-горе).



Разра
аботване и прилагане
е на процедура, която
о да позвоолява своев
временно
разглеждане и обратна връ
ъзка при сиггнали от заи
интересовааните страни (както е
чено при см
мекчаващите
е мерки в предишните
п
е раздели)...
посоч

Проектътт да опред
дели и пре
едприеме мерки
м
по отношение на немате
ериалното
културно наслед
дство:


п
ще стремят да разбират
т и уважаваат културни
ите норми
Участтниците в проекта
(език,, етническа
а принадле
ежност, ре
елигия, соц
циална оргганизация, роли на
полов
вете, форми
и на култур но изразява
ане);



Поддъ
ържане на ефективна
а комуникац
ция със заинтересованни страни и уязвими
групи, като възра
астните хор
ра, жените и ромите;



естранните
е работници
и да се зап
познават с местната иистория, ку
ултурна и
Чужде
религгия; и



Проекктът, съвме
естно с Об
бщината и обществен
ни групи, д
да подкрепя местни
културни събити
ия и опазван
нето и укре
епването на
а местните традиции и култура,
н
подкрепа на
а ромски фо
олклорни ан
нсамбли за песни и тан
нци.
като например

Смекчав
ващи мерки
и в етапа на
а закриван
не
Смекчава
ането в етапа
е
на ззакриване ще включва премаххване, доколкото е
възможно
о на инфр
раструктура
ата на руд
дника в етапа
е
на ззакриване, както и
екултивац
ция на всич
чки наруше
ени терени и доколкот
то е възмож
жно възста
ановяване
на засегна
атите териттории до пъ
ървоначалн
ното им съст
тояние.
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Значимо
ост на ос
статъчнот
то въздей
йствие сл
лед прилаагане на мерките:
м
Въздейс
ствия, св
вързани с култур
рните цен
нности и чувств
вото за
идентич
чност
Остатъчн
ното въздействие ще бъде незн
начително (отрицателн
(
но). Въпрекки това с
течение на времето
о въздействвието на та
ази промяна ще бъде пренебреж
жимо, тъй
милирани н
нови култур
рни ценност
ти и общноостите ще привикнат
п
като ще бъдат асим
менената ср
реда.
към пром

2.9

Оценен компонент: Визуа
ална сред
да

2.9.1

Резюме на същест
твуващото
о състояние на ОК
През юни
и 2014 г. de
enkstatt Бъ
ългария извърши оценка на визуаалното възздействие
(ОВВ), ко
оято има за цел да оце
ени степентта на визуалните възд
действия, св
вързани с
проекта (виж
(
доклад
д за Оценкка на визуа
алното възд
действие, иизготвен от denkstatt
България
я, ООД).
Приложената метод
дология на установява
а теоретичн
ната видим
мост в зона с радиус
ометра за всички потен
нциални ре
ецептори (определенитте населени места и
от 5 кило
трафик локации
л
с по-висока
п
кконцентрация на шоф
фьори). Възз основа на
а това са
идентифи
ицирани следните рец
цептори:
Жилищни
и визуални рецептори::
o

Гр
рад Крумов
вград и сам остоятелни
ия му кварта
ал Изгрев;

o

Селата Дъжд
С
довник, Едр
рино, Гулия
я, Голямо Каменяне, П
Полковник
Ж
Желязково,
Рогач, Скал
лак, Вранскко и Звънарка и принад
длежащите им
м
махали.

Пътнотра
анспортни визуални
в
ре
ецептори:
o

П Едрино--Каменяне ((5904, трето
Път
окласен);

o

П Ивайлов
Път
вград-Полко
овник Желя
язово (59, второкласен
в
н);

o

П Звънаркка-Лозино 3 (509 трето
Път
окласен);

o

П Крумовгград-кв. Изггрев (509 тр
Път
ретокласен)).

Други визуа
ални рецеп
птори:
o

Тютюнева ни
ива в близо
ост до проекта – потенциалните ввизуални ре
ецептори
а земеделс
ски работни
ици.
са

Въз осно
ова на установените р
рецептори са
с определени 40 преедставителн
ни гледни
точки, които са пред
дставителн и за гледки
ите, достъпн
ни поне за част от життелите на
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дадено населено място. Къ
ъм всяка гледна
г
точ
чка е прииложена оц
ценка на
н визуална
а промяна и чувствите
елност на
въздейсттвието, коятто включва степента на
визуални
ите рецепто
ори.
В ОВВ е възприет подходът на прилаггане на най-лошия въ
ъзможен вариант
в
и
поради то
ова оценката се фокуссира върху визуалните
е въздейст вия, които ще бъдат
понесени
и от зрител
лните реце
ептори по време
в
на експлоатац
е
цията на пр
роекта. В
етапа на експлоатац
ция оценкатта на отдел
лните гледн
ни точки е ннаправена на
н базата
олемия про
остранствен
н обхват на
а оперативн
ните дейно сти, т.е. пр
рисъствие
на най-го
на изцял
ло изграден
ните съоръж
жения на проекта
п
на и около Ад
да тепе, вкключващи
минния изкоп,
и
троша
ачна и уплъ
ътнителна инсталация
и
, фабрика и ИССМО.
2.9.1.1. Оценка на
н въздейс
ствията (в е
етапите на
а подготовк
ка, строитеелство,
експлоаттация и зак
криване) В
Визуална и естетическа среда
Таблица 2-17:
2
Оценка на визуално
ото въздейст
твие
Резюме

Подготовка/И
П
Изграждане

Експлоатац
ция

Закриване

Дейност по
о
проекта/Ин
ндикатор

Загуба
З
на есте
етическа
стойност
с
на ла
андшафта

Загуба на
а стойност
естетическа
на ландшаф
фта

Загуба на
естетическа
стойност на
ландшафта

Тип на
въздейств
вието

Пряко
П

Пряко

Пряко

Засегнати
овани
заинтересо
страни/рец
цептори

Общности
О
вЛ
ЛЗП
(ж
жители, туриссти и
участници
у
вд
движението)

Общности в ЛЗП
(жители, туристи и
участници в
движението
о)

Общности в ЛЗП
(жители, туристи и
участници в
движението))

Етапи на
а изграждане, експло атация и закриване
Въз осно
ова на анал
лиза на гл
ледните точ
чки в ОВВ са направвени следни
ите общи
наблюдения:


диус от 2,5
5 км от пла
анирания обект,
о
за 10 (Едрино, Купел, Дъ
ъждовник,
В рад
Скала
ак, Победа, Белагуш, К
Кременик, Звънарка,
З
Сойка,
С
Битоово, Тайникк) от 18-те
проуч
чени жилищ
щни рецепто
ора въздейс
ствието е оценено
о
катто значител
лно. В пет
от теззи случаи минният
м
про
оект напълн
но доминира
а локалнатаа гледка;



В рад
диус от 2,5 до
д 5 км от п
проекта сам
мо за 1 (Кокошар) от 155 жилищни визуални
рецеп
птори степ
пента на въздействи
ие е оцен
нена като значителн
на, а за
остан
налите 14 - умерена.
у



Отвъд
д 5-киломе
етровата зо
она на про
оучване об
бектът е заабележим от някои
гледн
ни точки. Въпреки товва, визуалн
ната промяна като цяяло е незна
ачителна,
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като въздейств
вието е определен
но като
н жилищни
ите рецепто
ори).
чувствителност на

умерено

(заради

високата



чти всички жилищни
ж
ззони, в коитто са опред
делени глед
дни точки, местната
В поч
дърве
есна раститтелност часстично скри
ива обекта и блокира ггледката къ
ъм него от
значи
ителен брой
й жилищни ссгради.



Не са
с
идентифицирани рецептори, различни от жиителите, с високо
възде
ействие, гл
лавно пора
ади липсата на туристически аатракции и основни
магисстрали или туристичесски маршрутти.



Устан
новено е, че
ч при вси
ички четири
и пътнотранспортни ввизуални рецептори
р
елеме
ентите на проекта са
а различими, но не до
оминират ц
цялостния пейзаж и
порад
ди това въздействи
в
у тях е оценено ккато умер
рено или
ето върху
незна
ачително.



По вр
реме на огл
ледите е усстановено, че много от
т малките м
махали са населени
само от няколко души, като
о в един слу
учай не са открити
о
никаакви жители.

ова на конс
статациите в ОВВ, де
ейностите ще окажат пряко отр
рицателно
Въз осно
въздейсттвие върху естетическката стойност на пейза
ажа, тъй катто характер
ристиките
му ще бъдат трайн
но нарушен
ни. Обхватът на възд
действието ще бъде местен и
лен. Степен на ввъздействието - ум
мерено д
до значиттелно, а
регионал
продължи
ителността ще бъде
е постоянн
на и трайн
на. Уверенността в поява
п
на
въздейсттвието е гол
ляма.
Мерки за смекчаване
лство:
строител

на

въздейс
ствията

в

етапа

н
на

подготовка

и

Избранитте смекчава
ащи мерки ссе основават на мерки
ите, препорръчани в ОВ
ВВ (Глава
5 от Докл
лада за оценка на визууалното възздействие, изготвен отт denkstatt България,
Б
ООД):


Всичкки изграде
ени съоръ
ъжения и сгради ще причииняват ми
инимално
възде
ействие, по
осредством
м намалява
ане на контраста и ссливане с околната
расти
ителна покр
ривка. Това
а може да бъде
б
постиггнато чрез б
е покриви
боядисване
и стен
ни на сград
ди в цветове
ете и нюанс
сите на око
олната расттителност и/или
и
чрез
добав
вяне на ма
атов оттенъ
ък върху си
илно отразя
яващите поовърхности
и и силно
издад
дените еле
ементи на конструкци
иите. Всичкки тези реш
шения са обект на
техни
ическия проект на отде
елните сгра
ади и съоръ
ъжения и щее бъдат предвидени
в теххническия проект и/и
или при сттроителството, като се вземе предвид
добав
вената стой
йност от на
амалената видимост,
в
техническат
т
та осъщесттвимост и
разхо
одите.
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Премахване на възможно н
най-малка част от рас
стителносттта и горния
я слой на
ата от площ
щадките на ссградите и инфраструкктурните об
бекти.
почва



При избора
и
на дизайна
д
и сспецификац
ции на осветлението, проектантите и/или
строи
ителните ин
нженери щ е вземат предвид
п
изискваниятаа за намал
ляване на
светл
линното зам
мърсяване и
извън перим
метъра на проекта.
п



След инсталира
ане на осве
етлението, при изпитването му щ
ще бъдат направени
я в чувстви
ителните ме
еста (селищ
щата, иденттифицирани в ОВВ).
нови измервания
лтатите ще бъдат анал
лизирани и трябва да бъдат напрравени преп
поръки за
Резул
намал
ляване на светлинното
с
о замърсяв
ване, в съот
тветствие с добрите пр
рактики.



Изпол
лзване на специално
с
приспособени освети
ителни телаа за намал
ляване на
отриц
цателния еф
фект от но
ощно осветление, отблясъци и еефекта на насочено
осветтление.



Ще бъде
б
запаззена естесствената растителнос
р
ст до макксимална възможна
в
степе
ен, разчиств
ване на ра
астителностт по възмо
ожност сам
мо в площа
адките на
инфра
аструктуратта и дейносстите.

Мерки за
а смекчава
ане на възд
действията
а в етапа на експлоаттация


е за съхра
Посте
епенната ре
екултиваци
ия на Интеггрираното съоръжение
с
анение на
минни
ите отпадъ
ъци ще ззапочне въ
ъзможно най-скоро
н
след нача
алото на
дейно
остта. План
нирано е иззпълнението на Техническия проеект за реку
ултивация
да започне презз първата го
а се извърш
шва на етаппи до 3 год
дини след
одина и да
лючване на дейностите
е. Планът, както е пос
сочено, ще се прилага
а стриктно
прикл
и безз ненужни забавяни
ия. Неговотто прилага
ане ще дооведе до по-бързо
намал
ляване на визуалното
в
въздействи
ие за някои от проучвааните места
а.



Ще бъдат изп
ползвани специално приспосо
обени освеетителни тела за
ляване на отрицателн
о
ния ефект от
о нощно ос
светление, оотблясъци и ефекта
намал
на насочено осве
етление.

Смекчав
ващи мерки
и в етапа на
а закриван
не
Рекултив
вацията на земята, пл
ланирана да
а се извърши до краяя на дейностите и в
етапа на
а извеждане от експл
лоатация и закриване
е, има за ц
цел да се постигне
оптималн
на стойнос
ст на ланд
дшафта, ко
ойто като растителнаа покривка
а (и като
свързани
и екосистем
мни услуги)) ще бъдатт с по-висо
око качествво, отколко
ото преди
началото
о на проекта
а, там къдетто това е въ
ъзможно.
Ще бъде
е извършен
но селекти вно засажд
дане на ме
естни дърввета и рас
стения на
терена на
а проекта, като
к
част отт процеса на
н възстано
овяване на зземята.
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Значимо
ост на ос
статъчнот
то въздей
йствие сл
лед прилаагане на мерките:
м
Въздейс
ствия, свъ
ързани с ви
изуалната и естетическа сред
да
Поради мащаба
м
на проекта и свързаните
е с него остатъчни ст руктури на открития
рудник се
с счита за невъзм
можно да се намали значитеелно дълго
осрочното
отрицате
елно възде
ействие, н езависимо от факта
а, че хораата ще свикнат с
променен
ния пейзаж. Степен
нта на въ
ъздействието ще осстане уме
ерена до
значителна.
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3.0

ОЦЕНК
КА НА КУМ
МУЛАТИВНИЯ ЕФ
ФЕКТ
В този ра
аздел се ра
азглеждат ввъздействия
ята, свърза
ани с евенту
туалния кум
мулативен
ефект на
а проекта в комбинаци
ия с други инвестицион
и
нни предлоожения. Оце
енката на
потенциа
алния кум
мулативен ефект е нераздел
лна част на оцен
нката на
въздейсттвието.
При проуучването на
н съществвуващото състояние
с
освен преедложения проект в
общината
а не са установени
у
други зна
ачителни съществува
с
ащи или планирани
инвестиц
ционни пре
едложения. Основния
ят работод
дател в ЛЗ
ЗП е общ
щината, а
поминъкъ
ът на хо
ората зави
иси преди
имно от селскостоппанските дейности.
д
Следоваттелно, в светлината
с
на основ
вните пред
дизвикателсства, пред които е
изправен
на ЛЗП, кактто е подчер
ртано в про
оучването на
н съществвуващото съ
ъстояние,
по отнош
шение на кум
мулативно въздействи
ие на проект
та следва д
да бъдат ра
азгледани
следните
е показатели на компон
нентите на оценката:


Иконо
омически ин
нвестиции



Проф
фесионално обучение



Прира
аст на насе
елението и п
повишено търсене
т
на инфраструуктурни услу
уги:
пътищ
ща, ВиК, биттови отпадъ
ъци и здрав
вни услуги.



Промени в насел
лението

3.1

Обобще
ение на ку
умулатив
вно възде
ействие

3.1.1

Икономи
ически инв
вестиции
С течение на време
ето минните
е дейности ще окажат значителноо въздейств
вие върху
еализацият
та на проектта в ЛЗП ще
щ доведе
икономикката на Крумовград и региона. Ре
до повиш
шаване на разходите в региона, което ще се
с отрази б
благоприятно на помалките предприяттия, доставвчиците и изпълнител
лите. Ще д
ъщо и до
доведе съ
ване на въззможноститте за заетос
ст и потенц
циала за раазвитие на вторичен
увеличав
бизнес. Тези допъ
ълнителни капиталови разходи вероятно ще спом
могнат за
ване на кач
чеството на
а живот в региона и окколните об щности. Но
о въпреки
подобряв
че това ще оказва положител
лно влияние през цел
лия експлоаатационен живот на
ано също и с отрицате
елния ефеккт от моно-ииднустриал
лизацията
рудника, то е свърза
овград, осв
вен ако не се прилож
жат мерки за диверсиификация. Това ще
на Крумо
направи икономикатта уязвима
а към цикъла на икон
номически подем и сп
пад, през
икновено преминават предприяттията в мин
ннодобивнаата индустр
рия, както
който оби
вече е показал
п
опи
итът в обл
ласт Кърдж
жали по вр
реме на сооциализма, когато в
района работят редица мини и кариери.
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3.1.2

Професи
ионално обучение
о
Според изходните данни ни вото на уменията и образова нието на местното
ие са сравнително нисски в сравне
ение със ср
редните стоойности за страната.
населени
В допъл
лнение към
м това, ос новното пр
редизвикателство в Л
ЛЗП е липсата на
възможно
ости за за
аетост, кои
ито да на
амалят вис
соките нивва на безр
работица.
Увеличав
ването на нивото
н
на ууменията в общността ще увеличчи възможностите за
заетост и ще спо
омогне за засилване
е развитие
ето на меестната иккономика.
лени към други про
омишлени
Придобиттите умения могат да бъдат прехвърл
дейности
и, което уве
еличава въззможноститте за алтерн
нативна заеетост. Но това може
да накар
ра хората, особено мл
ладото покколение, да
а мигриратт от ЛЗП, след
с
като
проектът приключи.

3.1.3

Прирастт на населе
ението и и
инфрастру
уктурни и комунални
к
и услуги
В зависимост от въззможността
а на Компан
нията да об
бучи и наем
ме 90% от работната
р
а, ще настъ
ъпи промяна в броя на населеението в ЛЗП и поси сила от региона
но в град Крумовград
К
д. Увеличав
ването на населениетто, пряко и непряко
специалн
наети пр
риходящи работници
р
и случайни кандидат
ти за рабоота, може да
д окаже
незначиттелно влиян
ние върху инфрастру
уктурата. Всички
В
елем
менти от основната
о
инфрастр
руктура катто здравни заведения,, пътища и канализациия функцио
онират на
ниско нив
во. С течен
ние на врем
мето това може
м
да ока
аже допълн ително наттоварване
върху усслугите и тяхната
т
спо
особност да функционират в поолза на нуж
ждите на
общносттта.

3.1.4

Промени
и в структу
урата насе
елението
Последва
али ефекти
и, свързани с промени в населени
ието, след ззаключител
лния етам
биха моггли да възн
никнат във връзка с миграцията
м
извън общ
щината, коетто е вече
установена тенденция, както е обсъде
ено в демо
ографскатаа част на доклада.
ялната мигграция извъ
ън ЛЗП мо
оже да бъд
де предизвиикана от промяна в
Потенция
начина на
н живот на тези, кои
ито пряко или непрякко са наетии по проеккта. След
заключиттелния ета
ап тези сслужители биха получили ум
мения и биха се
приспосо
обили към ползите
п
от официалното назначаване и нее биха иска
али да се
върнат оттново към предишния
п
н живот, св
вързан с зем
меделска активност.
а
си начин на
В следсттвие те се местят от района и търсят дру
уги възмож
жности за постоянно
п
назначав
ване. Това би могло д
да има неззначително
о влияние ввърху земе
еделското
производ
дство. Много вероятно
о е такава миграция
м
да
а се случи, както се на
аблюдава
в моментта.

3.1.5

Здравни
и услуги
Здравнотто съоръжение в Кр
румовград функциони
ира при нниски стан
ндарти, с
ограниче
ени съоръж
жения и ссилно изтощаване на
а медицин ските екип
пи, което
принужда
ава много пациенти
п
д а търсят др
ругаде мед
дицинско об
бслужване. Въпреки,
че към Проекта
П
се предлага и финансиране на ме
естната бол
олница, се счита, че
повишена
ата нужда от здравни
и услуги по
о време на
а експлоатаация на ми
ината ще
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увеличи напрежението, коетто в момента се чувства в болницатта. След
ап и коггато фина
ансирането бъде пррекратено, общото
заключиттелния ета
въздейсттвие от упра
ажнения на
атиск върху съоръжени
ията би могл
гло допълни
ително да
се увелич
чи, което може да довведе до фун
нкциониран
не при дории по-ниски стандарти
с
от базови
ите.

3.1.6

Минно дело
д
и дейности за р
развитие в областта
а

3.1.7

Заключе
ения относ
сно кумула
ативния ефект
Очевидно
о е, че пр
роектът ще
е има и по
оложителни
и и отрицаателни кум
мулативни
ефекти, които
к
са тя
ясно свърза
ани с пред
дизвикателс
ствата, пред
д които ЛЗ
ЗП вече е
изправен
на. Тези пре
едизвикате
елства вклю
ючват подоб
бряване наа инфрастру
уктурните
услуги, насърчаване на по
о-младото поколение да осттане в общината,
о
фикация на
а икономикката и увел
личаване на
н възможнностите за заетост.
диверсиф
Въпреки това има вероятност
в
инвестици
ионното пре
едложение окаже положително
итие на реггиона, свъррзано с подобряване
въздейсттвие върху икономичесското разви
на възмо
ожностите за
з заетост,, увеличава
ане на чов
вешкия капиитал в ЛЗП
П и общо
повишава
ане на ка
ачеството на живот. Сътрудничеството м
между Ком
мпанията,
Община Крумовград
д и други институции
и, като здра
авните орга
гани наприм
мер, е от
ено значен
ние за сме
екчаване и управлени
ие на бъд
дещите кум
мулативни
съществе
въздейсттвия.
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4.0

СТРУКТ
ТУРНА РА
АМКА НА
А СОЦИА
АЛНОТО УПРАВЛ ЕНИЕ

4.1

Въведе
ение
В този ра
аздел е опр
ределена сттруктурната
а рамка на Плана
П
за сооциално управление
(който ще
щ бъде ра
азработен на по-късе
ен етап), чиято цел е да гаран
нтира, че
смекчава
ащите меркки, предлож
жени в ОС
СВ ще бъдат ефективвно прилаггани през
целия екссплоатацио
онен живот проекта и ще
щ бъдат непрекъснатто усъвърш
шенствани
и модиф
фицирани при необход
димост възз основа на
а реалнитее полеви условия
у
и
обстоятелства, коитто евентуа
ално не са били пред
двидени прри разрабо
отване на
бхваща: оргганизационна йерархиия на пред
дложения
ОСВ. Сттруктурната рамка об
социален
н отдел; опр
ределяне н
на целите и график за тяхното из пълнение; бюджет и
препоръч
чан монитор
ринг и одитт.

4.2

Същесттвуващи ключови
к
планове за управл
ление
Разработтени са следните план
нове за упра
авление:






4.3

План за управле
ение на каччеството на
а въздуха и праховитее емисии (Д
Доклад на
К A150-14-R
R2241), 2014
4 г.
АМЕК
План за готовност и реакци
ия при бедс
ствия и аварии (Доклад
ад на АМЕК
К A150-142), 2014 г.
R2262
План за управле
ение на опа
асните вещ
щества (Докклад на АМ
МЕК A150-14-R2261),
2014 г.
рален план
н за органи
изация на движениет
то (Доклад на АМЕК A150-14Генер
R2244
4), 2014 г.
План за управле
ение на общ
щественото
о здраве, бе
езопасност и сигурностт (Доклад
МЕК A150-14
4-R2257), 2
2014 г.
на АМ

Прилага
ане на ПС
СУ (персон
нал)
Диаграматта на организационната структура на
а

Фигура 4-1
4 предста
авя предлож
жените длъ
ъжности в социалния отдел и отдела
о
по
околна ср
реда.
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Фигура 4-1
1: Структура
а на отдела зза социално управление и отчетностт

И
Изпълнителе
ен
директор

Изпълнитеелен
асистеннт

О
Оперативен
Директор

Стар
рши
специалист
"Труд
дова
безопасност и

Старши
специалисст
"Връзки с
об
бщественосстта"

Млад
дши
спец
циалист
"Труд
дова
безо
опасност и
обучения"

Специалист
"Връзки с
общественос
о
стта"

Главен еколог
е

Младши
М
спе
ециалист
"Околна среда"

Гл
лавен
юрис
сконсулт

Коорд
динатор
"Сисстеми и
админиистрация"

За прила
агане на структурата
с
за социал
лно управл
ление се ппрепоръчва следния
персонал
л. Освен то
ова се преп
поръчва пер
рсоналът за връзки с обществен
ността да
бъде месстен от общ
щината/реги она.
Старши специалис
с
ст по връзкки с обществеността
Подчинен
н на Директтор "Корпор
ративно обс
служване"; задължениията включв
ват, но не
се ограни
ичават до:


Управ
вление на отдела
о
за вр
ръзки с общ
ществеността.
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Управ
вление на
а всички дейности
и по връ
ъзки с обществеността в
информационния център (К
Както беше
е посочено,, информац
ционният це
ентър ще
н също и за рекламиране на свободнитее работни места и
бъде използван
едурите за подбор
п
на п
персонал).
проце



Коорд
диниране на
н разрабо
отването на
а План за
а развитие на общно
остта въз
основ
ва на смеккчаващите мерки пре
едложени в ОСВ и оописани под
дробно в
Плана
а за упра
авление в ОВОСС и въз основа
о
наа консулта
ации със
заинттересовани страни от о
общината и региона.



Прила
агане на сттратегия за
а ангажиран
не на общн
ността и упправление на
н всички
въпро
оси, свързани с общно
остта.



Управ
вление на процедурат
п
та за подав
ване на жал
лби, устаноовена за зас
сегнатите
от про
оекта стран
ни.



Управ
вление и проследявване на пр
рилагането на Планна за разв
витие на
общността.



лан за мони
иторинг и оценка
о
въз основа на Плана за социално
Изготтвяне на пл
управ
вление, каккто и прил
лагане на други "инс
струменти",, като регистър на
жалби
ите, регистъ
ър на поети
ите ангажим
менти и регистър на коонсултациитте.



Изготтвяне на до
оклади за ввисшето ръководство, с информаация предн
назначена
за ЕБ
БВР, заемо
одатели и вътрешния контрол на корпорративната социална
отгово
орност.

Специал
лист по връ
ъзки с общ
ществеността
Подчинен
н на Старши специа
алист по връзки
в
с общественосстта; задълженията
включватт, но не се ограничават
о
т до:


Извър
ршване на дейноститте по ангаж
жиране на общността . Като частт от тези
дейно
ости - координиране н
на реакции
ите на Комп
панията към
м всички проблеми,
п
свърззани с процедурата за подаване на
н жалби.



Осигууряване на връзка ме
ежду мерки
ите, предви
идени в Пл
лана за раззвитие на
общността, и пар
ртньорите, участващи в тяхното приложение
п
е.



вление на въпросите,
в
и в общността.
Управ
възникващи



Извър
ршване на мониторин
нг и оценка
а, с цел пр
роследяванне изпълне
ението
смекч
чаващите мерки и преценка на ефекти
ивността нна прилага
аните
Компа
анията см
мекчаващи действия, за да се гаранттира пости
игане
поста
авените цели. Подд
държане на
а връзка със съотвеетния перс
сонал
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фирм
мата, с цел
л проследя
яване, раззглеждане и навремеенно изпра
ащане на
отгово
ор на сигна
алите по съо
ответния ре
ед.
Обучени
ие на служи
ителите за връзки с обществен
о
остта
В допъл
лнение към
м горното е препор
ръчително специалисстите за връзки с
обществе
еността да преминат п
подходящо обучение, включващоо прилагане
е на ПСУ,
ефективн
ни техники за
з ангажира
ане на заин
нтересованите страни,, администр
ративни и
информа
ационни сис
стеми за уп
правление (съхранение
(
е на докумеентите в ба
ази данни
по проектта с общ съ
ървър), Изи сквания за изпълнение на ЕБВР и защитни политики
на Свето
овната банкка. Това обуучение ще гарантира, че специаалистите ще
е бъдат в
състояни
ие да управляват еф
фективно и да осъще
ествяват теекущ контрол върху
социални
ите аспектти на дей
йностите по
п проекта
а, както и да отгов
варят на
изискванията за отчитане, опре
еделени от ЕБВР.
Прилаган
не на структурна р
рамка за социално
с
управлени
у
ие извън екипа
е
за
връзки с обществе
еността
Както е посочено, изпълните
елите на Компанията
К
до голямаа степен ще
щ бъдат
ите мерки, предвиденни в ОСВ за
а етапите
отговорни за прилагането на ссмекчаващи
ждане, експлоатация и закриван
не. Поради
и тази приччина се препоръчва
на изграж
висшето ръководств
во на Комп
панията (катто Изпълни
ителният дииректор на рудника)
и за спазв
ването от страна на
а изпълнит
телите и д
да извършв
ва текущ
да следи
монитори
инг на напр
равените пр
репоръки за
а смекчаващ
щи мерки и структурна
ата рамка
за социал
лно управление.

4.4

Опреде
еляне на целите
ц
и гграфик за
а изпълне
ение
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Таблица 4-1: Гра
афик за изпълнен
ние
Дей
йствие

 Създаване наа отдел за връзки с
общественос
стта,

 Управление н
на информационен
център, Крум
мовград,

 Създаване наа МГК в

Търсе
ен резултат



Създаване на о
отдел за връзки с обществеността с двам
ма обучени
специалисти, които да работят с пр
ряко и непряко засегн
нати хора от
общностите.



(ПАЗС, включващ регистър и база д
данни на заинтересо
ованите страни,
подаване на жалби, в
включваща създаване и поддръжка на
процедура за п
регистър на жа
албите, регистър на п
поетите ангажименти
и)



Информационн
ният център ще рабо
оти 5 дни в седмицата от 09:00 до 13:00, като
к
в него ще се пр
редоставя информац
ция, свързана с проеккта, включително
относно процесса за подаване на жа
алби, гореща телефо
онна линия, кутия за
мнения и предл
ложения и ще е осигуурено постоянно при
исъствие на член на
персонала.



Сформиране на МГК в селата (Дъж
ждовник, Звънарка, Овчари,
О
Скалак, Малкко
лица, Скалак, Едрино
о, Изгрев, Гулия и Кр
румовград), които да се
Каменяне, Къкл
състоят от жите
ели на тези села (мъ
ъже и жени).

засегнатите о
общности

 Програма за н
независим

мониторинг н
на водата, въздуха,
почвата, шум
ма

Проект №: 7879140150
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приложен
ние
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орник

На
адзор

Етап на подготовка

Директор
вно
"Корпоратив
обслужване
е"

Изпълн
нителен
директо
ор

Установяване
е на
изходните усл
ловия
в етапа на
подготовка.

Отдел по окколна
среда

Изпълн
нителен
директо
ор
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Дей
йствие

 Актуализиран
не и

усъвършенсттване на
съществуващ
щите процедури,
свързани с чо
овешките ресурси

 План за управ
вление на подбора
на кадри от р
региона/страната

Търсе
ен резултат

 Изпълнение наа политиките и процеедурите, свързани с човешките
ч
ресурси,

На
адзор

Отдел по чо
овешки
ресурси

Изпълн
нителен
директо
ор

Етап на подготовка

Отдел за до
оставки

Изпълн
нителен
директо
ор

Етап на подготовка,
за да може
м да
прилагането му
започне в етап
па на
изграждане.

ръзки с
Отдел за вр
обществено
ост-та, в
сътрудни-че
ество с
ръководния
я екип и
отдела за околна
о
среда.

нителен
Изпълн
директо
ор / Местен
бизнес

 Справедлива, ф
формална и прозрач
чна процедура за под
дбор на персонала.
 Информиране за наличните работнни места.
 Защитаване наа правата на работниици и обществени слуужители
 Въвеждане на Кодекс на поведениее, който покрива всич
чки въпроси, включен
ни в

 Разработванее на Кодекс за

 Въвеждане на процедура за избор на места за настаняване, включваща

поведение

Отгово
орник

Етап на подготовка

включително по
олитиките за съкращ
щаване.

 Установяванее на полиза за
човешките ре
есурси

Етап на
а
приложен
ние

ОСВ.

няване на персонала
а и тяхното управление.
определяне на стандарти за настан

 Процедура заа управление на
настаняванетто

 Актуализиран
не на процедурите
и Въвеждане на план за подбор
ци
на доставчиц

 Разработванее на План за

управление н
на социалните
въпроси

 Справедлива, ф
формална и прозрач
чна процедура за под
дбор на доставчиците
е.
 План за доставвки.
 Разработване нна План за управленние на социалните въ
ъпроси, който покрива

действия свърззани с: учредяване на права (ЛиЗП); План за развитие на
общността, про
ограма за уязвимите страни (включително инициативи насоче
ени
към възрастнитте хора ЛиЗП); отдихх (туристическа хижа); изграждане на
капацитет и обуучение на МСП; прил
лагане на мерки за смекчаване
с
на
въздействията върху културното на
аследство; инициативи, свързани с
ентичност, които да п
предвиждат смекчава
ащи мерки насочени
културната иде
към (идентифицираните) пряко и не
епряко засегнати хор
ра, включително и
пи.
уязвимите груп

 При консултациии със заинтересоваани страни се развива
а План за развитие на
н
общността
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Дей
йствие

Търсе
ен резултат

Етап на
а
приложен
ние

Отгово
орник

На
адзор

 Прилагане наа план за

 Поставяне на ппътна маркировка, огграда около училище
ето в с. Звънарка,

Етап на подготовка

Отдел по тр
ранспорт

Изпълн
нителен
директо
ор

 Вътрешно об
бучение

 Разработване нна Програма за обучение и развитие на уменията
у
на

Етап на
подготовка/изгражд
ане

Отдел човешки
ресурси / Оттдел
обучение

Изпълн
нителен
директо
ор

 Разработванее на

 Разработване нна Програма за обучение и развитие на уменията
у
преди

Етап на
подготовка/изгражд
ане

Отдел за чо
овешки
ресурси / Оттдел за
обучение

Изпълн
нителен
директо
ор

 Комитет за рееакция при

 Компанията щее изисква участие в О
Обществения Комите
ет за реакция при

Етап на подготовка

Отдел по
безопасност и здраве

Ръководство

 Разработванее на здравна

 Въвеждане и прилагане на здравнаа стратегия, включваща

Етап на подготовка
лагане
и текущо прил

Изпълнител
лен
директор

Ръководство

организация на движението

 Разработванее на

ограда покрай пътя за достъп от Зв
вънарка до Победа, обучение
о
по
а движението на вода
ачите, поставяне на ограничения за
безопасност на
скоростта, осиггуряване на автобусе
ен превоз за работни
иците, изграждане на
а
отбивки на пътя за достъп, кампани
ии за повишаване на информираността
ността, които да са
относно движението по пътищата в училищата и в общн
насочени към ууязвимите групи.
работниците

инвестиционна програма
инвестиционна програма за
чение
външно обуч
извънредни с
ситуации
стратегия

 Създаване наа Отдел по трудоваа
медицина в К
Компанията

наемане на раб
бота (за потенциални
и работници)

извънредни ситтуации.

 План за здравее и безопасност на рааботното място
 Разяснителни ккампании (заразни/неезаразни болести и др.)
д

 Подкрепяне н
на изследвания за
заразни боле
ести и
доброволнотто изследване
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4.5

Монито
оринг и од
дит
Монитори
ингът осигу
урява средсствата за проследява
п
не и оценкка на напре
едъка към
постигане
е на набеля
язаните цел
ли по проеккт Крумовград в опредеелените срокове.
Основнатта задача на монито
оринга е да
д се следи дали рреалните социалнос
икономич
чески възде
ействия, про
оизтичащи от дейност
тите по проеекта, са раззлични от
онези, определени и подроб
бно описани в ОСВ и ОВОС ((2010 г.). Ако
А
бъде
ветствие, щ
ще бъдат препоръчан
п
ни алтернаативни стра
атегии за
установено несъотв
ане, с цел прилагане
п
н
на коректив
вни действи
ия в отгово р на въздействията.
смекчава
На второ
о място, въз
в
основа
ата на клю
ючови измервания, ц
цели и показатели,
механизм
мът за мониторинг ще вклю
ючва оценкка на теккущия нап
предък и
изпълнен
нието на ме
ерките за ссмекчаване,, предприет
ти от Компаанията. Ме
еханизмът
за монитторинг ще включва
в
пе
ериодична отчетност
о
на
н резултаттите, предн
назначена
за ръководството на Дружествво, община
а Крумовгра
ад и засегннатите стра
ани. Това
нтира пости
игане на це
елите на пр
рограмата и възможноост за прил
лагане на
ще гаран
корекции, когато е необходимо
о.
Монитори
ще бъде извършван
ингът на дейностите
д
н от персоонала, пред
двиден в
предложе
ената структурна рам
мка за соц
циално упра
авление и отчетност, както е
описано по-горе
п
в та
ази раздел..

4.6

Ключов
ви индика
атори за и
изпълнение
Следните
е ключови индикатор
ри за изпъ
ълнение (К
КИИ) са раазработени като са
идентифи
ицирани па
араметри н
на база на анализа на
н съществвуващото социалнос
икономич
ческо състо
ояние и оце
енката на социалното
с
о въздействвие, които ще
щ бъдат
наблюдавани за да
д се след
ди социалното въздействие и представя
янето на
ята по врем
ме на цялотто изпълне
ение на про
оекта. КИИ ще бъдат включени
компания
като частт от Плана
а за управл
ление на социалните
с
въпроси и може да изискват
актуализа
ация по вре
еме на изпъ
ълнението на
н проекта.

4.6.1

Икономи
ика и подб
бор на под
дизпълнители


Цели се местни
ите и обласстните бизн
неси да уча
астват успеешно в кон
нкурентни
изпълнител
ли на база предоставя
янето на об
бучения на местни и
конкурси за поди
компании,
р
релевантни
към
конкретни
к
ости
за
възможно
обласстни
подиззпълнители и в съотве
ествие с пла
ана за поди
изпълнителии и доставч
чици.



Цели се 30% от възможносстите за ра
абота като подизпълни
п
ител към пр
роекта да
и от местн
ни и облас
стни бизне
еси по врееме на етапите на
бъдатт печелени
строи
ителство и експлоатаци
е
ия и посред
дством проз
зрачен конккурсен проц
цес.



Цели се поне половина
ата от неп
пряката ра
аботна сил
ла (през фирмите
е местна или
и
регион
нална по ввреме на етапа на
подиззпълнители) да бъде
строи
ителството.
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4.6.2

4.6.3



Цели се 90% от работната сила по вр
реме на ета
апа на експл
лоатацията
а да бъде
на и региона
ална.
местн



Недисскриминаци
ионни и ра
авнопоставени по отн
ношение нна пола по
олитики в
обласстта на човешките р
ресурси да бъдат при
иложени п ри планирането на
работтната сила, в съответтствие с огр
раниченият
та, наложенни от естес
ството на
минно
ото дело, като наета
ата работна сила е адекватно представителна по
отнош
шение на пол,
п
възрасст, малцинс
ствени груп
пи и местооживеене, като
к
това
бъде отчитано на всеки 6 м
месеца.

Демогра
афия


Броятт на лицатта, които ссе считат за
з уязвими
и, на база на опреде
еленията,
залож
жени в Пла
ана за смеккчаване на въздейств
вията върхуу уязвимите страни,
трябв
ва да бъдатт следени зза да се гар
рантира, че
е отрицател
лните възде
ействията
на пр
роекта не попадат вър
рху тези гру
упи, и че проектът нее увеличава
а броя на
уязвимите лица и групи (да се отчита годишно).
г



едством пл
лана за раззвитие на общността да бъдат подкрепяни местни
Посре
културни и соци
иални съби
ития, които
о целят съхраняванетто и подкр
репата на
иционни за района цен
нности, катто това се отчита
о
на ввсеки три месеца
м
на
тради
база на
н броя на подкрепени
ите събития
я и инициат
тиви.



Посре
едством пл
лана за раззвитие на общността
о
да бъдат пподобрени местните
услов
вия за дейн
ност и подккрепени свъ
ързаните де
ейности на годишна база,
б
през
целия
я жизнен ци
икъл на про
оекта.

Здраве и безопасн
ност на ра
аботното място
м
и усл
ловия за н
настаняване


Да се
е установят процедури
и за здравос
словни и бе
езопасни уссловия на труд,
т
като
се це
ели нулево ниво на ттрудови зло
ополуки и инциденти,, касаещи местната
общност, като се
е води месе
ечен отчет.



е установят стандарти на труд, които да пост
тигнат нулеево ниво на жалби от
Да се
служи
ители на компанията и нейните
е подизпълнители отнносно усло
овията на
труд през
п
целия жизнен циккъл на прое
екта.



Да се
е резюлиратт всички жа
алби на слу
ужители, ко
оито са посттъпили пос
средством
механ
низма за по
одаване на
а жалби от служители, в рамкитее на две се
едмици от
откриване на про
оцедурата п
а.
по подаване на жалба



е прави мо
ониторинг н
на здраветто на служи
ителите поосредством годишни
Да се
прове
ерки от лице
ензирани сл
лужби по тр
рудова мед
дицина.



Да се
е установя
ят процедуура за осигуряване на
н здраветто, безопас
сността и
сигурността отно
осно места
ата за настаняване на
а директно наетите ра
аботници,
алеч от до
ома, като се
с цели нул
лево ниво на инциде
енти и се
които живеят да
отчита на месечна база.
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4.6.4

4.6.5

4.6.6

Ангажир
ране на заи
интересов
вани стран
ни


Да се
с
предос
ставя реле
евантна и актуална
а информ
мация пос
средством
информационния център, МГК и др
руги идент
тифицирании канали, която се
лежда и акту
уализира на
а месечна база
б
през целия
ц
жизнеен цикъл на
а проекта.
прегл



Да се
е установят силни връззки с общността посре
едством цяялостна стр
ратегия за
ангаж
жиране на заинтересо
з
ованите стр
рани, като с всяка груупа заинте
ересевони
стран
ни се прове
еждат месе
ечни срещи (или по-чести ако са необхо
одими) по
време
е на целия жизнен
ж
циккъл на проекта.



Да се
е установи механизъм
м за подава
ане на жал
лби от месстната общн
ност като
целта
а е да се ре
езюлират вссички жалб
би в рамките
е на две сеедмици от откриване
о
на про
оцедурата по подаван
не на жалба
а.

Обучени
ие и изграж
ждане на ккапацитет


Да се
е цели подобряване н
на умениятта и капаци
итета, кактоо и образо
ователния
ценз на служите
елите посре
едством пр
родължаващ
щи професиионални об
бучения и
щ се отчи
итат на год
дишна база
а, като към
м края на жизнения
курсове, които ще
л на проекта
а всички кввалифицира
ани и неквалифициранни служител
ли трябва
цикъл
да са придобили
и набор от ттърсени на пазара на труда
т
умениия.



низиране на
а обучения и увеличав
ване на инф
формираносстта на слу
ужителите
Орган
и месстната общ
щност по о
отношение на пътнат
та безопассност, като целта е
нулев
во ниво на пътни
п
инцид
денти, коетто ще се отч
чита на годиишна база.

Културно наследс
ство


4.6.7

Човешки
и права


4.6.8

Посре
едством пл
лана за ра
азвитие на общността да се ппромотира местното
културно и архео
ологическо наследство
о, като се отчита на год
а.
дишна база

Да се
е установи политика зза човешки
ите права, като се цеели нулево
о ниво на
наруш
шаване на човешките
ч
права на работното
р
място
м
и в ррамките на местната
общност за цели
ия жизнен ц
цикъл на про
оекта.

Развитие на местн
ната общн ост


Да се
е подкрепи местното
м
иккономическко развитие
е посредстввом изпълне
ението на
План за развити
ие на местн
ната общно
ост, който да
д намали ефектите от
о цикъла
ързо нарасттване и ря
язък спад. Да
Д се пров
веждат 3 ообучителни сесии за
на бъ
МСП и 2 обучите
елни сесии за земедел
лски практи
ики всяка гоодина. Обуч
чителните
и ще бъда
ат популяр
ризирани посредством
м информаационния център
ц
и
сесии
местн
ния вестникк поне 2 сед
дмици пред
ди провежда
ането на сеесиите. Пос
средством
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плана
а за разви
итие на м
местната об
бщност да
а се устанновят старе
етигечски
плано
ове, които да гаранти
ират, че ме
естните съо
оръжения зза предосттавяне на
здрав
вни грижи се
е съхранят и след закр
риването на
а проекта.


4.7

Посре
едством пл
лана за раззвитие на местната
м
об
бщност да се популяр
ризират и
подкр
репят събития и дей ности, коитто насърча
ават здраввословния начин на
животт сред месттната общн
ност, като се
е отчита бр
роя на подккрепените събития
с
и
иници
иативи.

Програм
ма за социално-иккономичес
ски монит
торинг
Прилаган
нето на про
ограмата за
а мониторин
нг, системат
тизирана в Таблица 4-2 следва
да започн
не в етапа на изгражд
дане и да продължи в етапа на еексплоатаци
ия, и през
целия жи
изнен цикъ
ъл на рудн
ника. Тази програма не е оконччателна и ще бъде
усъвърше
енствана и коригирана
а в процеса
а на консулт
тациите по ОСВ.
.
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Таблица 4-2: Програма за социал
лно-икономически
и мониторинг
Източникк

Предн
назначение

Показатели

Честота

План за ууправление на соци
иалните
въпроси

Висше ръководство на К
Компанията
лнителен директор
р и Директор
(Изпъл
корпор
ративно обслужван
не)

Прилагане на мер
рки и учредяване на права

Месечно; и годиш
шен отчет през цел
лия
жизнен цикъл на
а рудника

План за р
развитие на общността

Местни
и общности

Ангажименти в етапите на подготовка, изграждане и
експлоатация

Тримесечно; и го
одишен отчет презз целия
жизнен цикъл на
а рудника

План за ууправление общесттвено
здраве, бе
езопасност и сигур
рност

Местни
и общности, ръков
водство на
проектта

Трудови злополукки

Тримесечен мониторинг и отчитане
е през
икъл на рудника
целия жизнен ци

План за ууправление на досттавките

Отдел за доставки и дого
овори на
Компан
нията

Предоставяне на договори за доставка на фирми от
района/страната

Текущо / Месечн
но отчитане

План за н
наемане (и съкращ
щаване)
на персон
нал

Отдел за човешки ресурсси на
Компан
нията

Подбор (брой на местното,
м
регионал
лно/национално,
международно зас
сегнато население
е, пол, възраст,
общност, тип заеттост/занятие) и съккращаване свързани с програ
ама за обучение и продължаващо
професионално развитие на персон
нала

Текущо / Месечн
но отчитане
Годишен одит на
а човешките ресурси

Програма
а за обучение

Човешки ресурси

Брой обучения и ефективност
е
на об
бучението
(служител/общнос
ст/външни институции)

Текущо / Месечн
но отчитане

План за в
взаимодействие съ
ъс
заинтерессованите страни

Отдел за връзки с общесствеността

Ангажиране на об
бщността, регистър
р на жалбите,
регистър на поети
ите ангажименти
Проучване на мне
ението на ключови заинтересовани
страни

Текущо - Седмич
чно/Месечно отчиттане, на
чиято база се съ
ъставят годишни оттчети

План за б
безопасност и здра
аве
Безопасно
ост и здраве на ра
аботното
място
План за го
отовност и реакция
я при
бедствия и аварии

асност и здраве
Безопа

Брой злополуки

Месечно отчитан
не

Генерален план за организа
ация на
движение
ето

Безопа
асност и здраве

Брой произшестви
ия, обучения

Месечно отчитан
не

Съответсттвие на доставчиц
ците

Отдел за управление на договорите /
Отдел за доставките

Изпълнение на клаузите, предвиден
ни в договорите
за доставка

Тримесечно и год
дишно отчитане
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Източникк

Предн
назначение

Показатели

Честота

Процедур
ра за подаване на ж
жалби

Човешки ресурси

Брой жалби и брой на разрешени/не
еразрешени
казуси

Тримесечно и год
дишно отчитане

Регистър на поетите ангажи
именти

Операттивен директор

Изпълнение на ан
нгажиментите, поетти в ОВОС, ОСВ,
както и тези в процеса на ангажиран
не на
е страни
заинтересованите

Тримесечно и год
дишно отчитане
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5.0

РЕЗЮМ
МЕ

5.1

Резюме
е на възде
ействията
а от прое
екта

Проект №
№: 7879140150

Страница 5-15
50

ОЦЕНКА
А НА СОЦИАЛНОТО ВЪ
ЪЗДЕЙСТВИЕ
ДОПЪЛНИТТЕЛЕН ИНФОРМАЦИОН
НЕН ПАКЕТ ЗА КРЕДИТ
ТИРАЩАТА ИНСТИТУЦ
ЦИЯ (ДИПИ)
"ДЪНДИ ПРЕШ
ШЪС МЕТАЛС КРУМОВ
ВГРАД" ЕАД
ПРОЕКТ ЗА ДОБ
БИВ И ПРЕРАБОТКА НА
А ЗЛАТОСЪДЪРЖАЩИ РУДИ, КРУМОВГРАД - БЪЛГАРИЯ
НОЕМ
МВРИ 2014 Г
Таблица 5-1: Реззюме на въздействията от проекта
а в етапите на подготовка, изгражд
дане, експлоатац
ция и закриване

Степен

Т
Териториа-лен об
бхват Характер

Продължи-те
елност

Честотта

Уверено
ост

Остатъчн
но
въздейсттвие след
прилаган
не на
смекчава
ащите
мерки

Значително +

М
Местно, регионално,
Положителн
но
о
областно и национа
ално

Краткотрайно
о,
обхваща
оперативната
а фаза

Постоя
янно

Висока

Значителн
но +

Заеттост

Умерено +

М
Местно, регионалн
но,
о
областно, национа
ално
и международно

Положително

Краткотрайно
о,
обхваща
оперативната
а фаза

Рядко

Висока

Значително +

Досттавки

Умерено + /
Значително +

М
Местно, регионалн
но,
о
областно, национа
ално
и международно

Положително

Краткотрайно
о,
обхваща
оперативната
а фаза

Постоя
янно

Висока

Значително +

Населени
ие и
демограф
фия

Пром
мяна в броя на
насел
лението

Умерено

М
Местно, регионално

Отрицателн
но

Дълготрайно

Постоя
янно

Средна

Незначите
елно -

Икономически
ии
дейности
земеполззване

еползване в
Земе
пряка
ата оперативна
площ
щ

Умерено

М
Местно

Отрицателн
но

Дълготрайно

Постоя
янно

Висока

Умерено -

Земе
еползване в
околностите на
прое
екта като
източ
чник на доходи

Умерено

М
Местно, регионалн
но

Отрицателн
но

Дълготрайно
о

Рядко

Средна

Незначиттелно + /
Пренебре
ежимо

Жили
ищна
осигууреност

Умерено

М
Местно

Отрицателн
но и
о
Краткотрайно
положителн
но

Рядко

Висока

Незначите
елно /
Пренебре
ежимо

Обра
азование и
проф
фесионал-но

Значително +

М
Местно, регионалн
но,
о
областно, национа
ално

Положително

Рядко

Висока

Значително +

ОК

Пока
азател

Етап на п
подготовка и стро
оителство
Заетост и доставки Икономически
инвесстиции и
оттеггляне

Услуги в
общносттта
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ОК

Пока
азател

Степен

обучение

Т
Териториа-лен об
бхват Характер

М
Местно, регионалн
но

Положително
/ Отрицател
лно

Краткотрайно
о,
обхваща етап на
експлоатация
я

Рядко

Средна

Незначиттелно /
Пренебре
ежимо

_

_

_

_

_

_

_

Умерено

М
Местно, регионално,
но
Отрицателн
ално
о
областно и национа

о,
Краткотрайно
обхваща етап
п на
експлоатация
я

Постоя
янно

Висока

Незначите
елно -

Умерено

М
Местно, регионалн
но

Отрицателн
но

о,
Краткотрайно
обхваща етап на
я
експлоатация

Постоя
янно

Ниска

Незначиттелно /
Пренебре
ежимо

Разв
влекателни
дейн
ности

Незначително

М
Местно, регионалн
но

Положително

о,
Краткотрайно
обхваща етап на
я
експлоатация

Рядко

Висока

Незначиттелно /
Пренебре
ежимо

Здравни услуги

Значително

М
Местно, регионално

Отрицателн
но

Дълготрайно

Постоя
янно

Средна

Незначите
елно -

Здра
авословно
състо
ояние на
рабо
отниците и
общн
ността

Значително

М
Местно, регионалн
но

Отрицателн
но

Дълготрайно
о

Рядко

Средна /
Висока

Незначиттелно

Култуурно наследство
и арххеология

Значително

М
Местно

Отрицателн
но

Дълготрайно

Еднокр
ратно /
Трайно
о

Висока

Умерено -

Културно наследство
вство за
и чув
прин
надлежност

Незначително

М
Местно, регионалн
но

но /
Отрицателн
Положително

о
Дълготрайно

Постоя
янно

Средна

Незначиттелно /
Пренебре
ежимо

ища и транспорт
Пъти

Комуунални услуги

Култура
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Уверено
ост

Незначително
Охра
анителни услуги

Здравеоп
пазване

Честотта

и международно

Соци
иални услуги

Инфраструктура

Продължи-те
елност

Остатъчн
но
въздейсттвие след
прилаган
не на
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Пока
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Степен

Т
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бхват Характер
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елност

Честотта

Уверено
ост

Остатъчн
но
въздейсттвие след
прилаган
не на
смекчава
ащите
мерки

Визуално
о
въздейсттвие

Естеттика

Умерено - /
Значително

М
Местно, регионално

Отрицателн
но

Дълготрайно

Постоя
янно

Висока

Умерено - /
значителн
но -

Значително +

М
Местно, регионално,
н
национално

Положителн
но

Дълготрайно

Постоя
янно

Висока

Значителн
но

Заеттост

Значително +

М
Местно, регионалн
но,
о
областно, национа
ално
и международно

Положително

Дълготрайно
о

Постоя
янно

Средна

Значително +

Досттавки

Значително +

М
Местно, регионалн
но,
о
областно и
н
национално

Положително

Дълготрайно
о

Постоя
янно

Висока

Значително +

Населени
ие и
демограф
фия

Пром
мяна в броя на
насел
лението

Незначително / М
Местно, регионално
Умерено

Отрицателн
но

Дълготрайно

Постоя
янно

Средна

Незначите
елно /
Пренебре
ежимо

Икономически
дейности
ии
земеполззване

еползване в
Земе
пряка
ата оперативна
площ
щ

_

_

_

_

_

_

_

Значително +

М
Местно, регионалн
но

Отрицателн
но

Дълготрайно
о

Рядко

Средна

Незначиттелно + /
Пренебре
ежимо

Незначително

М
Местно, регионално

Положителн
но / Дълготрайно
Отрицателн
но

Рядко

Висока

Етап на е
експлоатация
Заетост и доставки Икономически
инвесстиции и
оттеггляне

Земе
еползване в
околностите на
екта като
прое
източ
чник на доходи
Услуги в
общносттта
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Инфраструктура

Здравеоп
пазване

Култура

Пока
азател

Степен

Т
Териториа-лен об
бхват Характер

Обра
азование и
проф
фесионал-но
обучение

Значително +

М
Местно, регионалн
но,
о
областно, национа
ално
и международно

Соци
иални услуги

Незначително

Охра
анителни услуги

Продължи-те
елност

Честотта

Уверено
ост

Положително

Дълготрайно
о

Постоя
янно

Висока

Незначиттелно /
Пренебре
ежимо

М
Местно, областно

Положително
/ Отрицател
лно

Дълготрайно
о

Рядко

Средна

Незначиттелно /
Пренебре
ежимо

_

_

_

_

_

_

_

ища и транспорт
Пъти

Умерено

М
Местно, регионално,
Отрицателн
но
о
областно и национа
ално

Дълготрайно, обхваща Постоя
янно
иване
етап на закри

Средна

Незначите
елно

Комуунални услуги

Незначително

М
Местно, регионалн
но

Отрицателн
но

Дълготрайно
о,
обхваща етап на
закриване

Постоя
янно

Ниска

Незначиттелно /
Пренебре
ежимо

Разв
влекателни
дейн
ности

Незначително
+

М
Местно, регионалн
но

Положително

Дълготрайно
о

Рядко

Висока

Незначиттелно /
Пренебре
ежимо

Здравни услуги

Умерено

М
Местно, регионално

Отрицателн
но

Дълготрайно, обхваща Постоя
янно
етап на закри
иване

Средна

Незначите
елно /
Пренебре
ежимо

Здра
авословно
състо
ояние на
рабо
отниците и
общн
ността

Значително

М
Местно, регионалн
но,
о
областно

Отрицателн
но

Дълготрайно
о,
обхваща етап на
закриване

Рядко

Висока

Незначиттелно

Култуурно наследство
и арххеологически
ресур
рси

Значително

М
Местно

Отрицателн
но

Постоянно

Еднокр
ратно

Висока

Умерено -

Незначително

М
Местно, регионалн
но

но /
Отрицателн
Положително

о
Дълготрайно

Постоя
янно

Средна

Незначиттелно /
Пренебре
ежимо

Културно наследство
и чув
вство за
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Пока
азател

Остатъчн
но
въздейсттвие след
прилаган
не на
смекчава
ащите
мерки

Степен

Т
Териториа-лен об
бхват Характер

Продължи-те
елност

Честотта

Уверено
ост

Умерено /
Значително

М
Местно, регионално

Отрицателн
но

Дълготрайно

Постоя
янно

Висока

Умерено /
Значителн
но -

Значително

М
Местно, регионално,
о
областно, национал
лно

Отрицателн
но

Дълготрайно

Постоя
янно

Висока

Незначите
елно +

Заеттост

Значително

М
Местно, регионалн
но,
о
областно, национа
ално
и международно

Положително
/ Отрицател
лно

Дълготрайно
о

Постоя
янно

Висока

Незначиттелно

Досттавки

Значително

М
Местно, регионалн
но,
о
областно, национа
ално

Положително

Краткотрайно
о

Постоя
янно

Висока

Умерено +

Населени
ие и
демограф
фия

мяна в броя на
Пром
насел
лението

Значително

М
Местно, регионално

Отрицателн
но

Краткотрайно
о

Рядко

Средна

Незначите
елно /
Пренебре
ежимо

Икономически
дейности
ии
земеполззване

еползване в
Земе
пряка
ата оперативна
площ
щ

Пренебрежимо М
Местно, регионално

Пренебрежи
имо Дълготрайно

_

Средна

Умерено +

Земе
еползване в
околностите на
екта като
прое
източ
чник на доходи

Незначително

М
Местно
Р
Регионално

Нулево

Дълготрайно
о

Постоя
янно

Средна

Незначиттелно /
Пренебре
ежимо

Жили
ищна
осигууреност

Незначително

М
Местно
Р
Регионално

Отрицателн
но

Краткотрайно
о

Рядко

Висока

Незначите
елно /
Пренебре
ежимо

прин
надлежност
Визуално
о
въздейсттвие

Естеттика

Етап на ззакриване
Заетост и доставки Икономически
инвесстиции и
оттеггляне

Услуги в
общносттта
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Пока
азател

Степен

Т
Териториа-лен об
бхват Характер

Обра
азование и
проф
фесионал-но
обучение

Значително +

М
Местно, регионалн
но,
о
областно, национа
ално
и международно

Соци
иални услуги

Умерено

Охра
анителни услуги

Остатъчн
но
въздейсттвие след
прилаган
не на
смекчава
ащите
мерки

Продължи-те
елност

Честотта

Уверено
ост

Положително

Дълготрайно
о

Рядко

Висока

Незначиттелно /
Пренебре
ежимо

М
Местно, регионалн
но

Отрицателн
но

Дълготрайно
о и отвъд
жизнения циккъл на
мината

Рядко

Средна

Незначиттелно -

_

_

_

_

_

_

_

ища и транспорт
Пъти

Незначително

М
Местно, регионално,
Отрицателн
но
ално
о
областно и национа

Краткотрайно
о

Постоя
янно /
Рядко

Средна

Незначите
елно /
Пренебре
ежимо

Комуунални услуги

Незначително

М
Местно, регионалн
но

Отрицателн
но

Краткотрайно
о

Постоя
янно

Ниска

Незначиттелно /
Пренебре
ежимо

Разв
влекателни
дейн
ности

Незначително

М
Местно, регионалн
но

Нулево

Краткотрайно
о

Рядко

Висока

Незначиттелно /
Пренебре
ежимо

Здравни услуги

Умерено

М
Местно, регионално

Отрицателн
но

Краткотрайно
о/
Дълготрайно

Постоя
янно

Средна

Незначите
елно -

Здра
авословно
състо
ояние на
рабо
отниците и
общн
ността

Умерено

М
Местно, регионалн
но

Отрицателн
но

Краткотрайно
о

Рядко

Средна

Незначиттелно -

Култуурно наследство
и арххеология

Значително

М
Местно

Отрицателн
но

Постоянно

Еднокр
ратно

Висока

Умерено -

Културно наследство
вство за
и чув
прин
надлежност

Незначително

М
Местно, регионалн
но

Отрицателн
но

Дълготрайно
о

Постоя
янно

Средна

Пренебре
ежимо /
Незначиттелно
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