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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Разработване на кариера за добив на варовици и производство на трошено-каменни 
фракции в находище „Тетово", участък „Тетово-2" в землището на с. Тетово, община Русе и

с. Беловец, община Кубрат

1. Местоположение, собственост:

Находище Тетово, участък „Тетово-2" е разположено в землището на с. Тетово, община
Русе.

Границите и координатите на подземните богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ строителни 
материали от находище „Тетово 2", са определени в Протокол № I486 от 01.06.1979 г. на ДКЗ са 
утвърдени запаси на варовици за производство на трошен камък за пътни основи. В Националния 
баланс на запасите и ресурсите към 01.01.2021 г. в находището се водят на отчет 13 771,7 хил. м3 
запаси от варовици.

Находище „Тетово 2" е индивидуализирано с координатите на точки от 1 до 17 в 
координатна система „1970"

Площта на находището е 278 968 кв. м.
Находището е изключителна държавна собственост, съгласно Акт за изключителна 

държавна собственост № 557/20.07.1999 г. (278 000 кв.м.) Една трета от площта на находището е 
покрита от имот № 000 268 в землището на с. Тетово, местност „Карабаджакови ниви" с площ от 
95 374 дка. Имотът е собственост на „Скални материали" АД, което се удостоверява от 
Нотариален акт № 142 от 24.03.2006 г.

2. Близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ). 
обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на 
културното наследство:

Участък „Тетово-2" попада в границите на две защитени зони по Натура 2000:
Защитена зона с идентификационен код BG 00002062 „Лудогорие" за опазване на 
дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г., променена със Заповед № 
ПД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите
Защитена зона с идентификационен код BG 0000168 „Лудогорие" за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на 33, приет 
с Решение № 661/2007 г. на Министерски съвет.

Участък „Тетово 2" е разположено на около 2 км западно от жилищната граница на с. 
Беловец, община Кубрат и на около 3,7 км източно от с. Тетово, община Русе. Това са и най-близко 
разположените територии, подлежащи на здравна защита до участъка.

Най-близко разположен водоизточник за питейно-битови нужди в землището на с. Беловец 
е ТК-Меден кладенец-Беловец, който отстои на около 800 м -  източно от участък Тетово 2.

Най-близко разположен водоизточник за питейно-битови нужди в землището на с. Тетово 
е ТК-ВиК-Тетово, който отстои на около 4 300 м -  западно от участък Тетово 2.
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Към момента няма информация за наличие в района на обекти на културно наследство.

3. Предвиждания

Към настоящия момент в участък Тетово 2 са извършени следните теренни работи: 
премахване на горската растителност от 65 000 m2 през 1990 г., като от същата площ е отнет и 
почвения слой със средна мощност 1,00 m и общ обем от 65 000 m 3. Същият е стифиран в две 
депа, разположени в централната част на участък „Тетово 2", като ще продължи преместването 
му върху отвала на участък „Тетово-1".

Съгласно цялостния проект за разработка на находище „Тетово-2" в периода на 
строителството (освен почвения слой) трябва да се изземат глини (157 925 m3 ) и варовик (89 500 
m3).

Предвижда се експлоатацията на бъдещата кариера да започне в северозападната част на 
находището, в площта, където откривката е с най-малка мощност.

За осигуряване на самостоятелна транспортна връзка между участък „Тетово-2", 
съществуващата ТПИ и насипището за хумус и откривка в участък „Тетово-1" ще е необходимо 
изграждането на път. Той ще започва от кота 85 m на новата кариера, ще минава през дерето 
(най-ниска кота 77,00 т ) , покрай ТПИ ( кота 95,00 т )  до насипището за откривка на старата 
кариера.

Пресичането на дерето ще се осъществи посредством стоманобетонен тръбен водосток, 
изграден за тази цел през 1996 год., състоящ се от 5 бр.тръби с 0 2,00 т .

Поради близостта на кариерата „Тетово-2" с кариера „Тетово-1", нейните съществуващи 
производствени мощности и база ще се използват изцяло -  ремонтна база, трошачно-пресевни 
инсталации, трансформаторни станции и др.

4. Описание на технологичните процеси

Дейностите, които ще се извършват в участък Тетово 2 могат да се определят най-общо като: 
подготвителни дейности, разкривни и добивни дейности, преработка на добитите варовици и 
рекултивация.

В находище „Тетово", участък „Тетово 2" ще се прилага „Транспортна система на 
разработване", като изземването на суровината се извършва по циклична технология и 
използването на пробивно -  взривни работи (ПВР). Структурата на комплексната механизация се 
състои от багерно -  автомобилен комплекс и ТСИ.

В участък „Тетово 2" ще се извършват разкривни и добивни работи, целящи погасяване на 
находището с минимални загуби на варовик, максимален икономически ефект, безопасна 
работа и най-малки отражения на околната среда.

Натоварената минна маса ще се транспортира със налични транспортни средства -  
автосамосвали до трошачно-сортировъчната инсталация. Тя се състои от три технологични 
линии. Като краен продукт се получават трошено-каменни фракции с размери: 0 + 5 mm; 5 -5-15 
mm; 15 + 25 mm; 25 + 75 mm ; 0 + 60 mm и 75 + 150 mm.

След погасяване на запасите в оформеното минно поле ще се извърши възстановяване на 
иззетите площи с цел запазване на общия ландшафт.

5. Очаквани емисии и отпадъци:

Емисии в атмосферния въздух:

Спецификата на кариерните дейности не предполага организирани емисии на вредни 
вещества от стационарни източници. Могат да се очакват само неорганизирани емисии, при това
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непостоянни с променлива честота във времето, главно по причина на ветрово разпрашаване от 
открити площи с наличен сух, дребнозърнест материал, както и емисии от отработени газове на 
двигатели с вътрешно горене (ДВГ) на строителна и транспортна техника, главно в котлована на 
кариерата.

Емисии отпадъчни води:

На територията на участък Тетово 1 е налична административна сграда, строена през 1985 
г. Битовите отпадъчните води са заустени в изгребна яма, безотточна. Не се предвижда 
изграждане на нови санитарно битови помещения на територията на участък „Тетово 2".

Поради липса на сериозен водоприток от атмосферни води и кавернозността на варовика 
не се очакват затруднения за отводняване на кариерата. За отводняване на работните хоризонти 
от попаднали води от атмосферата се предвижда при добива да се спазва наклон от около 5 % 
към откритата част на кариерата.

Шумови емисии:

Експлоатацията на кариерата е свързана с генериране на производствен шум и вибрации.
Източниците на шумови емисии на територията на участъка са машините за добив -  

прибутващи, загребващи и транспортни машини; пробивни машини; взривни дейности; работа 
на трошачно-пресевните машини.

Проникването на шума в околната среда зависи от редица фактори: акустична 
характеристика на шумовите източници (мощност, спектрален състав), размери на находището, 
отдалеченост на източниците на шум, възможности за намаление на въздействията с помощта 
на екрани или бариери, разположение на източниците на неблагоприятни физични фактори и на 
рисковите групи от населението.

Отпадъци:

Отпадъците които ще се генерират от дейността и са свързани с добива и преработката на 
трошено-каменните фракции са:

Отпадък от добив-това е глина 99% премесен с варовик 1% .Същият ще се транспортира 
в котлована на старата кариера с цел запълване и рекултивиране на участък „Тетово-1" 
Отпадък от машини и съоръжения -  масла, метали, гуми, акумулатори. Същите ще се 
събират и временно съхраняват на съществуващата площадка №3, участък „Тетово 1".
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