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АБСТРАКТ 
Във връзка с Жалбата на сдружение Балканка, гр.София, България, внесена 

в Комисията на Европейския Съюз на 30.06.2015г., последвана от Допълнения 
№1,№2 и №3, внесени на 06.01.2016, 20.06.2016 и на 03.10.2016, респективно - 
обединени в дело на Главна Дирекция Околна Среда № CHAP(2015)02363, 
приложеният документ съдържа допълнителна информация, отнасяща се до  най-
бруталния случай на нарушения, с които сме се сблъсквали досега. 
 Въпреки че откакто изпратихме Допълнение №3, успяхме да открием оше 
много нови нарушения на законодателството на Съюза, те няма да бъдат 
представени в това конкретно допълнение. 
 То е специално издание - посветено на едно от най-красивите кътчета на 
България, място с уникална природа, останало недокоснато от унищожителното 
въздействие на съвременното индустриално развитие, приютяващо популярната 
природна забележителност - Ждрелото на река Ерма, която е включена в списъка на 
100-те най-добри туристически обекта на нашата страна.   
 Районът включва и две защитени зони по Натура 2000 - ЗЗ РУЙ BG0000313 
по диективата за хабитати и ЗЗ РУЙ BG0002112 по директивата за птици. 

Понастоящем се предвижда изграждането на златна мина в района, която 
ще се развие в две отделни минни полета. Северната мина ще бъде разположена в 
центъра на зоните по Натура 2000, а Южната мина достига до разстояние от 200 
метра от границите на ЗЗ РУЙ BG0000313 по директивата за хабитати. 

Предложеният метод за добиване на рудата е чрез пробиване и взривяване - 
под земята в Северната мина, и смесено - с три открити площадки в Южната мина. 
Предвижда се детонацията на 17.8 тона взрив седмично. 
 А рудата съдържа не само злато и сребро, но също така и уран. В 
действителност в Южната мина ще се отвори наново старата златно-уранова мина 
"Злата", останала от времената на социализма, която беше затворена и запечатана 
през деветдесетте години на миналия век, когато добивът на уран в страната беше 
забранен завинаги.  
 Документът по-долу описва усилията на държавната администрация да не 
спази и да заобиколи законовите оганичения, приложими във връзка с постигането 
на целите за опазване на защитените зони по Натура 2000, както и да избегне 
изпълнението на мерките, включени в Плана за Управление на Речния Басейн 
/ПУРБ/ на Дунавски район, които целят постигането на целите на Рамковата 
Директива за Водите /РДВ/ относно повърхностните и подземните водни тела в 
района. Ще покажем също така борбата на местните хора да защитят уникалната си 
природа, чистотата на въздуха, доброто състояние на реките и потоците, чистотата 
на тяхната питейна вода и здравето на децата си. 
  Документът съдържа пълно описание на случая. В зависимост от добрата 
практика и воля на ГД Околна Среда - той може да се счита като интегрално 
Допълнение №4 към оригиналната Жалба или като изцяло нов документ. Само че 
този път не е необходимо запознаване с предходните жалби - обединени в дело на 
Главна Дирекция Околна Среда № CHAP(2015)02363, защото настоящият случай 
представя отделно нарушение, несвързано пряко с предходните, но огромно 
наистина. Въпреки това, все пак връзката е налице - ние още веднъж ще докажем, 
че Натура 2000 не значи нищо в България, също както и здравето и добруването на 
малките хора, когато големите пари се появят. Ето защо, в крайна сметка е 
препоръчително да бъдат прочетени предходните жалби, за да се получи пълна 
представа върху цялостната социална и екологична картина в страната. 
 

Посвещение 
 Този документ се посвещава на ядосаните хора, живеещи в селата на 
община Трън, с пожелания за късмет, достатъчно сили за да победят в крайна 
сметка, както и в уверение на това, че не са сами в борбата, която водят. 
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I. ДАННИ ЗА САМОЛИЧНОСТ И КОНТАКТИ 

1. Име: 
Сдружение "Балканка", София, България 
 
2. Сфера на действие и местоположение на активността: 
 Сдружение с нестопанска цел за обществена полза "Балканка" е 
неправителствена организация, регистрирано в България на 7-ми август 2013г., с 
решение 203/2013 на Софийския Градски Съд, Булстат 176566443. Главната цел на 
Сдружението е защита и опазване на биоразнообразието в реките, с акцент върху 
възстановяването на популациите от оригиналната балканска пъстърва /salmo trutta/ 
в реките на България . 
 
 
 

3. АДРЕС ИЛИ РЕГИСТРИРАН ОФИС 
 

 
3.1. Име и фамилия на жалбоподателя: 

Краислав Димитров, председател на УС 
 
3.2. Където е необходимо, представлява се от: 

инж.Димитър Куманов, член на УС 
 

3.3. Националност: 
Българска 
 

3.4. Адрес: 
 бул.Петко Тодоров, бл.8, вх.Д 
 

3.5. Град:   София 
 
3.6. Пощенски код: 1408 
 
3.7. Държава: България 
 
3.8. Мобилен телефон: 

 +359 887 931 241  
 

3.8. E-mail:  dkoumanov@abv.bg 

 

 
4. Кореспонденция от Комисията може да ъде изпращана на жалбоподателя 

 
 
 

5. Страната член или общественият орган, определен от жалбоподателя, че не 
спазва  законодателството на Съюза: 

Министерството на околната Среда и Водите (МОСВ), Регионалната 
Инспекция по Околната Среда и Водите (РИОСВ) Перник и Басейновата Дирекция 
Дунавски Район (БДДР) към МОСВ. 

mailto:dkoumanov@abv.bg
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II. ОПИСАНИЕ НА НАРУШЕНИЯТА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС 

 
 Инвестиционното предложение ще има значително отрицателно 
въздействие върху две защитени зони по Натура 2000 - една, която е определена за 
опазване на местообитания и на видове по директивата за хабитати - Руй 
BG0000313, и другата,  определена по директивата за птиците  - Руй BG0002112. В 
действителност то ще унищожи целостта на зоните, чрез повишаване наличието на 
фини прахови частици /съдържащи и уран/ във въздуха до недопустими нива. Това 
ще се случи като следствие от детонацията на 17.8 тона взрив седмично, част от 
които ще бъдат взривявани в открити рудници, увеличавайки по този начин и шума в 
защитените зони до недопустими нива.  
 Замърсяването на въздуха и нивата на шум ще се увеличат и от 
превозването с тежки камиони на рудата, изкопана в Северната мина, до Южната 
мина, където рудата ще се обработва и обогатява във флотационна фабрика, към 
която ще има две хвостохранилища. Хвостохранилищата достигат до 160-200 метра 
от крайните къщи на някои села в района. 
 Инвестиционното предложение ще се отрази и на човешкото здраве по най-
лошия възможен начин - както винаги при рудодобив на злато. В допълнение към 
шума и замърсяването на въздуха, подземните води също ще се замърсят и това е 
причината, поради която БДДР отхвърля проекта в три последователни случая един 
след друг, с основанието че проектът не отговаря на мерките в ПУРБ 2010-2015 за 
избягване на влошаване химическото състояние на подземните водни тела, които се 
използват и за питейни нужди. Същите мерки са включени и в новия ПУРБ 2016-
2021 на Дунавски Район.  
 

Ето само един кратък цитат от описанието на Инвестиционното предложение - 
благоприятно обстоятелство е ниската гъстота на населението, което 
значи, че хората могат да бъдат похарчени много по-лесно 

 
 И така - може да се счита за доказано, че ИП не отговаря на мерките от 
ПУРБ на Дунавски Район. То не отговаря и на мерките от Заповедта за обявяване 
на ЗЗ РУЙ BG0002112 по директивата за птиците, където има забрана за 
нарушаване на елементи от ландшафта, с цел защита на защитените видове птици 
от безпокойство. 

 
Освен отрицателното въздействие върху човешкото здраве, инвестиционното 

предложение ще засегне и благосъстоянието на хората. Планът за Развитие на 
Община Трън 2014-2020 е пълен с добри намерения за развитие на екологично 
земеделие и животновъдство, екосисттемни услуги, като например всички видове 
туризъм - водни спортове, каяк, рафтинг, риболовен, еко, селски, исторически и пр. - 
за подробна информация виж Документ №1. Ако той бъде прочетен внимателно, се 
установява, че тези хора са много горди с тяхната уникална природа и с богатото 
разнообразие на животински видове в Руй планина. Всички те все още се надяват и 
на двете неща, във връзка с каквото и да било бъдещо регионално развитие. 

В Плана за развитието на общината няма нито дума за рудодобив на злато-
примесено-с-уран в района. Има ли нормален турист, който ще посети района, ако 
планът за рудодобив се осъществи? Със 17.9 тона взрив седмично, с 30-тонни 
камиони, превозващи златно-уранова руда от едната мина до другата, по десет 
камиона на час, и при всичкия прах и шум в района? При това Северната мина  е на 
не повече от два километра от Ждрелото на Ерма, покрай което ще преминават 
тежките камиони? 

Ние знаем отговора за друг район, където подобен план на същия инвеститор 
се осъществява от много години - Мините Асарел - Медет, до град Панагюрище. Там 
няма туризъм, нито в града или около него, нито в широкия район около мината. За 
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сметка на това в града си имат чисто нова Онкологична Болница, с единствената 
надежда за развитие на медицински туризъм, на който да се надяват. 

 
Наистина, в проекта е декларирано, че ще има огромни ползи за всички. До 

500 работни места, по-добри заплати, данъци и такси за общината. Имайки предвид, 
че повечето работни места изискват образован персонал и обучени оператори, 
въпросът е - струва ли си унищожаването на всички останали шансове за местен 
напредък, основаващи се на уникалата природа, която все още е недокосната, както 
и върху предимствата от наличието на две защитени зони от мрежата Натура 2000 - 
нали всъщност и затова се саъздават такива зони? Ще намерим отговорите на тези 
въпроси в следващите редове. 

 
A. Кратко описание на инвестиционното предложение. 
 За подробна информация да се гледа Документ №2. Още от самото начало 
трябва да се отбележи, че в него няма нито дума за наличието на уран в 
минералите, които ще се добиват и обработват. Но присъствието на уран е добре 
известен факт - за доказателства, моля, да се прочете раздел С. - Документи №10 
и №11. 
 Това е причината старата мина "Злата" да бъде затворена и запечатана 
преди повече от 20 години. Другата причина е, че нито съдържанието на уран, нито 
съдържанието на злато, са си заслужавали както усилията, така и пораженията. 
 
 Предвиждат се две миннодобивни зони - Трън Север и Трън Юг. 
 
1. Трън Север, заедно със зоната за транспортиране, е разположена в сърцето на 
споменатите зони по Натура 2000 - Руй BG0000313 по директивата  за хабитати и 
Ruy BG0002112 по директивата за птици. 
  За цялостното развитие на минната дейност ще е необходима площ от 
8,36км2 (8360дка).  Методът за добив на рудата е чрез пробиване и взривяване 
под земята, поради което само 200дка над земята ще са необходими. Минната 
дейност ще се осъществява в три отделни минни полета. 
 За превозването на рудата от Трън Север до флотационната фабрика, която 
ще е разположена в Трън Юг, ще се използват 22 километра от съществуващата 
пътна мрежа. 
 Най-близко до северната мина е разположено село Забел - на около 170 
метра на юг. Най-близките къщи на Туроковци и Ломница са на разстояние от 3000 
метра и 470 метра, респективно. 
 
2. Трън Юг достига до около 200-300 метра от границата на ЗЗ Руй BG0000313 по 
директивата за хабитати, и 1500-2000 метра от ЗЗ Руй BG0002112 по директивата 
за птици. Мината също така е оградена от четири други защитени зони по Натура 
2000, които отстоят на разстояние 2.0 - 5.0 километра от нея - пълно описание на 
зоните може да бъде намерено на стр.7 от Документ №3, където отстоянията са 
повдигнати в цвят, виж и картите в края на този раздел. 
 За цялостното развитие на минната дейност ще е необходима площ от 
10.88км2 (10880дка). от които 1900дка ще са над земята. Методът за добив на 
рудата е чрез пробиване и взривяване под земята и в откити минни изработки, 
отново извършвано в три минни полета. 
 Взривявянето ще се извършва веднъж седмично. 
 
ВАЖНО: 
Най-близките къщи на село Глоговица са на 160 метра от хвостохранилище №2. 
Част от село Ерул е на около 150 метра от една от откритите мини, а село 
Милкьовци е на 205 метра на югоизток от една от зоните за насипища 
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3. Допълнителна информация 
 Предвидена е флотационна фабрика с две хвостохранилища. 
 Схема на работа: мините /повърхностни и подземни/ ще работят при 
петдневна работна седмица, двусменно, през 250 дена годишно.  
 Подземните галерии, след като бъдат използвани, ще бъдат запълнени. 
Използването на втвърдяващ се обратен запълнител ще елиминира риска от 
възможно проникване на замърсители в подземните води, съгласно проекта. 
 След приключване на проекта, ще бъде извършена рекултивация на 
засегнатата зона. 
 Мината е разположена в сеизмична зона, оценена с най-високия сеизмичен 
хазарт за България, с възможно максимално ускорение на земната основа от 0.27g. 
 
 
4. Важни цитати от описанието на Инвестиционното предложение: 
Стр. 9 - 10 Кумулативни ефекти 
Като следствие от предвидените добивни и преработвателни дейности може да 
се очаква кумулация на прахово замърсяване от прахоунос от открити рудници, 
хвостохранилища и преработвателни дейности в обогатителната фабрика, 
както и от транспорта, в района на участък „Трън юг”. В есенно-зимния период 
тези емсии ще кумулират с емисиите от битовото отопление на населението.   
 
За участък „Трън север” ...Ще има кумулативно въздействие по отношение 
прахово замърсяване, емисии от ауспухови газове и шум от транспортните 
дейности,  
 
Кумулативни въздействия ще се очакват и за работещите в отделните 
подобекти  
 
Стр. 10 Устойчиво развитие 
В Общината ще се развие промишлен обект, в който ще се открият до 500 нови 
работни места. Това ще доведе до приток на хора в непрекъснато 
обезлюдяващата се в последните години община.  
 
...избраните екологосъобразни решения за добив и преработка на полезното 
изкопаемо позволяват туризмът да не бъде повлиян и да продължи да се развива.  
 
Стр. 10 Въздействие от спомагателни дейности 
Транспортът на тежки камиони, извозващи руда, скални маси и маси за обратно 
запълнение на подземните минни изработки, ще имат най-забележимо 
въздействие върху региона поради повишаване на нивата на шум и прах. 
Транспортната схема в максимална възможна степен избягва населени места.  
 
Стр. 10-11 Очаквани въздействие върху околната среда 
Качеството на атмосферния въздух в района на находище Трън ще бъде 
повлияно от прахови и газови емесее от различни източници, в различна степен в 
отделните етапи на развитие на проекта. За подготвителния етап (срок 7 год.) 
съществено ще е влиянието на прахови емисии, генерирани от строителни, 
транспортни, разкриващи работи; изграждане на насипища, хвостохранилища, 
рудопреработвателен комплекс. Източници на ауспухови газове ще са минните, 
транспортни и строителни машини. Въздействието ще бъде съществено в 
участък „Трън юг“ и по-малко в участък „Трън север“. Може да се определи като 
временно и периодично (само в рамките на работната смяна).  
По време на експлоатацията значителни емитери на прахови емисии ще са 
откритите рудници, хвостохранилищата и насипищата в южния участък. 
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Минните машини и пробивно-взривните работи ще са източници на прахо-газови 
емисии. Засиленият автомобилен трафик в района ще генерира също прахо-
газови емисии в ареала на пътните трасета. В северния участък емисите ще са 
главно от прах от надземните комплекси и вентилационните системи. 
Въздействието ще е пряко, отрицателно и постоянно... 
 
Стр. 11 Води 
Водоснабдяването се предвижда от р. Ерма - около 20 l/s.  
... ще се отделят производствени, руднични води и води от минни съоръжения 
(насипища, хвостохранилища). Предвидено е управление на водите в оборотен 
цикъл за целия обект, така че за всички етапи на инвестиционното предложение 
да няма заустване на замърсени води в повърхностни и подземни водни тела.  
 
Стр. 11 Земя и почви 
Почвената покривка ще бъде засегната пряко и дълготрайно.  
 
Стр. 12 Растителен и животински свят. Защитени природни територии. 
Растителността ще бъда пряко и трайно унищожена в рамките на около 
1900 dka в участък „Трън юг“ и около 200 dka в участък „Трън север“, ... 
 
В близост до изброените съоръжения растителността може да бъде засегната 
от прахови и газови емисии по косвен път. Въздействието ще е дълготрайно, 
отрицателно. Билогична рекултивация, извършена с местни растителни 
видове, ще смекчи въздействието.  
 
Възможно е трайно прогонване на индивидите и фрагментация на обитаващите 
животински видове поради значителните засегнати площи и промени в 
ландшафта, шум, загубата на почви и растителност. 
 
В участък „Трън юг” пряко ще бъдат засегнати трудноподвижните животински 
видове, а останалите ще бъдат прогонени в обхвата на открити рудници, 
промишлени площадки, съоръжения за минни отпадъци, пътища в етапа на 
изграждане. Възможно е трайно прогонване на индивидите и фрагментация на 
обитаващите животински видове поради значителните засегнати площи и 
промени в ландшафта, шум, загубата на почви и растителност.  
 
Участък „Трън север” изцяло попада в защитена зона BG0002112 Руй за защита 
на дивите птици. Над 2/3 от територията на участък засяга и част от ЗЗ 
BG0000313 Руй за опазване на хабитати. На около 2 km на изток се намира 
природна забележителност „Ждрелото”.  
 
Стр. 12 Ландшафт 
Предвидените в инвестиционното предложение дейности ще доведат до 
дълготрайни и необратими промени във функциите и структурата на 
ландшафта.  
 
Стр. 13 Въздействие върху човешкото здраве и населението в района 
Населението в селищата, в чиито землища ще се развива инвестиционното 
предложение, е малобройно. Благопрятно обстоятелство е ниската 
гъстота на населението.  
Част от елементите на инвестиционното преложение са разположени в близост 
до зони с човешко обитаване:... 
За жителите на тези селища може да се очакват въздействия на прахови 
емисии, шум, вибрации от добивни и пробивно-взривни работи, транспорт.  
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Стр. 13-14 Използвани ресурси 
Планинският релеф в района на бъдещите минни обекти обуславя добрата 
водообилност на местната овражно-речна мрежа, ... 
 
Стр. 15 Изходни данни 
Неорганизирани площни източници на прах, генериран главно при ветровата 
ерозия (прахоунос) – открити рудници, насипища, хвостохранилища, площадки за 
товаро-разтоварни работи;  
Неорганизирани източници на успухови газове- кариерна техника, 
автомобилен транспорт.  
Организирани източници – вентилационни шахти на подземните рудници 
(емисии на прах, ауспухови газове от рудничните машини и прахо-газова смес при 
пробивно-взривни работи; изпускащо устройство с пречиствателно съоръжение 
(напр. ръкавен филтър) от трошачното отделение в обогатителния комплекс; 
изпускащо устройство с подходящо пречиствателно съоръжение (напр. 
касетъчен филтър) от реагентното отделение във флотационното отделение 
на обогатителния комплекс.  
При пробивно-взривните работи в рудниците залпово ще се отделят 
прахо-газова смес.  
 
Стр. 15 Емисии във водите 
Замърсени повърхностни води от рудничните обекти – насипища, 
промишлени площадки, пътища и др. - до 8.4 l/s.  
Руднични отпадъчни води – до 13.5 l/s.  
 
Стр. 18 Шум 
Инвестиционното предложение ще се развива в акустично ненатоварен район.  
При порбивно-взривните работи ще се генерира импулсен шум., който ще е с по-
високо ниво при открититя добив.  
 
Стр. 18 Въздействие на пробивно-взривните работи  
При пробивно-взривни работи в откритите рудници се формират физични 
въздействия, както следва: разлитане на скални късове; ударно-въздушна вълна и 
сеизмична вълна. Опитът на други подобни минни обекти с открит добив 
показва, че радиусът на опасната зона е 400 m.  
В подземните рудници физичното въздействие се изразява в сеизмична 
вълна. 
 
...на разстояние от техногенното сеизмично огнище от 700-800 метра 
сеизмично въздействие не се усеща от хора. На разстояние около 500 метра то 
се усеща като „слабо“, когато човекът е в сграда или на по-висок етаж.  
 
Стр. 18-19 Трансгранични въздействия 
Важно обстоятелство е, че посоката на преобладаващите ветрове в 
района е от запад-северозапад, т.е. в противоположна на Р Сърбия посока.  
 
Присъствието на изброените обекти и съоръжения в южния участък го 
определят като потенциален значителен емитер на фини прахови емисии 
(ФПЧ10) на по-далечни разстояния, както и на емисии на ауспухови газове от 
кариерната техника и транспорта, на прахови и газови емисии от трошачното 
отделение и отделението за флотация в обогатителната фабрика. 
Разпространението на тези емисии в посока РСърбия, обаче, е малко 
вероятно .... 
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Не се предвижда отвеждане на замърсители пряко или косвено към подземни и 
повърхностни води, което да влоши качеството им.  
Трансгранично въздействие не се очаква.  
 
Стр. 19-20 Предложени смекчаващи мерки 
Оросяване на пътищата, насипищата, въздушния откос и плажната ивица на 
хвостохранилищата в сухи периоди;  
................ 
Ангажимент на Инвеститора за осигуряване на алтернативно питейно-битово 
водоснабдяване в случай, че дейностите, предвидени с инвестиционното 
предложение доведат до нарушаване на водоснабдяването на селищата в района;  
 
Стр. 20 Земни недра 
Спазване на определения технологичен регламент за оразмеряване на пробивно-
взривните работи така, че да не се допусне отрицателно сеизмично или друго 
въздействие върху съществуващите елементи на техническата 
инфраструктура;  
 
Стр. 21 Флора и фауна 
Изпълнение на мерки за предотвратяване на опасността от възникване на 
пожари.  
Трасетата за движение на автотранспорта, извозващ добитата руда, скалните 
маси и смесите за обратно запълнение следват съществуващи горски пътища с 
цел предотвратяване изсичането на дървета;  
Биологичната рекултивация се извършва с местни растителни видове;  
Преди усвояването на нови площи се прави преглед за бавноподвижни животински 
видове, които да се изнесат от територията;  
 
Забележка - не сме включили пълно описание на смекчаващите мерки, защото част 
от тях са цитирани в предходните текстове. Все пак - за подробна информация 
относно Инвестиционното Предложение, трябва да се прочете пълното описание на 
проекта от Документ №2. 
 Източникът на горната информация е официален документ на 
Инвестиционната компания, получен по реда на ЗДОИ. 
................................................................ 
Край на цитатите 
 
И сега се налага да споделим следния кратък коментар: 
 Човек трудно може да си представи такова арогантно отношение спрямо 
човешки същества. Веднъж ниската гъстота на населението е благоприятно 
предимство, защото хората от онези села могат да бъдат похарчени по-лесно, втори 
път друго благоприятно предимство ще бъдат новите работници в обезлюдена зона, 
а мината ще има кумулативен ефект върху работниците - какви ще са тези ефекти 
не се споменава, но всеки знае какви ще бъдат, при това ветровете духат към 
нашите хора, а не към Сърбия, слава Богу? И взривяването ще бъде извършвано по 
такъв начин, че да предпазва инфраструктурата, но не и къщите на бедните хора, 
които са разположени на 160 метра от зоната на взрива?  
 Обаче районът е обезлюден само през зимата. През лятото и по 
празниците, той е пълен с туристи и е пълен с деца, навестяващи дядовци и бабички 
и родната си земя, за да се докоснат до уникалната й природа - това е Българската 
традиция. А крайните къщи са на 160 метра от открити мини, докато опасната зона 
за летящи скални късове беше 400 метра, и нито дума за уран в цялото описание на 
инвестиционния план! 
И държавните органи са глътнали цялото това нещо, само и само за да се 
съгласят с продължаването на проекта. В каква държава живеем само... 
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Ето сега картите на района, свалени от проекта за Общински Устройствен План на 
община Трън: 
 
Карта на Натура 2000 зоните: 

 
За да се увеличи и разгледа подробно картата, може да се използва следният линк:  
http://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/TRUN_NATURA2000.jpg 
 
 
Карта на населените места в района: 

 
За да се увеличи и разгледа подробно картата, може да се използва следният линк:  
http://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/TRUN_VILLAGES.jpg 
 

http://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/TRUN_NATURA2000.jpg
http://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/TRUN_VILLAGES.jpg
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ВАЖНО: Моля, да се обърне внимание, че четири села - Велиново, Глоговица, Ерул 
и Милк,овци, са разположени точно по границата на Южната мина, а други четири 
села - Зелениград, Забел, Туроковци и Ломница, са разположенни в най-близката 
околност на Северната мина. 
 
 
B. Административната процедура дотук: 
В хронологичен ред: 
 
На 13-ти февруари 2013 - инвестиционното предложение е внесено в РИОСВ 
Перник - вх.№ 26-00-1107/18.02.2013 
  
На 1-ви март 2013 с писмо на РИОСВ Перник - № 26-00-1107/01.03.2013, 
инвестиционното предложение е изпратено в МОСВ за становище. 
 
На 22-ри март 2013 с писмо на МОСВ - № OBOC-17/22.03.2013, е поискано 
становище на БДДР. 
 
На 8-ми април 2013 БДДР предоставя отговор - № 2427/08.04.2013, съдържащ 
следното заключение: 
Експлоатацията на находище Трън ще доведе до пряко, значително, 
дълготрайно и необратимо въздействие върху количественото и химично 
състояние, както и хидродинамичния режим на подземните води, предвид факта 
че водите от подземно водно тяло 38 са с пукнатинен характер...  
Доказателство - Документ №4 - виж повдигнатия в цвят текст в най-долните редове  
на стр.6. 
Обръщаме внимание, че това писмо е подписано от директора на БДДР - Румен 
Пенков 
 
На 18-ти април 2013 МОСВ връща преписката на РИОСВ Перник с писмо № 26-00-
1107/7/18.04.2013, съдържащо инструкции процедурата да бъде прекратена. 
 
На неизвестна дата РИОСВ Перник, в изпълнение на нареждането на МОСВ, 
прекратява процедурата с писмо до инвеститора № ПЕ-1-П/2013 
  
На 21-ви август 2013,  с решение № No 179/21.08.2013 на министъра на околната 
среда  и водите, горното решение на РИОСВ Перник е отменено, въпреки че то е 
издадено в изпълнение на предишно нареждане на същия министър.  
 
На 30-ти декември 2013,  след консултация между БДДР и РИОСВ Перник, БДДР 
издава следващо становище № 6758/30.12.2013. В него се казва, че 
инвестиционното предложение ще има трансграничен ефект. Много по-важно - 
отново се подчертава фактът, че реализирането на инвестиционното 
предложение ще компрометира поставените екологични цели в ПУРБ 2020-
2015 в Дунавски Район на подземните водни тела и зоните за защита на 
питейните води... 
Доказателство - Документ №5 - виж повдигнатия в цвят текст на стр.2. 
Обръщаме внимание, че това писмо е подписано от нов директор на БДДР - 
Тома Терзиев 
 
Забележка: Източник на горната хронология е Документ №3. След последното 
писмо на БДДР, за година и три месеца не е регистрирана активност. После, 
изведнъж: 
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На 24-ти март 2015, е изпратено следващо писмо на БДДР № 2162/24.03.2015 до 
МОСВ, съдържащо отново следното заключение  
... БДДР поддържа издадените становища за допустимост на ИП /наши 
номера № 2427/08.04.2013 и № 6758/30.12.2013/... спрямо ПУРБ в Дунавски район. 
 
Това просто означава, че инвестиционното предложение не отговаря на ПУРБ 2010-
2015 на Дунавски Район, както е казано в предишните писма на БДДР. Така или 
иначе, това писмо не е споменато в хронологията от Документ №3, но ето го и него: 
Доказателство - Документ №6 - виж последния текст текст на стр.2. 
Обръщаме внимание, че това писмо е подписано от нов директор на БДДР - 
Петър Димитров. 
 
Най-накрая, на 8-ми септември 2015, същият директор на БДДР издава още едно 
писмо № 2162/08.09.2015, в което казва "почти" същото: 
.... БДДР Поддържа направените заключения в издадените становища за 
допустимост, а именно ИП е недопустимо от гледна точка на екологичните цели 
и мерки за постигане на добро състояние на водите, заложени в ПУРБ 2010-2015 
на Дунавски район, освен ако, съгласно становището на ВиК Перник, влиянието 
на подземните разработки би могло да се докаже в рамките на процедурата по 
ОВОС...  
Доказателство - Документ №7 - виж последния текст текст на стр.3. 
Обръщаме внимание, че това писмо е подписано от същия директор на БДДР - 
Петър Димитров. Изглежда че той е понаучил някои уроци, нали? 
 
ИЗВОДИ 
 Първият извод, който се налага, е, че кабинетът на директорите на БДДР е 
много ветровито място и те падат като ябълки, достатъчно узрели за да докажат 
теорията на Сър Айзък Нютон за гравитацията. 
 Абстрахирайки се от неуместната шега, въпросът е - кой е компетентен, 
когато става дума за състоянието на подземните водни тела в региона? Това не е 
ВиК дружеството, в противен случай ПУРБ-овете нямаше да се изготвят от 
Басейновите Дирекции, с всичките проучвания и с всичките мерки, които са 
включени в тях. Общата функционална площ на мината е около 20 км2, там ще има 
пробиване и взривяване в напукани скали, съдържащи уран, ще се използва вода за 
пробиването и за навлажняване против прахта, ще има взривяване в открити мини, 
с 13 /тринадесет/ питейни водохващания от подземни води в близката околност на 
мините. Кому е необходимо да доказва каквото и да било в рамките на процедура по 
Оценка на Съвместимост за индивидуален проект, при положение че ЕО и ОС на 
ПУРБ са доказали необходимостта от забрана на осъществяването на подобен 
проект, като необходима за постигане на целите по отношение състоянието на 
подземните водни тела? 
Но тук има и по-голям проблем. ВиК дружеството отговаря само за 
водохващанията за питейни нужди и би трябвало да проверява качеството на 
водата, но същото дружество не отговаря за състоянието на подземното водно тяло. 
При това, във всеки двор, на всяка къща в района, има кладенци. Водното им 
количество е много малко и се изполва най-вече за напояване и животновъдство. Но 
в някои отдалечени райони, водата от тези кладенци се използва и за пиене, понеже 
няма други водоизточници - това също е Българската традиция. Какво ще стане с 
тези кладенци? Те, всичките, използват водите на подземното водно тяло, което не 
е включено в отговорностите на ВиК дружеството. То е отговорност на БДДР. 
 Кладенците, които са в близост до мината ще пресъхнат, заради дренажната 
й система. 
 Отдалечените кладенци ще станат жертва на замърсяване и заразяване на 
подземните води, а няма кой да проверява качеството на водата в тях! Тогава - 
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колко време ще е необходимо, за да бъде открито заразяването и по какво ще 
познаем - по допустимите жертви ли? 
 
 Може би всичкото това няма да се случи според описанието на ИП, но 
тогава - защо инвеститорът декларира: 
...Ангажимент на Инвеститора за осигуряване на алтернативно питейно-
битово водоснабдяване в случай, че дейностите, предвидени с 
инвестиционното предложение, доведат до нарушаване на 
водоснабдяването на селищата в района;  
 Изглежда той знае нещо, което е неизвестно на компетентните органи, но 
тогава ще бъде много късно - в скалите има уран, нали помните? Затова река 
Пръвна, която минава покрай Южната мина, все още показва радиоактивност и ще 
продължи да я показва завинаги. 
 
Административната процедура понастоящем: 
През последната година е проведен биологичен мониторинг. Следващата стъпка е 
изготвянето на ОВОС/ОС. То предизвиква опасения, защото е финансирано от 
инвеститора. Ние вече много пъти сме показвали как се изготвят такива оценки в 
България, за да сме сигурни, че те ще докажат, че всичко ще бъде наред. В 
България няма нито една екологична оценка, която да е доказала, че проектът е 
неприемлив или несъвместим. 
 Все пак, ако някой прочете внимателно Плана за управление на защитената 
местност Ждрелото на река Ерма /виж стр.1 от Документ №9/, той ще открие, че 
режимите на защитената местност забраняват: 
3. Ловуването, стрелянето, събирането на яйца, риболова, както и всички 
други дейности, които нарушават или унищожават защитената 
местност. 
 А се предвижда да има вривни дейности само на два километра, и тежки 30-
тонни камиони ще минават покрай ждрелото по десет пъти на час? 
 Ако някой прочете и заповедта за обявяването на ЗЗ Руй BG0002112 по 
директивата за птиците /виж последната страница на Документ №8/, ще открие, че 
режимите на защитената зона забраняват: 
6.1. Премахването на елементи от ландшафта... 
... докато на стр.12 от описанието на проекта е казано: 
Предвидените в инвестиционното предложение дейности ще доведат до 
дълготрайни и необратими промени във функциите и структурата на 
ландшафта.  
 
ВАЖНО: 
 В становището на РИОСВ Перник за изготвяне на ОВОС/ОС, цитираната 
забрана от 6.1 от Заповедта за обявяване е пропусната, което означава, че 
забраната не следва да се отчита при процедурата по ОС.  Това действие на 
РИОСВ Перник е в нарушение на Директивата за птици и на Директивата за 
хабитати. Единственото възможно обяснение е, че директорът на РИОСВ Перник 
очевидно е знаел какво се е случило на предишните директори на БДДР. 
 
Още по-важно - решението на РИОСВ Перник е взето на базата на фалшиво 
описание на инвестиционното предложение, в което нарочно е прикрит фактът, 
че скалите в района съдържат уран.  
 
Налице е и сериозно нарушение на Директивата за Хабитати, защото ЗЗ Руй 
BG0000313 по директивата приютява приоритенти типове местообитания и 
приоритетни видове - виж раздел D. по-долу. 
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Налице е и сериозно нарушение на Рамковата Директива за Водите, защото 
министърът на околната среда и водите не може да отмени решение на 
компетентния орган - БДДР, ако това решение следва буквално мерките, 
заложени в ПУРБ с цел постигане/поддържане на добро състояние на водните 
тела. В противен случай се обезсмисля изготвянето на такива планове, както и 
мерките, включени в тях, ако всеки министър може да ги отмени. Трябва да се има 
предвид и че ПУРБ се приемат с решение на Министерски Съвет, следователно 
министърът на околната среда и водите не е компетентен да извърши такова нещо. 
 
 Случаят с мините в Трън се разследва и от най-популярното ТВ предаване у 
нас. В главната роля - директорът на РИОСВ Перник, и репортерът се чуди като нас 
- как може да се вярва на ОВОС, след като инвеститорът го плаща: 
http://gospodari.com/mobile/риосв--перник-спира-предложението-за-
златодобив-в-трън.html 
 
 След ТВ предаването от горния линк, последващото журналистическо 
разследване показва брутално нарушение на административните процедури. През 
2009г, тогавашният министър на околната среда и водите Нона Караджова, е 
сключила допълнително споразумение с инвеститора №2 от 10.07.2009г., за 
удължаване срока на договора за проучвателните дейности, при положение че 
самият министър Нона Караджова е встъпила в длъжност на 27.07.2009г., тоест 17 
/седемнадесет/ дена по-късно?  С други думи - тя, в качеството си на министър, е 
удължила срока на договора 17 дни преди да стане министър. Причината е проста - 
срокът на договора е изтичал на 11.07.2009г. и предходният министър очевидно е 
отказал да продължи договора. Това отново показва на какво са способни висшите 
държавни служители, които отговарят за опазването на околната срека, когато са 
стимулирани подходящо от частен инвеститорски интерес. 
Доказателство - последващ репортаж от журналистическото разследване: 
http://gospodari.com/министър-който-не-е-встъпил-в-длъжност-подписва-
договор-свързан-с-концесията-за-златодобив-в-трънско--video117040.html 
 
 
Забележка: 
Надяваме се сега, че Главна Дирекция Околна Среда ще вземе под внимание 
горните нарушения. Това не е случай, в който ОВОС/ОС може да реши проблема, не 
че тези оценки решават такива проблеми изобщо у нас. Това е случай, при който 
изготвянето на ОВОС/ОС не е трябвало да се възлага поначало. Специална забрана 
в ПУРБ на Дунавски Район, която е оценена в ЕО и ОС на целия ПУРБ като 
необходима за постигане целите на Плана, не може да бъде заобикаляна чрез 
изготвянето на ОВОС или ОС на индивидуален проект, който е в нарушение на 
същата забрана в същия стратегически План. Нито пък е възможно да се отмени 
забраната на ЗБР, в съответствие с чл.6.3 от Директивата за хабитати, която е 
наложена върху такива проекти, защото защитената зона приютява приоритетни 
типове местообитания и приоритенти видове. В крайна сметка една златна мина не 
е въпрос от първостепенен обществен интерес. Фактът че ивеститорът се е опитал 
да скрие от компетентните органи наличието на уран в рудата е "незначителен" 
проблем, и друг такъв проблем е липсата на каквото и да е обяснение как ще се 
обработва този отпадъчен материал. 
 
 
C. Цялостното въздействие на проекта 
 Ние имаме богат опит с друга мина, собственост на същия инвеститор - 
Асарел-Медет. Медетската река е мъртва, както и по-голямата Тополница - от 
вливането на Медетска до следващия приток - Буновска. През годините назад, след 

http://gospodari.com/mobile/риосв--перник-спира-предложението-за-златодобив-в-трън-но-министър-от-дпс-го-е-върнал-за-ново-разглеждане-videom116068.html
http://gospodari.com/mobile/риосв--перник-спира-предложението-за-златодобив-в-трън-но-министър-от-дпс-го-е-върнал-за-ново-разглеждане-videom116068.html
http://gospodari.com/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D0%BB-%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2-%D0%B2-%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-video117040.html
http://gospodari.com/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%B8%D0%BB-%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2-%D0%B2-%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-video117040.html
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проливни дъждове, някакви отровни вещества редовно се изпускат в Медетската 
река така, че изтравят живота в Тополница за много километри надолу по течението. 
 Така или иначе, с изключение на наличието на уран в скалите, всичко 
останало е написано в описанието на инвестиционното предложение точно и ясно: 
 
Първо ще бъде шумът... 
Шум ще има навсякъде - ако някой се съмнява, да прочете описанието на ИП още 
веднъж - взривяването на 17.8 тона взрив седмично под земята и в открити 
участъци, транспортирането с тежки камиони и т.н. и т.н. 
После ще бъде прахът... 
Прах ще има навсякъде - ако някой се съмнява, да прочете описанието на ИП още 
веднъж, но този път да прочете и за флотационната фабрика, и за 
хвостохранилищата. 
После ще бъдат сеизмичните вълни... 
Ще има сеизмични вълни навсякъде - те ще бъдат генерирани на някакви си 160 
метра от къщи, с живи хора в околността, в район, който е оценен с най-високия 
сеизичен хазарт за България. 
 
После ще бъдат замърсяването и заразяването на подземните води... 
Ако някой се съмнява, да прочете трите последователни отказа на БДДР, и после да 
прочете четвъртия отказ още веднъж. Всички знаят, че замърсяването и 
заразяването ще бъдат навсякъде в подземните водни тела, поради пробиването и 
взривяването на напукани скали, които съдържат уран. Да, наистина, подземните 
изработки ще бъдат запълнени накрая, но дали запълнителят е достатъчно сигурно 
средство и какво ще стане преди това? Шахтите ще навлезат в подземните води - 
прочете ли някой това? И в скалите има уран..., докато целта за постигане на 
добро състояние на подземните води изисква ранно действие и стабилно 
дълготрайно планиране на мерки за защита - виж параграфи (26) и (28) на РДВ 
После ще бъдат замърсяването и заразяването на повърхностните води... 
Няма нужда да се споменава, че подземните и повърхностните води са свързани и, 
ако едните бъдат заразени, те ще заразят и другите. Същото нещо е записано и в 
РДВ. А след всеки валеж - всичкият прах, натрупан на повърхността, ще бъде 
завлечен в реките. Река Пръвна, която тече покай Южната мина, ще бъде отровена - 
точно както Медетска при Асарел Медет, после следва река Ябланица /в която се 
влива Пръвна/, и после - река Ерма. Има само една разлика спрямо Асарел-Медет - 
река Ерма в нашия случай е 5 /пет/ пъти по-малка от Тополница, и накрая отива в 
Сърбия  
После ще бъде загубата на биоразнообразие. 
Сеизмичните вълни, прахът, шумът, заразяването на водите - има ли нужда да 
продължаваме? Само една малка подробност - дивите животни са много по-
чувствителни от хората и по тази причина зоната на вредно въздействие трябва да 
се увеличи неизвестен брой пъти. 
После ще бъдат социалните проблеми... 
Ще разгледаме този въпрос в следващия раздел F. 
Да, ще има и полза. 
До 500 нови работни места? Въпреки всичко, смисълът на думата "До" си остава 
неясен. 
 
НАЙ-ВАЖНО 
Информацията относно количеството взрив се съдържа в Документ 2А - пълното 
описание на инвестиционното предложение, в най-горните редове на стр.13. 
Информацията за наличието на уран може да бъде свалена от следващия линк: 
http://www.tranonline.info/content/uran-i-radiy-ot-6-do-200-pti-nad-predelno-
dopustimata-norma-na-mina-zlata-0 

http://www.tranonline.info/content/uran-i-radiy-ot-6-do-200-pti-nad-predelno-dopustimata-norma-na-mina-zlata-0
http://www.tranonline.info/content/uran-i-radiy-ot-6-do-200-pti-nad-predelno-dopustimata-norma-na-mina-zlata-0
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... и от Документ №10 - това е проучване на независима компания от 1994-1997г., 
след запечатването на старата златно-уранова мина Злата. Докладът съдържа 
дозиметрични и радиометрични данни от проучване, проведено в околностите на 
мината. 
 Трябва да се отбележи, че мина Злата е била подземна и че проучването е 
проведено след нейното запечатване. Ето какво е казано на най-долните редове на 
стр.5: 
Общата бета активност на дренажните води от щолните е от два до 
седем пъти над Пределно Допустимите Нива /ПДН/. 
 
Документ №11 съдържа още едно доказателство - това е геоложки доклад във 
връзка с развитието на старата мина Злата, изготен през 1987г. при социализма. На 
последната страница е казано: 
... в пределите на оконтурената рудна зона са установени десет рудни 
тела с редово и богато ураново орудяване със съдържание на уран от 
0.035% до 0.133%. Отбелязват се рудни лещи с контрастно орудяване и 
съдържание на уран до 0.688 и 1.610%. 
 Това значи - до 0.688-1.610 килограма уран на тон изкопана руда, със средно 
количество от 35-133 грама на тон. А в описонието на инвестиционното 
предложение се говори за 1.84 - 2.0 грама злато на тон руда? Това наистина ли ще 
бъде златна мина, или уранова мина, или какво? Добивът на уран е забранен в 
нашата страна завинаги. Той ще доведе до унищожителен ефект върху химичното 
състояние на подземните и повърхностните водни тела, да не споменаваме прахта 
във въздуха и пр. 
 
D. Защитена зона Руй BG0000313 по директивата за хабитати 
 Очевидно е, че всички вредни ефекти, описани в предния раздел, ще 
засегнат и защитената зона по Директивата за хабитати. 
 Тук ще подчертаем само един важен проблем - 17.8 тона взрив, всяка 
седмица, в мина, която е обект на 35-годишна концесия? Нека приемем, че взривът 
няма да бъде детониран в пълния си блясък през целия период на концесията. Нека 
приемем половината - това означава, че общото количество взрив, за пълния 
период на концесията, ще бъде около 16 килотона - малко повече от ядрената 
бомба в Хирошима, или може би трябва да приемем само половината от това 
количество... 
 В описанието на ИП е декларирано, че ще се взривява веднъж седмично. 
Ние не го вярваме - 17.8 тона са прекалено много за единичен взрив. А ако все пак е 
вярно - тогава то ще има унищожително въздействие. 
 При всичкия този взрив - възможно ли е дивите животни да останат в 
околността? Очевидно не е - те ще бъдат принудени да избягат в съседните райони, 
които не са засегнати. Обаче някои от тях са много малки и/или трудноподвижни и в 
инвестиционното предложение има смекчаваща мярка за тях: 
Преди усвояването на нови площи се прави преглед за бавноподвижни 
животински видове, които да се изнесат от територията;  
 И тогава въпросът е - колко далеч ще ги пренесем, ако сеизмичните вълни 
се усещат като "слаби" от хората на разстояние от 500 метра? А Южната мина е на 
200 метра от границата на ЗЗ по директивата за хабитати, което значи - река 
Пръвна. 
 Защо ще го правим само в зоната на новите минни полета, а не в мого по-
широка зона /отчитайки прахта и шума/, размерите на която не са известни никому? 
И кой ще хване тези животни, за да е сигурен, че ги е хванал всичките, или каквато и 
да било приемлива част от тях, и каква част би могла да се счита приемлива? Кой 
ще избере новите територии, на основата на какви критерии? Това не е никаква 
смекчаваща мярка, това е тъпотия. 
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 А какво да кажем за големите животни? Те вероято ще могат да достигнат 
райони, които не са засегнати. Обаче ще могат ли тези райони да осигурат 
достатъчно храна и други условия за оцеляване на всичките нови пришълци, при 
положение че са населени и заети от същия вид животни? В ЗЗ по директивата за 
хабитати? 
ВАЖНО: 
ЗЗ Руй по Директивата за хабитати приютява следните приоритетни типове 
местообитания и приоритетни видове животни: 

 
Приоритетни типове местообитания: 
6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion 
albi  
6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-
Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 
91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 
9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 
40A0 * Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества 
91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens 
9530 * Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор  
Приоритетни видове животни: 
* Европейски вълк (Canis lupus)  
* Кафява мечка (Ursus arctos) 
* Ручеен рак (Austropotamobius torrentium)  
* Алпийска розалиа (Rosalia alpina)  
 
Пълна информация за защитените видове може да се добие от следния линк: 
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000313/
BG0000313_PS_17.pdf 
 
Тогава, в съответствие с член 6.3 от Директива на Съвета 92/43/EEC 
/Директивата за хабитати/: 
Когато защитената зона приютява приоритетни типове природни 
местообитания и приоритетни видове, единствените съображения, които 
могат да бъдат повдигнати, са тези, свързани с човешкото здраве или 
обществената сигурност, с благоприятни последици от първостепенно 
значение за околната среда, или, съгласувано с мнението на Комисията, по 
други императивни причини от първостепенен обществен интерес. 
 
 
E. Защитена зона Руй BG0002112 по директивата за птици 
 В Заповедта за обявяването на ЗЗ Руй BG0002112 по директивата за птици 
са описани всички защитени видове птици, затова ние няма да ги повтаряме тук. 
 Така или иначе, ние не сме експерти по птиците, но имаме известни 
познания, достатъчни за да сме сигурни, че отрицателните въздействия върху 
всички останали видове животни, ще засегнат повече или по-малко и птиците. 
Единствената разлика е, че повечето птици ще могат да избягат много по-лесно, и 
точно това ще се случи. 
 Във всеки случай, имаме достатъчно основания да вярваме, че Заповедта за 
обявяването на ЗЗ Руй BG0002112 по директивата за птици е изготвена от някой, 
който познава птиците много по-добре от нас. На последната страница на Документ 
№8 са описани режимите за Защитената Зона. Те забраняват: 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000313/BG0000313_PS_17.pdf
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000313/BG0000313_PS_17.pdf
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6.1. Премахването на характеристики на ландшафта /синори, единични и 
групи дървета, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове/, при 
ползването на земеделските земи като такива. 
.............................. 
6.3. Използването на пестициди и минерални торова в пасища и ливади. 
 
 В светлината на горните две забрани, как е възможно една Златна Мина да 
бъде съвместима с режимите на Защитената Зона, когато там ще има изрязване на 
дървета с неизвестен мащаб и брой - за минните полета и за горските пътища, които 
ще трябва да се направят или разширят за тежките камиони,. Когато ще има шум от 
взривяването, тежкотоварния транспорт и пр., и ще има прах навсякъде 
/радиоактивен до степен, която е неизвестна засега/, и когато съгласно описанието 
на ИП: 
Предвидените в инвестиционното предложение дейности ще доведат до 
дълготрайни и необратими промени във функциите и структурата на 
ландшафта.  
 А какво да кажем за защитата и добруването на човешките същества? Ще 
намерим отговора в следващия раздел. 
 
F. Още нещо за хоризонталния социален проблем 
 Много пъти досега споменахме за въздействията върху човешкото здраве от 
новата мина, затова няма да ги повтаряме. Нито ще повторим отрицателните 
ефекти върху шансовете за развитие на селско стопанство и туризъм, въпреки че 
една от целите за създаването на тези зони по Натура 2000 е директно свързана с 
така наречените "екосистемни услуги" в района. Тези услуги ще умрат още след 
първия взрив в района, заедно с първия тежък камион, който ще прекара изкопаната 
руда от Северната мина до Южната, минавайки покрай Ждрелото на река Ерма.  
 Обаче местните хора са информирани като нас за това, което се случва с 
друга мина на същия инвеститор - Асарел-Медет, близо до град Панагюрище, и те 
не искат същата участ за себе си. Те знаят и за нарушенията на Българските закони 
и на Европейските Директиви. Те също знаят и че, съгласно инвестиционното 
предложение, най-голямото предимство на проекта е неговото изпълнение в рядко 
населен район, което значи, че ще бъдат похарчени по-лесно, и много добре знаят 
за стремежа на МОСВ да прегърне идеята. Обаче те са много добре 
информирани и за правата си!  
 Ето защо те няма да позволят инвестиционното предложение да бъде 
осъществено. Дотук имаше два протеста - единия в град Трън и втори - пред 
сградата на МОСВ в София. 
 
Ето доказателство за протеста в град Трън: 
http://offnews.bg/news/Ikonomika_59/Tran-na-protest-Ne-iskame-zlato-a-chista-
priroda-snimki-i-video_641851.html#ad-image-0 
 
Ето доказателство и за протеста в София: 
http://www.dnes.bg/stranata/2016/12/13/tryn-skochi-sreshtu-dobiv-na-zlato-v-natura-
2000.325400 
 
Ето и една петиция: 
http://www.petitions247.net/151264 
 
 И ето го сега хоризонталния социален проблем - МОСВ отново взима 
оспорими решения в нарушение на Българското екологично законодателство и на 
Европейските Директиви - само за да задоволи интереса на един инвеститор, 
изправен срещу публичния интерес от съхранение на природата - кое от двете може 
да се определи като първостепенен обществен интерес? И за кой ли път се харчи 

http://offnews.bg/news/Ikonomika_59/Tran-na-protest-Ne-iskame-zlato-a-chista-priroda-snimki-i-video_641851.html%23ad-image-0
http://offnews.bg/news/Ikonomika_59/Tran-na-protest-Ne-iskame-zlato-a-chista-priroda-snimki-i-video_641851.html%23ad-image-0
http://www.dnes.bg/stranata/2016/12/13/tryn-skochi-sreshtu-dobiv-na-zlato-v-natura-2000.325400
http://www.dnes.bg/stranata/2016/12/13/tryn-skochi-sreshtu-dobiv-na-zlato-v-natura-2000.325400
http://www.petitions247.net/151264
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прекалено много обществена енергия дотук за протести, петиции и пр., и още 
повече енергия предстои да се вложи за в бъдеще. 
 Излиза, че хората тук харчат енергия, за да се борят срещу министерството 
на околната среда, за да защитават природата от тези, които се очаква и 
предполага, че я защитават? 
 По време на втория протест в София, беше връчена петиция до министъра, 
с искане за допълнителни мерки, които да бъдат включени в новия ПУРБ 2016-2021 
на Дунавски район. Те бяха приети и включени в ПУРБ само частично. Най-
свързаната със случая мярка от тях предвижда следното: 
• При разрешаване на всички бъдещи инвестиционни дейности на 

територията на ДРБУ да се предвиди условие за прекратяване на дейността 
в случай/случаи на констатирано нарушаване на качествените и 
количествените показатели на повърхностните и подземните води, 
причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен 
в случаите, когато са налице условия за обосноваване на нарушения по реда 
на чл 156в – чл 156е от Закона за водите. 

 Сега, тази мярка наистина е добра, но тя ще действа само post factum, 
което значи, че принципът на предпазливостта от параграф (11) от РДВ е нарушен. 
 Включени са и две други нови мерки, но за конкретното ИП, което 
разглеждаме тук, те могат лесно да бъдат заобиколени. 
  
  
 
 
G. Закони на Съюза или принципи в подкрепа на законодателството на Съюза, 
които считаме, че са нарушени от органите в страната 

 
 

• Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 

on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment: 

o Article 3(2)(a) 

• 2. Subject to paragraph 3, an environmental assessment shall be carried out for 
all plans and programmes, 

• (a) which are prepared for agriculture, forestry, fisheries, energy, industry, 
transport, waste management, water management… 

o Article 8 

• The environmental report prepared pursuant to Article 5, the opinions expressed 
pursuant to Article 6 … shall be taken into account during the preparation of the plan or 
programme and before its adoption or submission to the legislative procedure. 

 
o Article 11 

Relationship with other Community legislation 

• 1. An environmental assessment carried out under this Directive shall be without 
prejudice to any requirements under Directive 85/337/EEC and to any other 
Community law requirements. 

• 2. For plans and programmes for which the obligation to carry out assessments of the 
effects on the environment arises simultaneously from this Directive and other 
Community legislation, Member States may provide for coordinated or joint procedures 
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fulfilling the requirements of the relevant Community legislation in order, inter alia, to 
avoid duplication of assessment. 

• 3. For plans and programmes co-financed by the European Community, the 
environmental assessment in accordance with this Directive shall be carried out in 
conformity with the specific provisions in relevant Community legislation. 

 

• Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a 

framework for Community action in the field of water policy 

(1) Water is not a commercial product like any other but, rather, a heritage which 
must be protected, defended and treated as such. 

(3) The declaration of the Ministerial Seminar on groundwater held at The Hague in 
1991 recognized the need for action to avoid long-term deterioration of freshwater 
quality and quantity and called for a programme of actions to be implemented by 
the year 2000 aiming at sustainable management and protection of freshwater 
resources. In its resolutions of 25 February 1992(6), and 20 February 1995(7), the 
Council requested an action programme for groundwater and a revision of Council 
Directive 80/68/EEC of 17 December 1979 on the protection of groundwater against 
pollution caused by certain dangerous substances(8), as part of an overall policy on 
freshwater protection. 
 
(11) As set out in Article 174 of the Treaty, the Community policy on the environment 
is to contribute to pursuit of the objectives of preserving, protecting and improving 
the quality of the environment, in prudent and rational utilization of natural 
resources, and to be based on the precautionary principle and on the principles that 
preventive action should be taken, environmental damage should, as a priority, be 
rectified at source and that the polluter should pay. 
 
20) The quantitative status of a body of groundwater may have an impact on the 
ecological quality of surface waters and terrestrial ecosystems associated with that 
groundwater body. 
 
(26) Member States should aim to achieve the objective of at least good water status 
by defining and implementing the necessary measures within integrated 
programmes of measures, taking into account existing Community requirements. 
Where good water status already exists, it should be maintained. For groundwater, 
in addition to the requirements of good status, any significant and sustained 
upward trend in the concentration of any pollutant should be identified and 
reversed. 
 
(28) Surface waters and groundwaters are in principle renewable natural resources; 
in particular, the task of ensuring good status of groundwater requires early action 
and stable long-term planning of protective measures, owing to the natural time lag 
in its formation and renewal. Such time lag for improvement should be taken into 
account in timetables when establishing measures for the achievement of good 
status of groundwater and reversing any significant and sustained upward trend in 
the concentration of any pollutant in groundwater. 
 
Article 1 
Purpose 
The purpose of this Directive is to establish a framework for the protection of inland 
surface waters, transitional waters, coastal waters and groundwater which: 
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• (d) ensures the progressive reduction of pollution of groundwater and 

prevents its further pollution, and 
 
 
• Article 4 

• 1.In making operational the programmes of measures specified in the river basin 
management plans: 

• (a) for surface waters 

• (i) Member States shall implement the necessary measures to prevent 
deterioration of the status of all bodies of surface water, subject to the 
application of paragraphs 6 and 7 and without prejudice to paragraph 8; 

• (ii) Member States shall protect, enhance and restore all bodies of surface water, 
subject to the application of subparagraph (iii) for artificial and heavily modified bodies 
of water, with the aim of achieving good surface water status at the latest 15 years 
after the date of entry into force of this Directive, in accordance with the provisions laid 
down in Annex V, subject to the application of extensions determined in accordance 
with paragraph 4 and to the application of paragraphs 5, 6 and 7 without prejudice to 
paragraph 8; 

• (b) for groundwater 

• (i) Member States shall implement the measures necessary to prevent or limit the 
input of pollutants into groundwater and to prevent the deterioration of the status 
of all bodies of groundwater, subject to the application of paragraphs 6 and 7 and 
without prejudice to paragraph 8 of this Article and subject to the application of 
Article 11(3)(j); 

• (ii) Member States shall protect, enhance and restore all bodies of groundwater, 
ensure a balance between abstraction and recharge of groundwater, with the aim 
of achieving good groundwater status at the latest 15 years after the date of entry 
into force of this Directive, in accordance with the provisions laid down in Annex 
V, subject to the application of extensions determined in accordance with 
paragraph 4 and to the application of paragraphs 5, 6 and 7 without prejudice to 
paragraph 8 of this Article and subject to the application of Article 11(3)(j); 

• (iii) Member States shall implement the measures necessary to reverse any 
significant and sustained upward trend in the concentration of any pollutant 
resulting from the impact of human activity in order progressively to reduce 
pollution of groundwater. 

• (c) for protected areas 

• Member States shall achieve compliance with any standards and objectives at 
the latest 15 years after the date of entry into force of this Directive, unless 
otherwise specified in the Community legislation under which the individual 
protected areas have been established. 

• 2. Where more than one of the objectives under paragraph 1 relates to a given body of 
water, the most stringent shall apply. 

• Article 7 
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• Waters used for the abstraction of drinking water 

• 2. For each body of water identified under paragraph 1, in addition to meeting the 
objectives of Article 4 in accordance with the requirements of this Directive, for surface 
water bodies including the quality standards established at Community level under 
Article 16, Member States shall ensure that under the water treatment regime applied, 
and in accordance with Community legislation, the resulting water will meet the 
requirements of Directive 80/778/EEC as amended by Directive 98/83/EC. 

• Article 11 

Programme of measures 

• 1. Each Member State shall ensure the establishment for each river basin 
district, or for the part of an international river basin district within its territory, of 
a programme of measures, taking account of the results of the analyses required 
under Article 5, in order to achieve the objectives established under Article 4. 
Such programmes of measures may make reference to measures following from 
legislation adopted at national level and covering the whole of the territory of a Member 
State. Where appropriate, a Member State may adopt measures applicable to all river 
basin districts and/or the portions of international river basin districts falling within its 
territory. 

 
• Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats 

and of wild fauna and flora 

• Article 6 

• 1. For special areas of conservation, Member States shall establish the 
necessary conservation measures involving, if need be, appropriate 
management plans specifically designed for the sites or integrated into other 
development plans, and appropriate statutory, administrative or contractual 
measures which correspond to the ecological requirements of the natural habitat 
types in Annex I and the species in Annex II present on the sites. 

• 2. Member States shall take appropriate steps to avoid, in the special areas of 
conservation, the deterioration of natural habitats and the habitats of species as 
well as disturbance of the species for which the areas have been designated, in 
so far as such disturbance could be significant in relation to the objectives of 
this Directive. 

• 3. Any plan or project not directly connected with or necessary to the 
management of the site but likely to have a significant effect thereon, either 
individually or in combination with other plans or projects, shall be subject to 
appropriate assessment of its implications for the site in view of the site's 
conservation objectives. In the light of the conclusions of the assessment of the 
implications for the site and subject to the provisions of paragraph 4, the 
competent national authorities shall agree to the plan or project only after having 
ascertained that it will not adversely affect the integrity of the site concerned 
and, if appropriate, after having obtained the opinion of the general public. 

• 4. If, in spite of a negative assessment of the implications for the site and in the 
absence of alternative solutions, a plan or project must nevertheless be carried 
out for imperative reasons of overriding public interest, including those of a 
social or economic nature, the Member State shall take all compensatory 
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measures necessary to ensure that the overall coherence of Natura 2000 is 
protected. It shall inform the Commission of the compensatory measures 
adopted. 

• Where the site concerned hosts a priority natural habitat type and/or a priority 
species, the only considerations which may be raised are those relating to 
human health or public safety, to beneficial consequences of primary importance 
for the environment or, further to an opinion from the Commission, to other 
imperative reasons of overriding public interest. 

 
DIRECTIVE 2009/147/EC on the conservation of wild birds 
 
(6) The measures to be taken must apply to the various factors which may affect the 

numbers of birds, namely the repercussions of man’s activities and in particular the 
destruction and pollution of their habitats, capture and killing by man and the trade 
resulting from such practices; the stringency of such measures should be adapted to 
the particular situation of the various species within the framework of a conservation 
policy. 

(7) Conservation is aimed at the long-term protection and management of natural 
resources as an integral part of the heritage of the peoples of Europe. It makes it 
possible to control natural resources and governs their use on the basis of the 
measures necessary for the maintenance and adjustment of the natural balances 
between species as far as is reasonably possible. 

(8) The preservation, maintenance or restoration of a sufficient diversity and area of 
habitats is essential to the conservation of all species of birds. Certain species of birds 
should be the subject of special conservation measures concerning their habitats in 
order to ensure their survival and reproduction in their area of distribution. Such 
measures must also take account of migratory species and be coordinated with a view 
to setting up a coherent whole. 

 
 
 

Bern Convention 
The aim of this convention is to ensure the conservation of European wildlife and natural 
habitats by means of cooperation between States. 

The parties undertake to: 

• promote national policies for the conservation of wild flora, wild fauna and 
natural habitats; 

 
 
Decision by the European Court of Justice on 01.07.2015: 

Article 4(1)(a)(i) to (iii) of Directive 2000/60/EC [the Water Framework Directive] must 
be interpreted as meaning that the Member States are required — unless a 
derogation from Art 4(7) is granted — to refuse authorization for an individual 
project where it may cause a deterioration of the status of a body of surface 
water or where it jeopardizes the attainment of good surface water status or of good 
ecological potential and good surface water chemical status by the date laid down 
by the directive.   
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H. Получава ли страната член на ЕС финансиране, свързано с проблема, който 
е повод за жалбата, или може ли да бъде получено такова финансиране в 
бъдеще 
 Доколкото ни е известно Плановете за Управление на Речните Басейни 
2010-2015 са изготвени чрез финансиране от Общността, както и всички действия 
при определяне на защитените зони от Натура 2000 по директивите за хабитати и за 
птици.  
. 

III. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИ/ДОКАЗАТЕЛСТВА 

Документ 1 - План за развитие на община Трън 2014-2020 
 
Документ 2 - Таблично описание на Инвестиционното предложение  
 
Документ 2A - Пълно описание на Инвестиционното предложение 
 
Документ 3 - Писмо на РИОСВ Перник 2015  
 
Документ 4 -  Писмо на БДДР No1 - 2013 
 
Document 5 - Писмо на БДДР No2 - 2013 
 
Документ 6 -  Писмо на БДДР No3 - 2015 
 
Документ 7 - Писмо на БДДР No4 - 2015 
 
Документ 8 - Заповед за обяваване на ЗЗ Руй BG0002112 по Директивата за птици  
 
Документ 9 - Режими за защитена местност Ждрелото на река Ерма  
 
Документ 10 - Протокол от дозиметичен и радиометричен анализ 
 
Документ 11 - Геоложки доклад за мина Злата 
 
 
IV. МОЛБИ/ЗАКОНОВИ ИЛИ ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ 
 
 Всички действия, които ние сме предприели дотук, са описани в предишните 
ни жалби. Противодействието на местните хора е описано в раздел F. на този 
документ.  
 
 Ние сме се опитвали да се свържем с институциите на ЕК с искане за 
помощ за подобни случаи. На 30-ти юни 2015г. внесохме първоначалната 
Жалба - дело на ГД Околна Среда № CHAP(2015)02363. На 6-ти януари 2016 
внесохме Допълнение №1 към оригиналната жалба, което беше прието под 
същия идентификационен номер. На 20-ти юни и на 3-ти октомври 2016г. 
внесохме Допълнения №2 и №3 съответно - не сме получавали обратна връзка 
за тях, но се надяваме, че са приети под същия номер. 
 Досега няма отговор на нито една от жалбите, затова се надяваме, че 
този документ ще се счита за интегрална част от предишните жалби.  
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Не смятаме, че SOLVIT е по-подходяща програма за справяне с този 

проблем. 
 

 
 
 

V. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ - ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 
 
 Ние даваме на Комисията правото да разкрие идентичността на Сдружение 
Балканка и самоличността на представителя ни, в контактите си с Българските 
държавни органи, срещу които внасяме Жалбата. 
 Всъщност, ние сме изпратили копия от предишните ни жалби до МОСВ, така 
че те са напълно наясно с нашите действия. Понеже нямаме нищо за криене, ще им 
изпратим и копие от този документ. 
 
 
 
 
VI. ЦЕЛ НА ЖАЛБАТА 
 
Дами и господа, 
 В първата жалба целта беше обяснена подробно, поради което няма да я 
повтаряме тук, освен със следното изключение 
 
 Натура 2000 не значи нищо в България, въпреки парите на ЕС, 
похарчени за нея. Напълно очевидно е, че МОСВ не предприема никакви мерки 
за защита на Зоните за хабитати и за птици, а напротив - унищожението на 
такива зони вече се е случвало, с изричното съгласие на МОСВ. Същото нещо 
неизбежно ще се случи с Натура 2000 зоните в района на въздействие на 
бидещите мини Трън, поради което проектът трябва да бъде спрян завинаги. 
 
 
 Ако някой изпитва и най-малкото съмнение - да дойде и да види мъртвата 
Медетска река в зоната на въздействие на друга мина на същия инвеститор. После 
да направи туристическа обиколка на град Панагюрище, като не пропусне да 
пообиколи около чисто новата Онкологична Болница. Това е единствената 
туристическа забележителност, която си струва да се разгледа в града. 
 
 В нашите контакти с ГД Околна Среда, ние сме научили нашите уроци, а 
именно че нещата се случват по предпазлив начин, който изисква време, за да се 
предприемат действия по жалбите ни. 
 Обаче, крайното решение по Инвестиционното Предложение предстои да се 
вземе някъде в началото на Септември 2017г. Ето защо се надяваме, че всички 
наши предишни жалби, ще бъдат оставени настрана за кратко, така че ГД Околна 
Среда да се занимае с тази конкретна жалба, защото тя е наистина спешна. Ако 
инвестиционното предложение получи разрешение и ако копането и вривовете 
започнат, тогава ще бъде много късно. 
 
 Пълно описание на действителните нарушения на Директивите на ЕС може 
да се открие в раздел В. на този документ. 
 
 Само едно последно нещо - доколкото ни е известно, ГД Околна Среда е 
открила наказателна процедура срещу България, заради замърсяването на 
атмосферния въздух с фини прахови частици.  В връзка с това, ние представяме 
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